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Ruský parlament
schválil sporný
zákon o půděv
MOSKVA - Kontroverzní návrh zá
kona o půdě schválila včera Rada fe
derace. horní komora ruského parla
mentu. Tento dokument prakticky
znemožňuje volný prodej zeměděl
ské pudy. Pro návrh se vyjádřilo 97
poslanců, proti hlasovalo 21. Podle
vyjádření prezidentova zástupce
v radě Anatolije Slivy bude Jelcin
nepochybně zákon vetovat, protože
je v rozporu s ústavou. Dokument je
rovněž porušením kompromisních
rozhodnutí, k nimž dospěli loni pre
zident. premiér a čelní představitelé
parlamentu, konstatoval Sliva. Stát
ní duma, levicovou opozicí ovláda
ná dolní komora parlamentu, v dub
nu pozemkový zákon schválila přes
námitky Kremlu, přesvědčeného, že
dokument v nynější formě znemož
ňuje realizaci reforem hroutícího se
zemědělského sektoru.
člk

Pokud v e s k rz e k o m u n is tic k á duma
bude p ř ijím a t ta k o v é zákony je h o d 
ně v z d á le n á ú ro v n i c a rs k é dumy. VH.

RES PUBLICA

Hrdin© III. odboje
JíJ Hr . BO RK 0 V E C -Jar o s lav, právník, ženatý,
katolík, Hcir. 16.6®rvna 1906 v Jaroměři,S
ním byli zatčeni i
jeho přátelé, kteří
s nííe byli i popraveni
ni: Vr.Folesný, J.Cha
rvát, E.Čančík, Vr.Ja
nda a major K.Prokeš.
Podle rozhlasu z teh
dejších dnů byl obvi
něn z pokusu o státní
převra t 17.5*19 49.
JU Dr. Bo rk o v e c by 1 po praven 5»listopadu
1949 ve věznici Pank
rác.
’’PIETA”
Nikdy nez«pomenese ;

JUDr.BORKOVEC Jaroslav

Eyvalí pohraní cníci obviněni
ze smrti německého občana
BROUMOV (pab) - Tři bývalí
vojáci pohraniční stráže z Broumovska na Tachovsku jsou podezřelí, že
před deseti lety zastřelili v hranič
ním pásmu na území SRN německé
ho důstojníka hraniční ostrahy ve
výslužbě. „Všem třem někdejším
■'ohraničníkům jsem v pátek sdělil
obvinění z trestných činů ublížení
na zdraví s následkem smrti a poru
šení povinnosti při strážní službě, za
což jim hrozí až. 12 let odnětí svobo
dy.“ informoval Právo v pondělí

Adolf Rázek z Úřadu pro dokumen
taci a vyšetřování zločinů komunis
mu v Praze.
Vyšetřováni budou na svobodě.
Podle Rázka si obvinění spletli
591etého Němce s polským obča
nem, kterého v tomto úseku proná
sledovali při pokusu nelegálně přejít
hranici. „Vypálili po není několik
ran ze samopalu. Pak bezvládné tělo
odtáhli na českou stranu a snažili se
postřelenému muži poskytnout prv
ní pomoc.“ řekl Rázek.

Uvnitř čísla
1» Vlsdimír Hajný: Výsledek prověrky po okupaci z roku
1971 v Ústavu pro zemědělský průzkum půd v Praze.
2. Prohlášení komunistických bojůvek z 21.3.1998
3. JUDr.Jiří Š e t i n a: Jenom ne strach, jenom ne....
4. Josef K onde 1 k ®:Bolševické kreatury v akci.
5. Prof.Milan Z e 1 e n ý:Ideologové v masce ekonomů.
<. ftušolř X ř í ž:0 kádrování za komunistic. režimu.

Předpokl.cena:

Kč

vycházelo
obnoveno

Vydává: Vladimír Hojný
ČSA 34, 737 01 Šumperk

MIÖ 47963

197 3
1987

Náklad: 50 výtisků

- 1 9 7 5
ročník 15 číslo 45

Red.
rada:-*Julius A .Vor j .

1. Uzávěrka: 1.11.98

Myslím, že uveřejnění výsledků prověrek, kterými prošlá všichni odborní
pracovníci /minimálně ti,kteří pracovali s tejnými mapami/ na Úst. vu pro
zemědělský průzkum půd v Praze 6 - Suchdole? nemůže nikomu uškodit.
V příštím čísle uveřejním další po zhruba roce uskutečněnou prověrku ve
formě ročního hodnocení, kterou si však už za rámeček nedám.
VH.
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Do KSČ vstupoval s přesvědčením javc- rusofil v roce- 19c >. By?,
řadový;:. členem bez funkce.Brzo po nástupu do zaměstnán:' v 1" S zúčast
nil se r:? ni fes táce na Staroměstském náměstí, kde vidci ;o šinající s
obrodu KSČ. Cítil, ?:e se nyní může jako člen strany projevit, přec tin
byla značná contrail sace. Byly dělány 1 represálie proti tím, kteří
názory oficielních pí e--staví t< lů nesouhlasili.
Polednové období přineslo uvolnění, je zastánce:'. socialismu
s lidskou tváří ” ještě dnes. Pinč však doceňuje nepativní projevy
polednového období / KAŠ, extrémy ve sdělov. prosti-/.
0 ?ci ■ d; m s . j^iuhůg kteří vytvořili yn.minky pro pc?o .novou po
litiku ztratil důvěru v reálnost peliriky KSČ a ze stran- vystoupil.
Vstup vojsk Varšavsko smlouvy jej šokoval. Pi do: klídozt, že
by ss situace vyřešila diplomatickou cestou. Podnes nesouhlasí
se vstur r.-: vojsk
považuje to za hrubí porušení svrch :v- no; ti stá
tu.
ill vykroč;, k některým v< -doučím funkcionářům strany, kteří
dnes o.~v'l'.-"z vyloučení řady licí ze strany i z b-cypoň 1 . kých n-íot.
Enež.ní vedení považuje za obdobné vedení Aa hcvocného a používá jeho xz:
metod«» Hospodářské úspěchy v konsolidačních opatřen?' j:ou hmatatelné»
V dubnu 1968 podporoval úsilí stany v E S píi v Ibdch do no
vého závodního výboru EQHJ
Postoj pracovníka 5 korní. si r rovúdí j í r í pr hovory pí c kvapil, neber
kromí uvedeného / vstup v js// němí výhrady k pcšitice Sovětského svazu
a je zastánce;:; socialistického vývoje»
Vynaloží vi.echay síly pro spin'ní plánovaných ;ík?lf.»

Praha. Suchool, dne 7. ledna lili.
Publikací mi jde také o to, aby bylo vidět jaké otázky a' jakým způsobem
se taková prověrka vedla, Dnes si už nikdo na tyhle věci skoro ani nevzpome
ne ačkoliv nám všem bylo známo, že se jedná vlastně o existenční prověrky a
to i pro ty, kteří pohovory vedli. Stačilo, aby mezi prověřovanými bylo více
těch, kteří nesouhlasili s okupací a už by z toho mohlo být u rozpočtové or
ganizaci odpoxjení od peně&ovodu. a mohlo to v té době postihnout celý pod
nik, houby záleželo za socialismu jak důležité věci kdo dělá, rozhodující by
la podpora politiky strany. Za komunismu byl každý nahraditelný, přinejhorš
ím se šáhlo do dělnických profesí a bylo to. Vzpomínám si jak za své praxe
po ^zemědělských závodech jsem se setkal s množstvím t.zv. dělnických kádrů
ne ředitelských a podobně exponovaných místech. Postupné jich sice ubývalo,
ale v justici a na policii to měli tihle kádři z vokovické Sorbony pořádně
zm.áklý. U mě to znamenalo jen přeřazení do jiného oddělení. Takže nic moc.H.

