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Pøed vstupem
do NATO ...

Vstup do NATO je najednou na
spadnutí. Ten spìch s pøijetím pøi souèasném odkládání pøijetí do EU je a
podezøelý. Není pøece tak docela logické, e by bylo výhodné mít ve vojenském uskupení nìkoho, kdo mi evidentnì hospodáøsky nestaèí. Ledae by
to pøináelo jinak nedosaitelnou výhodu. Tøeba vìtí poèet hlasù pro evropskou èást NATO, která by se ráda
osamostatnila.
Logická je ovem také i následující moná úvaha druhé strany: je pøed
velkým pøezbrojováním NATO. To se
bude muset nìjak výhodnì zbavit zastaralých stíhaèek a èeská povìstnì
úplatná státní správa je pro to velmi
vhodná. Proè jim tedy ty vyøazené stroje, jejich likvidace by nás stála zbyteèné peníze, nevnutit jako povinnou
výzbroj. Nezbude jim, ne si je koupit, protoe na nové stejnì nemají. Pro
obranu jejich území jsou sice zbyteèné, ale musí kvùli nim vybudovat ze
svých prostøedkù infrastrukturu, která se nám mùe v pøípadì konfliktu
velice hodit.
Navíc NATO potøebuje pro svou novou úlohu svìtového policajta mnoho
oldnéøù a ti èetí jsou vyzkouenì dobøí a levní. Kdy Èechy trochu uzbrojíme a nebudeme je muset dret v rámci EU hospodáøsky nad vodou, jetì
rádi se do armády pohrnou. A budou
nám a tìm, co jim pro nás vládnou,
stráit v naich barvách to, co døíve
byla jejich vlast. Pøes logiènost tìchto
úvah vak jimi ten oèividný spìch
v poslední dobì nelze vysvìtlit.
Mohla by jej vak zpùsobit zmìna
v postojích Ruska jako odezva na americkou snahu dìlat programátora svìtové politiky ve svùj prospìch. Rusko
se velmi sbliuje s také opomíjenou
Indií a je jen otázka èasu, kdy k podobnému náhledu dojde Èína. Úspìnì rozdmychávané ohnisko poáru
v Kosovu staèí pak u jen rozfoukat
do války islámu proti køesanùm.
Pro takovou variantu bychom
ovem byli pro Evropskou unii
i pro NATO vhodným nárazníkovým
státem a dodavatelem vyzbrojeného
vojska, ani by nás muselo bezpodmíneènì bránit. NATO si toti údajnì
vyhrazuje právo zasáhnout na obranu svého èlena jen v pøípadì, e to
uzná za vhodné. V pøípadì váleèného konfliktu je pøeci vdycky výhodnìjí obìtovat území spojence ne svoje
vlastní. Podle této klauzule by ale
i nový Mnichov mohl být legální.
Tìch èertových kopýtek s èlenstvím v NATO je ovem víc. Dalí z nich
je, e mùe zasáhnout i na území
èlenských státù pøi vnitøních nepokojích, jako jsou napøíklad rozsáhlejí
projevy nespokojenosti. I to u známe jako bratrskou pomoc. Staèí se jen trochu bouøit - jako Øekové. Beztak právì proto se nai pøedstavitelé do NATO
tak hrnou, aby mìli krytá záda.
Doufám, e i tyto skuteènosti nae
politická elita zváila. Nás, obèanù,
o které se jedná, se v ádném pøípadì
opìt zøejmì ptát nehodlají. Pùjdemeli vak za nimi slepì jako ovce za ovèákem, mohou nás dovést nejen na
lepí pastvu, ale také na jatka. Nebo
do NATO, ze kterého se mùe vyklubat obojí. Máme proto povinnost
k sobì i ke svým dìtem vyadovat
pøed vstupem do NATO seznámení se vemi právy a povinnostmi
èlenù! U i proto, e NATO platí pana
Schwarzenberka za to, aby to dìlal!
Nelze pøece po nás chtít, abychom
kupovali zajíce v pytli. Stejnì mì nikdo nepøesvìdèí, e by pro nás nebyla
rozhodnì výhodnìjí naimi politiky
tak zuøivì zavrhovaná neutralita. Ti,
kdo ji mají, si nestìují a nás by moná zachránila od totálního znièení,
které by nás v pøípadì naí úèasti na
váleèném konfliktu, díky naí poloze
zcela urèitì postihlo.
24. 2. 1999