Jenom ne strach - jenom ne lhostejnost

Prohlášení
MěV Strany československých komunistů Ostrava
ZO č.l Strany československých komunistů Ostrava-Poruba
Moravského koordinačního centra Komunistického svazu mládeže
Klubů Komunistického svazu mládeže z Bruntálu, Ostravy, Přerova, Kroměříže a
Jablonce n/N
Adresováno:
Vláda České republiky
Parlament České republiky
Zdeňka Mašinová - sestra vrahů
Bezpečnostní informační služba

My, zástupci klubů a organizací,kteří jsme se dnes sešli zde v Olomouci, vyjadřujeme svůj nesouhlas,
že v rozpora s Ústavou ČR dosud v bezpečnosmích složkách České republiky působí lidé s teroristickou

minulosti. Příkladem toho je i to, že v Bezpečnostní informační službě - expozitura Olomouc dosud pů
sobí v důstojnické hodnosti pan Vladimír HUČIN.
Tento člověk se v nedávné minulosti dopustil mnoha teroristických útoků proti pokojným občanům
v okolí Přerova. V BIS je zaměstnávám přesto, že dosud jeho činy nebyly rehabilitovány, tedy promlčeny.
Hučin se snaží své rehabilitace dosáhnout svým tvrzením, že teroristickými 2kcemi bojoval proti
legálnímu předlistopadovému státním zřízení
Podobné rehabilitace svých trestních činů se snaží dosáhnout
i další zločinci (tzv. IH.protikomunistický odboj), mezi něž patří i bratři Mašinové. Nic samozřejmě nemáme proti jejich sestře
Zdeňce Mašinové a upřímně rovněž ctíme i zásluh a hrdinství v odboji za n.světové války jejich otce
generála Mašina.
Nemůžeme však mlčet ktomu čeho se bratři Mašinové před léty dopustili. Ti zavraždili několik zcela
nevinných osob a proto byli tehdy po právu v nepřítomnosti odsouzeni k nejvyššímu trestu - trestu
smrti. V období let 1945 - 1989 v boji proti podobným zločincům jako byli Mašinové či Hučin zahynulo
přes 400 příslušníků SNB. Jejich vrahové by měli být rehabilitováni a dokonce vyznamenáni. My se

tudíž právem ptáme, za co pak příslušníci SNB hrdinsky zemřeli?

Pomstychtivé
odhodlání po letech

Realita prvá.
Vrátil jsem se ze 14denního
pracovního pobytu ze švýcarského
Zůrichu zpět do Čech. Po celou dobu
jsem sledoval večerní zpravodajství
evropských států. Za plných 14 dnů
ani sebemenší zprávička z Čech Nic.
Nic z Čech nestojí za informaci pro
evropské obyvatelstvo. Je dobře si
čas od času uvědomit, že jsme nebyli
a nejsme tou Nerudovskou "malou
kuličkou, kol níž se velké točí". Proč
taky? Evropu a celý civilizovaný svět
jsme přesvědčili, že jsme sami
schopni vyrovnat se důstojným
způsobem s naší 4_01etou komu
nistickou minulosti. Česká "částečná
rehabilitace", "částečná restituce a
částečná spravedlnost" je demo
kratickému světu k smíchu.
Nechápe ji, neboť svým životním
stylem, zažitými demokratickými
zásadami - nemůže evropský občan
pochopit logiku, kterou naši
polistopadoví vůdci ■ dřív jsme říkali
papaláši") vymysleli a kostrbatě
zdůvodnili, jako specificky českou
cestu k demokracii. My Češi máme
vždy svá specifika. V období let 1945
až 1948 jsme neměli bolševický puč.
ale "přerůstání národně-demokratické revoluce". Dál jsme neměli
"komunistickou diktaturu", ale
"socialismus s lidskou tváří" a
naposled jsme měli "českou
sametovou revoluci". To vše mohou
být vhodné náměty pro disertační
práce, ale pro národ to vždy byla jen
a jen šidítka:
Proč ku příkladu český exulant
ze Švýcarska dostal posléze zpět
svůj, komunisty ukradený majetek
a proč zákon totéž zakazuje pro
českého exulanta, který zakotvil
právě v U.S.A.?
A právě k U.S.A se váže realita
druhá. Jak víme v U.S.A, žijí bratři
Ctirad a Josef Mašinoví. Já jsem se
vícekrát veřejné vyznal obdivné
k jejich rodinné tradici a osobni
statečnosti. Bylo proti nim nasazeno
60 000 lidových policistů bývalé
NDR a jednotky Rudé armády
dislokované na území Východního
Německa. Dohromady měli dvě
pistole a dvě desítky nábojů. Přesto
prošli do svobodného světa a dosud
žijí v U.S.A. Bratří Mašinové jsou
legendou československého protiko
munistického odboje, na straně prvé
a ostudou české polistopadové demo
kracie, na straně druhé. Jsou
trvající ostudou českého práva po
roce 1989, které nenašlo a ani

nehledalo právní argumenty pro
zrušení komunistického rozsudku
smrti pro oba bratry. Ani takový
argument, kdy jako prvý a
rozhodující, soudil oba bratry
Mašinoví politický orgán, t.j.
politické bvro ÚV KSČ a dle tohoto
politického rozhodnutí, závazného
pro justici, justice jako osllik
opakovala vyřčený verdikt. I tento
případ jde na vrub "české částečné
spravedlnosti ' stejně jako ostudné
zbytkové trestv desítek tisíc
politických vězňů. Jak známo,
podařiloli se bývalým západním
letcům utéci ze socialistického
Československa pomocí odcizeného
letadla (jak jinak!!'.), byli vedle
velezrady a dalších činů ohrožujících
státnost a celistvost bývalé ČSSR.
odsouzeni i pro trestný čin dle § 245
t.zv. rozkrádání majetku v socialis
tickém vlastnictví. V případě, že bylo
letadlo vráceno ž Anglie zpět, zůstal
jim pokus trestného činu dle § 245
a pokus, jak praví zákon, pokus je
trestný stejně jako trestný čin sám.
Česká tak zvaná "částečná spra
vedlnost" a tak zvané "zbytkové
trestv" jsou pro Evropu a civi
lizovaný svět nepochopitelné a
nepřijatelné. Spravedlnost buďje a
nebo není. Stejně jako žena nemůže
být jen "částečně v jiném stavu".
-Navíc byla "česká částečná spravedl
nost" politicky omezena dnem 25.
února 1948. Kdo byl odsouzen byť o
jeden den dřív, má prostě histo
rickou smůlu.
Potom jsem otevřel dopis od
přítele Josefa Koudelky z Olomouce,
jednoho z nejdéle odsouzených
politických vězňů, který prošel
Táborem nucených prací - TNP, na
vojně PTP a dál už známé věznice,
přesněji komunistické koncentrační
tábory.
Píše se podzim 1998 a nc-věřím
vlastním očím, když čtu ' Prohlášení'
komunistických bojůvek, stran,
center, klubů komunistické mládeže
z Bruntálská. Ostravy, Přerova.
Kroměříže a Jablonce nad Nisou,
napsané a adresované vládě České
republiky. Parlamentu České repu
bliky, Bezpečnostní a informační
službě a "Zdence Mašinové - sestře
vrahů", jak je doslova napsáno.
Prohlášení" sděluje veřejnosti,
že komunisté nemohou mlčet
k tomu, že se připravuje rehabilit ace
bratrů Mašínů, které nazývají vrahy
a dále, že "v období 1945 až 1989
v boji proti antikomunistům
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zahynulo 400 příslušníků SNB" a
jmenovaní komunisté se ptají "za co
že příslušníci SNB hrdinsky
zemřeli"? Takže 400 příslušníků
hrdinsky padlo v boji proti
antikomunismu! Nevím zda je
v tomto počtu veden i konec života
Jindřicha Veselého a Osvalda
Závodského. Oba byli neomezení
velitelé Státní bezpečnosti, a prvý,
Jindřich Veselý, spáchal sebevraždu
a v posledním dopise na rozloučenou
proklínal okamžik, kdy vstoupil do
StB. Druhý Osvald Závodský, by] ve
spěchu popraven, aby nemohl
mluvit a vysvětlovat.
Z dopisu politického vězně Josefa
Koudelky se dále dovídám, že dne
21. srpna 1998 komunistické
bojůvky uspořádali před domem paní
Zdenky Mašinové "večer dlouhých
nožů", kde fanaticky skandovali
Mašinové vrazi", "Zdenka Mašinová
• sestra vrahů" a podobně.
Komunistické "Prohlášení" otis
kujeme v originálním znění.
Co k tomu dodat?
Ve svém projevu u památníku
komunistických obětí v rakouském
Nagelbergu jsem uvedl, že
komunisté
trvale
ohrožují
občanskou svobodu a všeobecně
uznávaná lidská práva 20. století".
Zdůraznil jsem, že například, kdy
komunisté dobře žili z ukradeného
majetku a z lidského neštěstí, je
příkadem našeho 20 století, že se
tento příklad v Čechách bude vracet,
bude se vylepšovat, bude se s ním
koketovat - jen podstata zůstane
stejná. Zlcčinný, komunistický
systém, jehož zločiny jsme
nepojmenovali, nezveřejnili ani
nepotrestali. To zůstává natrvalo
našim dluhem a především dluhem
československým politickým věz
ňům.
Vyplnila se prorocká slova Milana
Kundery, kdy v Čechách nebude nic
prominuto,
všechno
bude
zapomenuto", stejně jako se
vyplňují prorocká slova Vladislava
Vančury kdy čas míjí, věci se
zapomínají a čas propůjčuje dosti
důstojnosti i zrůdám".
V
roce
1998 je
sestra
legendárních bratří Mašínů veřejně
skandalizována a nazývána "sestra
vrahů" s pomlčkou za jejím jménem.
Komunistické bojůvky zřejmě
mohou všechno, neboť stát je
takový, jaký jej chtěl mít Václav
Havel.
Uvykli jsme, že poslanci, ministři

JI -Dn Jiří Šétina
Gen crč Ir. i ;j r< >k u rá tor
ČR c období 1992 - Š.9.9.?

Bolševické kreatury opět v akci
Dne 21 srpna 199o v Olomouci.
: řed okuv bytu paní Mašmcve došlo
ke sroceni zfanatizavanych bolše
vických. kreatur, kteří za přítom
nosti a asistence organizátoru.
proslulého Živčáka. skandovali
.Mašinové vrazi" a podobně. K ternu
r.eiřeba rozváděl všeobecně známy
ojedinělý hrdinský čm padesátý ch
let, kdy bratři Ctirad a doset Mašin
s Paumerem dokázali téměř
nemožno. Byť po dobu několika dmi
pronásledovaní a obklíčeni hordou

rudé zvlčilé smečky toužící po
skalpu", prcstřílel se clo tehdy
nenávidě tich'>" imperialistického
Německa' Tento čin vstoupil
nesmazatelně do historie zejména
III. protikomunistického odboje.
Těch vlastcnc i. klí říjak stoupenci
svobody stáli proti komunismu od
samých počátků. Těch, kU-ři
komunismus nechtěli nikdy
reformovat, ale odstranit jako
překážku ke svobodě. Demokraté,
kteří věděli, že komunismus je
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pouze pokračováním nacismu v rudé
barvě. Také dnes jejich značně
prořídlé řady nemohou se smířit
s rozdáváním poct, funkcí a státních
úřadů právě do rukou těch, kteří
v letech nejhoršího teroru na duši
národa budovali politické kariéry!
Z písemného prohlášení, které dne
21 srpna 199S bylo v Olomouci
komunisty předáno paní Mašinové,
-loji za pozornost zejména závěrečný
■■■dstavec: Nemůžeme mlčet k tomu,
čeho se bratří Mašinové před lety
dopustili. Ti zavraždili několik zcela
nevinných osob, a proto byli tehdy
po právu v nepřítomnosti odsouzeni
k trestu nejvyššímu - trestu smrti
V odbobí let 19-15 • 1989 v boji proti
podobným zločincům, jako byli
Mašinové či Hučín, zahynulo přes
-100 příslušníků SNB. Jejich v:-ohavě
by měli být rehabilitováni a dokonce
vyznamenáni. My se tudíž právem
ptáme, za co pak příslušníci SNB
hrdinsky zemřeli’" Tento odstavec
plně nasvědčuje, jak se raketovou
rychlostí otřepali, plné probrali
z šoku, a s novou kuráží vytahují
pohřbenou ideologii. Proč například
zahynulo -100 příslušníků SNB? Ti
všichni byli producenti, aktivními
stoupenci třídního boje, třídní
nenávisti. Ti všichni byli spoluzodpovědni za stovky nevinné
popravených, tisíce umučených,
ubitých, zastřelených při pokusu o
útěk, ať z Jáchymovských kon
centráků. či na státní hranici. Zcela
záměrné opomíjí, že v této době bylo
v lágrech a věznicích kolem 260 000
tzv. třídních nepřátel. Z této početné
skupiny dnes dožívajících pře
stárlých jedinců, plným právem stále
zaznívá dosud nezo dp o vězen ti
-iázka: "Jak ta. že za tento holocaust
likvidovaných živitelů zorně není
nikdo zodpovědný? Kým byly tyto
zločiny prohlášeny za promlčené?
•Jak je možné, že jsme se v této věci,
jakož i ve věci všech zločinců
páchaných KSČ nepoučili od Židů,
kteří až dosud hledají stařečky i ■ y vale n o s i t e 1 e n a čistič k ý c i i
zvěrstev? Proč procházíme beze
studu kolem popravišť, i kolem
hrobů roz.trouš-ných doma i v cizině"
Patrmtů, ku ří ten poúnorový la j
s rudými pučíš ty a vlastizrádci
tenkrát prohráli, protože většinu
jejich sovjkir.vnovců ovládl strach
Kolik lidí v bývalé ( k skoslovenske
socialistické republice usilovalo o
změnu? Koks, tzv. socialistických
bčanii
toužilo
po návratu
k demokracii a ke svobodě’ Kolik
lidi bylo ochotna pro ideály svobody
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v nešvarech pro problémy, které jim
byly profesionálně vnuceny
zvenčí? Jejich organizace dál bude
nejednotná a slabá, když od samého
počátku nového státu jej nijak
výrazněji neovlivnila, ač takovou
poví nnost měla? Anebo jej jed n o t n č
postaví za bratry Mašinoví,
kteří jsou a zůstanou legendou
československého protikomunistic
kého odboje? Což právě bratry
Mašinoví navrhnout na vyznamcnáníT.C-.M.? Za čestné členy česko
slovenských politických vězňů?
Založit antikomunislickou stra
nu a skoncovat konečné s nesmysl
nou nepolitičností bývalých
politických vězňů, která jim byla
rovněž vnucena z věnčí a kterou
bez odporu přijali. Cožpak nám
nic neříká, že v roce 1990 byl ve
svém bytě v USA zastřelen bývalý
agent I.správy StB, J. Frolík, který
přeběhl a kterého právě v ten čas
přestala osobně ochraňovat
americká FBI? Skutečně čas míjí
a věci se zapomínají?
".Jenom ne strach" - je název kni
hy Oty Rambouska o legendárním
odboji bratří Mašinu. "Jenom ne
lhostejnost" dodávám a vybízím
všechny politické vězně, aby
důstojně a společně odpověděli
na uvedenou, komunistickou
provokaci v roce 1998 v Olo
mouci. Současně všem sděluji, že
bratří Mašinové by nikdy a za
žádných okolností zrušení vyne
seného trestu smrti pro oba, cestou
individuální milosti, individuálního
promiň u t í
komun i st ic k éh o
rozsudku, který nad nimi vyneslo
Politické byro UM KSČ, nepřijali,
což jednoznačně tlumočil jejich
advokát, JUDr. .Milan Holík.