- jez -

NEZÁVISLÝ ÈTVRTLETNÍK

Èeský Lenin, nebo Gorbaèov?
Po deseti letech od sametového ích struktur svìta. Odtud plánovitì poskytovali materiální pomoc Rusku.
podvodu prosáklo na veøejnost u dost a s rozvahou, zcela oddáni i cílùm, které Nevylo jim ani to. Rusko válku vyhrálo.
informací o skuteèném pozadí politic- se nemohou uskuteènit jetì za svého i- Navíc implantovaný komunismus se ukákých zmìn poslední doby a jejich pøíèi- vota ovlivòují bìh svìta. Jejich pøáním je zal být pro Rusy nejen pøitalivìjí ne sonách. Nejsou pøíli radostné. Ukazuje se rozetvat stávající svìtová uspoøádání, do- ciálnì nespravedlivý kapitalismus, ale
toti, e svìt neel cestou evoluce, ale e stat je do války, zbohatnout na ní a vyèer- vytvoøil tam dokonce navíc bolevickou
byl soustavnì znásilòován a manévrován pané obyvatelstvo pak milostivì pøevzít skupinu vládcù, touících, stejnì jako
do nepøirozené situace, vymylené ji pod svou ochranu. Pro uskuteènìní to- monetaristé, po svìtovládì. Na rozdíl od
pøed více ne dvìma stoletími. e ve, hoto cíle vyprovokovali mnoho místních anglo-americké monetární mafie, ovládaco se stalo, bylo vìtinou výsledkem nì- i svìtových konfliktù, vèetnì obou svìto- jící svìt pomocí financí, dluhù a lichvy,
spoléhá ta bolevická na lidský
èího usurpátorského zámìru.
a tím i na váleèný potenciál.
Mám na mysli WeishaupVýsledkem vzniklého antagotùv plán pro ilumináty, kteøí
nismu byla studená válka, na
sami sebe prohlásili za svìtkteré zase vydìlali jen monelonoe a samozvanì pøevzali
taristé. Bolevickou mafii hosodpovìdnost za dodrování
podáøsky sice oslabili, nikoli
jimi stanoveného svìtového
vak územnì a ani na její sopoøádku. Podle dneního polibìstaènosti.
tického slovníku by se øeklo,
Kdy ani zámìr, zamýlee se prohlásili za poslance
ný druhou svìtovou válkou,
svìtového parlamentu, ktezcela nevyel, pøely obì marý jako jediný na této zemi mìl
fie, které pøes ostentativní anmít podle nich právo rozhodotagonismus v mnoha smìrech
vat o osudu lidí této planety.
spolupracovaly, na globalisJako vechny parlamenty
vùli lidu nerespektovaly
mus. To je vlastnì kapitalistica oznaèily je za gójimy - lidský
ký internacionalismus, který
pøedpokládal vytvoøit nejprve
dobytek, jeho inteligence prý
celosvìtovou ekonomickou
nestaèí na to, aby mohli rozunii. V ní mìlo být aplikováno
hodovat sami o sobì, nato
na celý svìt to, co s úspìchem
poznat, co je pro nì nejlepí.
fungovalo u v Hongkongu. MoTo je ostatnì u mnohých parlamentù bìné i dnes. Jen mísnopoly by vytvoøily z obèanù
jen námezdní dìlníky a spotøeto gójimù se øíká lùza, která
bitele, zcela závislé na libovùli
nemá právo schvalovat pro
úzké vrstvy zbohatlých svìtosebe zákony nebo èinit politicvládcù - majitelù tìch monopoká rozhodnutí. To by nakonec
lù a bank. Pochopitelnì s odmohli chtít zvolit si dokonce
i jiné vládce, e... Hm!
stranìním hranic státù a svoboZmínìní ilumináti vìdìli,
dou podnikání globálních moe nìco takového nejde prosnopolù v rukou svìtovládcù.
tì jen vyhlásit, ale e si musí
Proto ve spoleèné akci
v tajnosti pøipravit pro svùj
obou mafií byly vytváøeny nadnárodní podniky typu McDoplán nevratné podmínky. Jako
nalds a podobných monopopøísluníci národa, který byl
prý Bohem vyvolen pro vládu
lù, s nimi byla stávajícím stánad svìtem a kterému tento
tùm podsouvána globalizace.
Bùh dal k tomu i dost vychytS cílem opìt rozbít stávající
Jan PALACH (11. 8. 1948 - 19. 1. 1969)
ralosti a lstivosti, èinili tak tajbloky, zejména ten komunistic(O ivých pochodních viz èlánek na str. 5.)
ký, pak znovuspojení Nìmecnì a zbranìmi, které nejlépe
Reprofoto: archiv SN
ka a praktické zruení hranic
ovládali - spekulací a lichvou.
ivili se zejména jako bankéøi, burziáni, vých válek. Jejich plány se jim vak zce- státù. V západních státech to lo udìlat
advokáti a rodinní lékaøi. Pøi tìchto za- la realizovat nepodaøilo. Zpùsobili jen lid- propagací hospodáøské unie, ve východmìstnáních bez skurpulí získávali maje- stvu nesmírné útrapy, to vak zamýleli. ních státech musel být nejprve demontotek tak velký, e zakrátko ovládli vìtinu
Hlavním nesplnìným cílem bylo, e ván komunismus pro lidi pøijatelným zpùhospodáøského ivota a zaèali usilovat se jim nepodaøilo rozbít carské Rusko. sobem. Byl k tomu pouit Gorbaèov a jeho
Proto tam pomocí Nìmecka tajnì dovezli perestrojka, zapoèatá prakticky u Androo svìtovládu.
Chytrým tahem bylo, e se zabudo- Lenina s komunismem, aby vyvolal ob- povovou operaci Golgota. U nás byla zavali do iroce rozvìtvené a dobøe fungu- èanskou válku. V ní mìlo Rusko vykrvá- hájena tato akce implantací Václava Havjící tajné organizace svobodných zedná- cet a stát se ve druhé svìtové válce koøis- la jako disidenta a zøízením Charty 77.
øù, která jim umonila pronikat do dal- tí Nìmecka. Aby na tom opìt vydìlali, V ekonomické èásti pak sehrál svou úlo-