ř‘V£ p-f.

a další demokratičtí reprezentanti
byli aktivními členy bývalé Komu
nistické strany čě-kosiovenska
Někteří jen do roku 1968, další az
do roku' 1990 Někteří, jako ku
příkladu poslanec Micnal Kraus je
poslancem nepřetržité od roku 19S6
za KSČ, od roku 1990 za KSČM a od
roku 1993 za ČSSD.
Zvykáme si. že tak zvaný
nřispévek za službu" vyplácený
ravidelně měsíčně příslušníkům
NB, nyní policie ČR a důstojníkům
.-.rnsády. tedy povětšinou lidem.
Kteří aktivně'sloužili komunismu,
iak nedávno zveřejnil pan ministr
financí ČR, činí každým rokem 2.25
miliardy českých korun, což je
takřka roční rozpočet na celou
oblast české kultury. Tyto příspěvky
jsou nezdaněny ■ !' a pravidelně
valorizovány.
Zvykáme si, sedmatřicet let
.epřetržitého členství a funkcí
v KSČ. 11952-199S). jť potřebnou
kvalifikací pro vlastni post Yvonne
Streckové na funkci náměstkyně
ministra vnitra České republiky.
Zvykáme si na všechno.
Zvykáme si na stát, který jsme
nechtěli. Zvykáme si na monopol
policejních vyšetřovatelů, když jsme
chtěli obnovit osvědčenou tunkci
vyšetřujících soudců. Zvykáme si na
skloněné hlavy při pietních
shromážděních v Nagelbergu,
v Ďáblicích, Mírové, sv. Hostýne.
Zvykáme si na vlastní prohry.
Zvykneme si
na pošpiněni
legendárních bratří Mašinu, na
štvanici jejich sestry Zdenky
komiiiiistickými bojůvkami v roce
1998? Čemu si ještě zvv knemc?
Kdo jim. než českoslovenští
političtí vezni by měli vystoupit a dat
: oučení všeobecné české nostalgii a
oznadéji. že jsou ještě zde, že
všichni nebyli popraveni, všichni
ještě nezemřeli. Anebo budou
českoslovenští političtí vězni dal žít

riskovat něco ze svého pohodlí? -Je
nutné znát a hlásit se k vlastní
minulosti!'1 Na čí straně kdo sta!
v době nesvobody. Stál na straně
odpůrců totality, nebo byl jejím
stoupencem? Patřil k tzv. mlčící
většině? Popíjel a množil potomky
v táboře lhostejných? Kolik našich
socia listíckých občanů nepovažovalo
za nutně vzdorovat, nebo alespoň
nesloužit systému, který brakoval
mozek, ubíjel duši a tvárnil člověka

do podoby "bramborové loutky?"
Vždyt jen tak se může stát, aby
herda desperádů přiharcovala pod
okny bytu přestárlé ženy a za
mlčenlivého přihlížení místní policie
provokovala nestoudnými výroky.

Josef Koudelka
Olomouc
Dáno na vědomi:
Hanácké noviny
Svědomí
Mukl

O kádrování za komunistického režimu
Svobodnou Evropu jsem jako
kluk v padesátých letech trpělivě
vylatfoval, abych uslyšel při snížené
zvukové kvalitě pořady, které mi
přinášely alespoň chvilkovou úlevu
v komunistickém státě. Za okupace
nebylo možné vysílání kvůli
dokonalému rušení zachytit. Po
listopadu můj zájem o ni postupně
opadal, protože přes některé
přitažlivé pořady, některé relace byly
vysílány na podkladě autorství
bolševických kolaborantů, a navíc se
tam objevují i sprosté urážky
českých vlastenců. V současné době
mi vysílání Rádia slouží jako příloha
k jídlu, většinou ke snídani. Tak se
stalo, že jsem koncem letošního
srpna uslyšel
část
pořadu
věnovaného narozeninám jednoho
římskokatolického biskupa. Než.
mne to přestalo bavit, dověděl jsem
se. že pan biskup nebyl po maturitě
začátkem šedesátých lei přijat
z kádrových důvodů ke studiu
teologie, že musel jít pracovat do
továrny a že po roce byl konečně
přijat. Uvedený pořad vyvolává
určitě otazníky. Je totiž známo, že
za komunistického režimu byl
k teologickému studie přijímán
nepatrný p- čet studentů, kteří prošli
mnnhetn pečlivějším výběrem, než
například uchazeči o studium
technického směru, a že tedy byli
přijati jen li. kteří byli pro režim
nejvíce přijatelní. Jestliže někdo
nebyl přijat, bývalo to take proto, že
i když splňoval kádrové požadavky,
nebylo tam pro něho místo z důvodu
nízkého stavu v ročníku. Jestliže pan
biskup byl přijat po roce práce
v továrně, kádrové předpoklady měl
minimálně v době přijeti Mohl je
mít už diíce, neboje získal během
■;plv nuk ho roku při denním slj k i
s dělnickou třídou a funkcionáři.
Zastavím se u toho, jak je mohl
.- .-kat. Že by se pr. jevil jako umr:::k. k tornu měl sotva předp-klndy.

i když, ani to by nestačilo. Je totiž
známo, že všichni vyznamenaní
pracovníci museli být politicky
aktivní. Z vězení navíc víme, že
politickým vězňům bylo zamítáno
podmínečné propuštění, i když měli
výborné pracovní hodnocení,
s .'.důvodnéním, že "svou poctivou
prací maskují nenávist proti lidoyědemokratickému či socialistickému
zřízení." Zbývá tedy možnost, že se
pan biskup nějak projevil "politicky.Říkám to s plnou odpovědností,
protože vím o tisících studentů,
kteří byli za komunistického režimu
vyloučeni ze studia a jimž nebyle do
konce okupace dovoleno dostudovat,
a vím také o nespočetném množství
mladých lidí, kteří nebyli nikdy
z kádrových důvodů přijati ke studiu.
Nestačilo jim k tomu ani čtyřicet let
práce v továrně. Je mi ale rovněž
známo, že za komunistického
režimu kardináfVlk vystudoval dvě
vysoké školy stojně jako biskupu
Padbur. S jejich kádrovými před
poklady to tedy tak špatné nebylo.
Na podkladě těchto skutečností
vyslovuji pochybnosti o celém
k a t: l i c kein d u c i t o v e 11 štvu vznik! é
v období vedoucí úlohy Komu: i i s i i c k é strany Č e s k os! o vens k a.
Tyto pochyby jsou posilovány
chováním vyšší katolické hierarchie
především vůči kněžím podzemní
církve (ti neměli kádrové před
poklady pro kněžské povolání '. kteří
po listopadu nebyli plnoprávně
zařazeni mezi katolické ducho
venstvo, a nebo jsou na základě
komunistických podvratných akcí
o m e z o v a ní svými nad ř í z e 11 ý m i
s li ššími kádrovými předpokk-. ty ve
-v-, duchovní činnosti. Tolik tedy
kj-. im inii pořadu Rádiu Svobodna
Ev: -na

R:.do;fKř;:

Práskáme,
zatím bez biče
Stalo se to v jednom městě
dlouhém jako Lovosice, letos
v srpnu. Dá se říci, že je to město
podle cedule na radnici, která hlásá,
že je. zde městský úřad. Jsou zde
kilometry ulic obdařených potu:-.pravěkým písčitým terénem, irůstjv
zarostlým travou. V ulicích na svahu
to mají jejich obyvmelé dobré. Tam
jenom déšť splavuje staletý písek,
V ulicích na rovině pak vznikají
ohromná jezera a brání chodcům
takovouto ulici přejít Je zajímavé,
zeje zde stále písku dost, na svazích
nechybí pod svahy nepřibývá, ale
splavován je. jak se můžeme po
každém dešti přesvědčit. Město * j
však je. neboť strana a vláda zde
budoval;» Vysekou stranickou školu
Dnes je z ním manažerské centrum
OF BUSINESS. A co by to bylo za
město, kdyby zde nebyla pošta.
Zatím co stranická škola je nová a
vyhovující, pošta je stará a
nevyhovující potřebám
lidu
obecného i personálu. Poštovní
doručovatelky jezdí na kolech.. ?•>
protože jedna dqpučovatelka měla
při jízdě na kole kolizi, končící
pracovním úrazem, vydala pošta
nařízení, omezující poštovním
doručovatelkám jízdu na kole. Kde
jsou ty časy, kdy k nám chodil a nosil
poštu pan Kříž, podle kterého .-i
jeden mohl řídit hodinky. A dva
také. Jenže pan Křiž měi pár dopisů,
soudy tehdy nikoho r.eobesilaly, vše
za ně obstarala StB, důchody byly
nízké - nějakých išh Kčs lehce
unesl,když; třikorunv byly j apír aé
ale hlavně, nikde nemusel psát
udáni. Stačilo to pošeptat neibližšímu bolševikovi a věci se brmli
správným směrem. Tímto delším
úvodem jsme se propracovali
k udáváni dnes. Stalo se toto.
Poštovní doručovatel!-;.! přijela
k jisté dámě s dopisem. Druhý den
se na poště objevil dopis, ve kterém
ona duma, jinak d brá křesťanka,
vinní poštovní doručovatelku z jízdy
na kole a žádá její potrestáni
Nemusel u toho byt ani "Herinek
Sohnes-", aby poličský dopis měl
pravého odesílatele. Byl to sous-. d.
ktereho ona dáma napomenul.';
ohledně týrání ielr rsa Práskne:
byli, jsou a budou. Ti mají vždy
příležitost udávat. Jscu však mezi i
mcí. kteří zatím příležitost nemají.
Jsou to sadisté, kteří na přílezu--st
provádět mim d -i : - matné výslechy
čekají. Zatím
Jel'.

Nevídaný pokles československé,
slovenské a nyní i české ekonomi
ky tedy pokračuje. Klesá nejen
GDP a výroba, ale i ukazatelé pro
duktivity, kvality, nákladů a konku
renční schopnosti. Čeští vládnoucí
ideologové, vystupující v maskách
národohospodářů, dali tedy hospo
dářství (a tím i životnímu prostředí,
osobní bezpečnosti a zdraví o.bčanů) znovu na frak.
Připustil to (velmi nesměle) i ve
lekněz ideologů Jediné možné cesty
v článku v Českém deníku (14. 5.
1993). I v projevech v Barceloně a
ve Vídni již naznačil, že je ochoten
použit některých koncepcí svých
ideových odpůrců. Odvahu a nervy
k tomu má, co však odborné před
poklady a lidské schopnosti posta
vit se tváří v tvář realitě?
Počátkem roku 1991 spustil s
velkými fanfárami nedomyšlenou
radikální reformu ve formě kupónové-šokové terapie, pověstný to
Čalfův "tryskáč, kteiý se již nedá
zastavit." Ukázalo se nyní plně to,
před čím varovali již v r. 1990 ra
cionálně uvažující ekonomové: že
totiž nešlo o cestu jedinou možnou,
ale o prudce se svažující slepou
ulici na jejímž konci lze očekávat
pouze karambol.
Převést hospodářský vlak na
správnou kolej nebude snadné. Pá
ky lokomotivy se zasekly, kontrola
se vymkla z ruky a prostě vyskákat
na náspy není možné. Je třeba
chladných hlav ekonomů, ne chla
dných slov nervózních ideologů.
Především je třeba pravdy, toho je-

vlna banKfOtú?
Prof. Milan Zelený
diného co zůstane po ztrátě všeho
ostatního.

Hry s čísly
Zmatení ideologové se chytají
všech krátkodobých výkyvů, všech
dílčích i nespolehlivých čísel, aby
svůj dogmatismus podepřeli ale
spoň papírovými berličkami. Serio
zní národohospodář si má všímat
spíše dlouhodobějších trendů, pře
devším kvalitativních znaků a dělat
pouze logické závěry. Ideology
však logika, racionalita či pragma
tismus nezajímají, i když o nich rá
di hovoří. Pravý ekonom dokáže
pracovat i s víceméně nepřesnými
čísly, pokud je považuje za ne zce
la přesná vždy a ne jen když se mu
to hodí či když se mu jeví povzbu
divě.
Ideologové si však fakta pečlivě
vybírají, rýžujíce vytrvale své koči
čí zlato. Dají-li se čísla interpreto
vat kladně (jak se zdánlivě nabízelo
koncem r. 1992), pak jim jejich ne
přesnost vůbec nevadí a jsou při
praveni jich používat s více než
barnumskou reklamou a vytrubovat
je dc světa bez jakéhokoliv profe
sionálního ostychu či skepse. To,
že jim to někteří zahraniční publici
sté a politici dočasně "spolknou",
jsouce zavaleni vlastními starostmi
a problémy, představuje jen cha
bou, dočasnou náplast na chronic
kou nemoc organismu.
Jsou-li však čísla špatná, pak no
sitelé špatných zpráv - jako napří
klad statistikové - jsou zpochybňo
váni, káráni a i propouštěni. Jak si

jen fakta mohou dovolit kazit nám
reformu?! My jsme přece už na ja
ře oznámili ukončeni hospodářské
ho poklesu a odraženi se ode dna.
Což ani to dno nemá uši? Ideolo
gové po tři roky oznamova-li, vy
hlašovali, dekretovali a poroučeli
"větrům i deštům" - a nyní se zne
klidněně diví.
Skutečný ekonom se diví pouze
falešným kazatelům, nikdy ne eko
nomice. Ekonomika je jaká je, i
třeba zruinovaná, a je třeba ji tak
brát. Jinak nelze záchranná opatření
ani navrhnout, natož provést.

Odsunutá nezaměstnanost,
zhoršená ekologie
Když propadne během 3 let vý
roba o 40% a hrubý domácí pro
dukt o 25% (v mikroelektronice o
60%, ale i strojírenství již o 55%),
racionální ekonom se ptá: Jak je to
možné, že nezaměstnanost se v od
povídajícím poměru nezvýšila a
škodlivé emise v odpovídajícím
vztahu nesnížily? Jak efektivně mů
že poněkud nižší množství praco
vníků vyrábět o téměř polovinu
méně? Jaký jiný dopad to může mít
na produktivitu, kvalitu, náklady a
konkurenční schopnost než úpadek?
Ne tak naši ideologové. Ti si tu
též absurditu připíši za zásluhu.
Přitom ještě v r. 1991 tvrdili, že
kolem 10% nezaměstnanost bude
důkazem, že jejich reformy zabíra
jíMezitím udělali z velké části ho
spodářství nevýkonný skansen, kde
se životni prostředí i nadále zhoršu
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je. Jak jen může být úspěchem, že
škodlivé emise poklesly o 8 - 10%.
když průmyslová výroba sama kle
sla o 40%? Již tedy vím jak ale
spoň ty nejškodlivější emise snížit
na nulu: zastavme výrobu a věnuj
me se prostituci.

Nové heslo: Kupujte
českv!
Ideologové budou vždy řešit své
hospodářské maléry' (ale i krimina
litu, úpadek kultury a kulturnosti,
chaos a apatii) zase jen především
ideologicky. Rádi sice hovoří o
praxi, ale nic než hesla a učebnico
vé formulky neznají. Vezměte si
jen to podivné "HDP = li.ei." v Če

lidem dojde.
Skutečným řešením přece může
být jen zvýšení výroby, kvality a
konkurenční schopnosti českých
podniků. A toho lze dosáhnout
pouze v průmyslové mikrosféře, je
likož ideologové výrobě, trhů, pod
nikové organizaci, kvalitě a konku
renci nerozumí, uchýlili se prostě
opět k heslům a slabomyslné pro
pagandě. Když ještě mohli jít ales
poň trochu účinným příkladem, tak
měli vládní politici nakoupit Tatry
a Škodovky. Místo toho si vypůjči
li na bavoráky a jiné hračky, jako
malí kluci, zbohatlíci či parvenu.

ském deniku a zkuste na tom vybu
dovat hospodářskou politiku!
Propagační tlak na spotřebitele,
aby kupoval české výrobky je po
kusem řešit propagandou problémy
vyvolané specifickou reformní akcí.
Navíc jde o výrazné porušení prin
cipů volného trhu a omezováni su
verenity spotřebitele, zpochybnění
jeho rozhodovací schopnosti.
Žádný spotřebitel - a ani sloven
ský či západní dovozce - nemá po
vinnost (či zájem) kupovat "česky",
ale pouze levně a výhodně. To pře
ce patří k funkcím trhu. Ideolog,
který ještě nedávno chválil spoření
jako výraz důvěry občanů v jeho
reformy, nyní žádá (viz Český de
ník), aby titéž spotřebitelé spořili
méně a utráceli více! Což mnozí
nespoří proto, že mají vzrůstající

obavy z budoucnosti?
Přitom bezduchá agitace vyhro
ceného nacionalismu a izolacionismu nidky účinně nefungovala.
Když se americký prezidentský
kandidát Buchanan, který' také vy
křikoval "Kupujte americké zboží",
objevil na předvolebním mítinku v
Mercedesu, byl s jeho kandidaturou
konec. Ne tak v Čechách a na Mo
ravě, alespoň prozatím než to snad

Je třeba nové Makro
i mikro strategie
Když dá ve světě národohospo
dář ekonomice na frak, tak větši
nou rychle odstoupí, než ho odvo
lají. V České republice to ideolog
svede na Slováky, když předtím se
jejich ideology společně ekonomiku
i stát rozbíjeli.
Ideolog všemožně omezuje hlub
ší diskuze, vykrádá u svých kritiků
některé jejich myšlenky, prohlásí,
že to vlastně již dávno tvrdil sám a
nabídne opět své služby - že on
sám ty naše chyby napraví. K reganismu a thatcherismu se již ne
hlásí, protože se to ve světě již ne

nosí.
Má to vše nepříjemný háček.
Ideolog může sice ideje ukrást, ale
nemůže jich efektivně použít. Ne
jsou mu vlastní, jsou mu cizí. V je
ho ústech jsou jen karikaturou
zdravého ekonomického myšlení.
A tak lze ideologovi jen popřát
tu jeho podivnou rovnici "HDP =
li.ei.", ale s tím, že bude pokračo
vat ve svém rozjímáni v tolik za
slouženém politickém soukromí.
Svádět vše jen na naše zákazníky
a zahraniční dovozce českého zboží
a služeb je přece nesmysl. Západní
protekcionismus není náš hlavní
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Ať žije XIII. Všesokolský slet v roce
2.000

j

proto, aby se zúčastnila pnivodu. co na tom. že ji by Io 85 let ?

Žc by pražští konšelé zapomněli vy dat příslušnou vyhlášku? A

jsou a budou, vinu neponesou a
svádět to na ně nelze.
I ve vládnoucích stranách jsou
přece lidé a i ti jednou pochopí a
začnou hledat řešení ve spolupráci
s ostatními. Ani oni, obzvláště ne ti
skuteční pragmatici, se nenechají
stáhnout ke dnu svými ideology.
Není již na čase hledat vazby a
spolupráci s kompetentními ekono
my? I když nebyli přizváni ke slav
nostnímu startu, přesto jsou ještě
mnozí připraveni pomoci při nou
zovém přistání a při analýze trosek.
Ne proto, že by to bylo lehké či
vděčné, ale právě proto, že to bude
tak těžké. Škoda, že jich je čím dál
méně. Bez schopnosti rozeznat fa
lešné starty a přijímat trpká zkla
mání ohnivých pádů, bez odhodlání
začínat znovu by však člověk nikdy

nedosáhl Měsíce.
Je třeba skoncovat s ideologic
kou politikou a drobným politikaře
ním, jde přece o společný dům, jde
o nás o všechny. Je třeba spolupra
covat, ne se navzájem potírat, se
smutnýma očima, grimasním úsmě
vem a zaťatými zuby. Prohrajeme
to všichni. Ideologů je třeba se
zbavit.

Dovolím si uzavřít parafrází
Winstona Churchilla:
Současné hospodářské krize jistě
ještě není konec. Není dokonce ani
začátkem konce. Může ale být, ko-

Která skladba byla nejkrásnější? Všechny, protože každa

najednou tu byly dva hlavni sletové dny. kdy se mělo prověřit

skladba měla svoji jedinečnost, ať už. v ní dominovala přirozená
dětská hravost a skotačeni, půvabné mládi dorostenek,

Už.jsmc tady - volali jsme ze sokolského průvodu 3. července

zda to Sokolíci dokáži a zda všechno nezměřitelné úsilí nácviku a
přípravy přinese výsledky a také, zda to veřejnost správně

nebo se schovali před žhavým sluncem) a lide nám volali vstříc s

pochopi A to se stalo skutkem Ano. bvlo to strhující, nad

za druhé - možná, že si sokolská obec předsun uje. že do té dobv

ohromný m akcentem "loje dost" a konečné". Bvlo to nádherné

očekáváni

splali všechno, co vložila, bez. mocných sponzoru, do realizace
tohoto sletu. V ím. že 6 let je příliš dlouhá doba, předeš šíni pro

a nezapomenutelné Praha patřila Sokolům každého věku. Jen
těch praporu nám vlálo málo, pouze Národní divadlo se pyšnilo

účastníky skladby "Věrná garda" Kolik asi z. těch šcdivxch.

vlajkovou výzdobou, on přece NÁROD SOBĚ to má ve svém

pro^vetlých a bělovlasých se dočká ’

genovém kódu. .A pak ještě vlajky na budově Krajského soudu

Proč až za šest let pta jí se ti. kteři neznají sokolskou tradici a

mafii ideologů.
Ach ti lidé! Pokazili komunistům
jejich utopie, nyní nechápou "Jedi
nou možnou cestu", kazí a kazí.
Kdy by nebylo lidí, jak by nám to
"oznámené" tržní hospodářství krá
sně fungovalo! Ani kriminalita by
nebyla, životní prostředí by vzkvé
talo, kultura by nehynula, školství
by se nehroutilo. Jenže: jenže lidé
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Žádny strach, dočká Když, mohla přiletět z USA sestra ten

na nadšeno návštěvniky Prahy (mnozí Pražáci odjeli na dovolené

Ze vzpomínek na XII. VSv Praze.

problém, naše vlastní hloupost a
naivita ano. Jenom vláda nese zod
povědnost, nikdo jiný. Vláda, která
tuto zodpovědnost nepřijme není
vládou, ale volně zorganizovanou

všechny skladby dopadly dobře, plné tribuny to

spontánně ocenily. I počasí se změnilo, v úterý- 5. července zaval

rozvernost ve skladbě žáků, preciznost ve skladbě mužů, tanec

žen Ale ve Věrné gardě jsme se sešli my, pamětníci a účastníci
minulých sletů, také pamětnici vzestupu a slávy sokolství, ale

nad Strahovem blahodárný větřík a ve středu drobný déšť

nikdy pádu. A led prožíváme novou rcnezanci myšlenek Tyrše a
Fiignera. a dalších velkých mužů a žen tohoto národa - TGM.

pokropil naši sokolskou omladinu, mladší žákyně, rosničky jsme

Maric Provazníkové a dalších a dalších.

jim říkali pro jejich úbory v barvě svěží zeleně

Pokračovaní

tože problém sám není správně po
staven. Žádný architekt se takového
’projektu" neujme dokud nebude
celé veřejnosti jasné: Kdo to rozko
pal a proč? Kdo to vše schválil, je
stli vůbec někdo? Kdo z toho měl
benefit a výhody, kilo to zaplatil,
kdo z toho měl ztráty? Kdo je za to
zodpovědný?
Krizovou ekonomiku lze převzít
pouze po plném a veřejném vyjas
nění zodpovědnosti za jeii současný
a i bezprostředně budoucí stav. Bez
takové katarze se toho opravdový
odborník nedotkne. Přijdou jen jiní
chlapi s bavoráky a kufříky ( těch je
dost) a budu se dál hrabat a hledat
své "kšefty". Dobrý dům s červe
nou střechou tak nikdy postaven
nebude.
Dnes ještě máme skupinu dobrá
ků. kteří jsou ochotni se ke svému
dílu náruživě hlásit. Važme si jich,
brzy nebudou. Nedovolme jim
však, aby to již dnes svedli na spo
třebitele, na Slováky či na "vnější
podmínky".
Přiznejme jim zásluhy, zodpově

dnost a vlastnictví toho kopán i šle.
Ptejme se však, stejné náruživě:
Proč'.' Pro kpho? Čím jménem’' Za

Jak byste to dělali vy?
Standarttii otázka pro opozici:
.lak byste to dělali vy? Odpověď na
mto otázku je nesněné standartní:
sny bychom to dělali jinak. Místo
šokové terapie založené na plošné
liberalizaci cen a obchodu, restrikci
spotřebitelské poptávky a podnika
telských úvěru, kupónově založe
ném "nevíastnictv i" a rozprodeje

majetku do zahraničí, bychom my
prováděli politiku růstu nabídky,
exportu a stimulace průmyslové i
zemědělské výroby tvorbou národ
ního kapitálu a národního kapita
lismu.
Jenže.
Jakákoliv odpověď na výše uve
denou otázku přímo či nepřímo
předpokládá stejné startovní pod
mínky z jakých vycházela šoková

V srpnu oslavili své narozeniny
50 tet "Zetezetcú tyutaj70 tet 7tu.tt6a.if '^'tetfttěSeJé
70 tet Stéwf&i ^eteKtéci

60 tet
S-tKěíie
70 tet "Votn'i 'Va.eta.'a50 tet Sivá. "JTCastěe
Vácni oslavencům přejeme Vše nejlepší!
Kedah cc

Dmhý sletový den 6 července 1994. když zcela neočekávaně
přijel na Strahov prezident Havel, jsem se z.i nim vydala na
zapadni tribunu Spěchala jsem bylo po úvodním cvičení
Na některých členských schůzích KPV. převážně v mém
Karnevalu a pomalu začínalo řazeni na Větnou gardu. Ale měla
Východočeském kraji.jsem dala závazný slib, že budu vzpomínat
jsem pocit, že ho miisi někdo pozdravit na Strahove za KPV,
a především cvičit za všechny mukly a mukly ně. kteří cvičit
kdy ž bratři z ústředí sc zúčastnili sletového programu předešly
nemohou - zdrávi, nebo už nemohou - předešli nás. Tento slib
den Probíjela jsem se složitě jeho ostrahou s legitimaci KPV v
sem čestná splnila Při dlouhých nástupech před branou borců
nice a/ do prezidentské lože K vlažnému stisku niky jsem mu
:t při vstupu na sokolský Strahov opět po 46 letech za hlaliolu
JMK| pev ně stiskla niku: "Zdravím \ as na >.rkolském Strahověpevnýin
pražských zvonů a posléze za zvuků Suková pochodu V novy
w-'.’-’M-.y, ‘"tiskem ruky za všechny sokolsko mukli a niukhní. kleti by
ivot. by li jste tam všichni se mnou, nejen ve skladbě Karneval,
cv lěili. kdyby mohli, za ty. co už nežiji a za těch několik, co tíi
ile především ve Věrné gardě
CViči "

H

jakou cenu?
Teprve pak. teprave po jejich
bezpodmínečném přijeti zodpověd
nosti a poskytnuti detailního popisu
stavu kopanisté. terpve pak budeme
moci angažovat opravdové archite
kty a fachmtmy a zadat jim iasnv.
dobře fonnulevany a smysluplný
projekt: dobry dóm s červenou
střechou

terapie. Předpokládá tvorby tržního
hospodářstv i "na zelené louce" pří
kazového hospodářství socialistic
kého. Předpokládá i podobnou pod

jsem ja k o n ep rav d ěp o d o b n é sám c e n z u ro v a l nevydáním

mu nemají, protože nejsou. Neví,
kdo je vlastníkem a neví to vlastně
nikdo. Nepatří to všem nejspíše ni
komu. alespoň prozatím. Ten. kdo
se k vlastnictví kopaniště nesměle
hlásí, tvrdí, že to chce stejně pro
dat.
"Když ses tak chytrý-." říkají,
"tak nám postav dobrý’ dům s čer
venou střechou." Opodál v blátě
stojí kožený kufřík se znehodnoce
neu měnou.
Jsem přesvědčen, že na archite
ktuře se podobné "projekty" příliš
nestudují. Architekt - odborník od
toho tedy odejde, génius není. Těch
pár chlapů, co se v tom hrabou a
právě kopají novou díru a zacpávají
nějaký ten "vodotrysk" - těch je
tam asi třeba ze všech, nejméně.
Transformační proces je věc je
dna. ale transformace tohoto trans
formačního procesuje věc zcela ji
ná. Nelze prostě říci: "A je po ptákách!"
Opoziční politické strany si musí
uvědomit, že doba stavěni progra-

nu) "na zelené louce" již minula.
Jakékoliv politické vítězství bude
vyžadovat na postaveni, ale dokon
čeni budovy, kterou začali ti chlapi
5 bavorákem a koženým kufříkem.
Odborníci nejsou, geniů je třeba.
Východisko? Řešeni? Není, pro

P r o f e s o r Z e le n ý , k te r ý s p ře d s tih e m p é ti Let p ře d p o 
k lá d a l f ia s k o K lau so v y re fo rm y , ováein n ik d o mu n e v ě n o 
v a l p o z o rn o st» Vzpomínám š i jn k n ě k te ré jeh o ílá n k y

nečnč. při spolupráci všech rozum
ných lidi, koncem falešného začá
tku.
Zatímco tvorba alternativy je
ještě doménou odborníka, úspěšné
a trvalé řešeni problémů nahroma
děných za poslední tři roky je již
doménou génia
Správná otázka tedy nezní "A
jak byste to dělali vy?", ale "Co
byste udělali, kdybyste převzali ná
sledky. zodpovědnosti a instituce
předchozích experimentátorů?"
Odpověď není formulována a
pokud vím tak seji v Cechách ni
kdo nezabývá. Každý vzdělaný ar
chitekt ví. jak postavit dobrý’ dům
s červenou střechou. Ale co když
jej přivedu ke kopaništi. kde jsou
nějaké sklepy a bláto kolem nazna
čuje, že voda byla asi zavedena.
Támhle stojí zeď, tuhle zase zeje
díra. Pod stříškou z vlnitého plechu
stojí bavorák. Žádné modráky k to

poru veřejnosti a stejnou míru mi
nimálního konsensu a odhodlaní
pro re funny.
Otázka alternativy "Jak byste to
dělali vy" je a jisté zůstane i ttadáie
důležitá, zajímavá :t nezbytná.
Nelze však ■opomíjet skutečnosti,
fakta a rcaiitu současného stavu.
Alternativa šokové terapie již není
předmětem diskuze, není již pouze
na papíře, aby byla s neobvyklou
rychlostí a lehkosti realizována v
praxi. Důsledky šokové terapie jsou
tedy novu realitou, nelze je zrušit
dekretem neiz.e je ignorovat.
Ať se to občanům tohoto státu
líbí či ne. z reality důsledku šokové
terapie bude třeba vycházet.
Situace se výrazně změnila. Prů
myslová i zemědělská výroba prud
ce poklesly, vý robní linky a ty my
se rozpadly. Kupónová "privatiza
ce" převedla podniky do rukou no
vých vlastníků, finančníků investi
čních fondů, kteří nyní hledají
"vlastníky " další i nutně zahraniční)
za účelem profitu. Tradiční export
ní trhy byly’ zlikvidovány s kurió
zní ideologickou vehemencí, do
konce i rudimentární trhy slovens
ké. Nové trhy vytvořeny nebyly
Kupní síla koruny byla zničena,
spotřebitelská důvěra ztracena, pod
nikatelská vrstva devastována. Vá
ha struktury hospodářské činnosti
se přesunula ze strojírenství, ele
ktrotechniky a stav ehnictv i do obla
sti surovinových zdrojů, komodit,
energie a spekulativních služeb.
Tvorba přidané hodnoty , produkti
vita, kvalita a konkurenční schop
nosti výrazně poklesly.
Krátce nová hospodářská strate
gie již nemůže být pouhou alterna
tivou "na zelené louce", ale musí
vveházet z. reality současného sta-

Byl to zlý
úmysl,
nebo pouhé
Kommiisticka strana Českoslo
venska, jejímž velkým vzorem by i
SSSR, neiikv klovala své odpůrce
jen na šibenicích, ve věžnících a
koncentracích, aie také v psychia
trických ústavech, tzv. »léčeb
nách*. Ano. tam posílali své nepřá
tele z různých profesi a stavů, kteří
jim stáli v cestě a nemohli je za žá
dných okolnosti předvést před ve
řejný soud. Potřebovali je zl kvidovat potají
Tyto lidi nejdříve zbavili své
právnosti a pak je likvidovali jako
morčata.
Kde je zodpovědnost lékařů psy
chiatrů. prokurátorů a jiných, kteří
se propůjčili těmto zločinům?
Jesle dost zůstalo těch, kteří pře
žiji tyto bestiální činy, jako napří
klad manželé Kořínkovi. Šárka č.
22. 79b 01 Prostějov, a Augustin
Navrátil, Lutopecny 14. 768 31
Zlobíce, kteří nezůstanou němí.
Páni zákonodárci, co s nimi?
Jak je odškodníte za spáchané
násilí, zničené zdraví, duševní mu
ka a dlouhá léta ve výše vzpome
nutých >ústavceh«. Na ty rehabili
tační zákon 119/90 nepamatoval!
lito mučení lidé nemají nárok na
řádný důchod a odškodné? Byl to
od vás úmysl zamlčet, že se vraž
dilo a ubíjelo zdraví v psychiatric
kých ústavech, nebo jste o tom
opravdu nevěděli’.’
Vy '. šicími čiňte rychle pokání a
zjednejte nápravu.
'vlilo Komínek

Inkvizičr.i tribunál:

"...JMÉNEM REPUBLIKY...
dooržujertie socialistickou zachodnost..."

l ento obrázek akademického
malíře Karla Kořínka z Prostě
jova, jsme otiskli v minulém čísle
na titulní straně Svědomí.

Obrázek kostela z Prostějova
je opět od akademického malíře
Karla Kořínka. Je otištěn z ba
revného originálu na titulní stra

ně.

l'pozorném.
Mni ncjsilnčjši sletový zážitek'.’

\ e středu <• čet v vn.c IW4. j\> skončeni programu a .s.jm:iii
>i.mii sokolské vlajky, jsme prošii. vlajková četa. Slejr.ě
n.m.iiy Jen. sticilcm muž.u. kteří právě docvičili nádhcinou
skladbu Držela jsem vlajku a kráčela Strahovem a najedí','ti
všechna i.i zla a nekonečně dlouhá léta byla prvé. nebvlv žádné
zrnily a .’ivoliii prohry, bylajenom modrá obloha. lehké vánek
val Sít. ibovem. hudba mála do pochodu a my jsme šli a bv li jsme
■'V o!'-.‘dm
Naďa Kavalírova

V poslední době dostávají pobočky dopis, který je podcpsái'
Ladislav Novotný. vrch, kontrolor Národní banky v. v. Podle
záznatnuv kartotčeesel adislav Novotný narodil ? 7.191!
V Necenzurovaných novinách byl jako důvěrni!. S:B
zveřejněn Ladislav Novotný, nar 2 7 11. číslo registru 1-1'.to...
krycíjméno Finančník

Ladislav Novotný, bývaly předseda L'RK K.PV. dostal
pozitivní lustrační osvědčeni vydané 17.2 1992 a proto musel v <
roce 199? ústředí KPV opustil V roce 19*93. po zmírnění
lustiačniho zákon? dostal osvědčeni negativní
B xiak.e