hu Prognostický ústav ÈSAV.
Václav Havel, rodinou vychovávaný
sionista, pokrevnì ze ètvrtiny id, velice
ambiciózní germanofil a i spisovatel, byl
pro tuto úlohu vybrán. Rozsáhlou kampaní na Svobodné Evropì, pøedstíraným stíháním komunistickým reimem a nákladem údajnì 13 milionù US dolarù byl vytvoøen z dosud témìø neznámého èlovìka svìtový spisovatel, král filozofù, evropský politik a humanista. Byl prý pøijat do
zednáøské lóe a pøedurèen jako první prezident Evropské unie. To jej zøejmì vede
k tomu, e se nyní èasto chová jako absolutní monarcha.

(Pokraèování na str. 8)

UVNITØ LISTU:
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S VÁCLAVEM HYNKEM
O NÁVTÌVÌ KANADY

V pøítím èísle:
Hrdina odboje
M. R. tefánik
Únor 1948:
kdo byl vinen?
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V zájmu zachování svobody tis12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ku u nás podpoøte dalí vydávání
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èíslo úètu: 3678220297/0100
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REDAKCE
Uvìdomujeme si, e v oblasti hmotné dnes mùe- 12345678901234567890123456789012123456
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me zachránit u jen malou èást rozkradeného majetku.
Ale i kadá jednotlivá miliarda v situaci, kdy po osmi
letech vlády tzv. pravice (ke SKUTEÈNÉ pravici mìla nesmírnì daleko) jsme nejen u snìdeného, ale i zadlueOd svého vzniku a dodnes
ného krámu, bude dobrá. Obrovský dopad mùe ale
nebyly SN poádány o tiskovou
tato akce mít v oblasti morální. Není sporu o tom,
opravu.
e nepotrestané zlo zákonitì plodí zlo dalí. Pokusme se proto napravit alespoò to, co se jetì
REDAKCE
napravit dá. Abychom se pøed dalími generacemi museli a mohli stydìt jen o nìco ménì!

Podpoøte vydávání

VÝZVA k podpoøe akce ÈISTÉ RUCE
Svaz sdruující uèitele, kteøí se vzepøeli komunistickému reimu a byli za to i se svými rodinami tvrdì
pronásledováni, má nejen plné morální právo, ale pøímo i POVINNOST vyzvat vechny zákonodárné i státní
instituce, politické strany, obèanská sdruení i vechny
jednotlivé obèany k podpoøe akce ÈISTÉ RUCE. Zvlátì
v tìchto dnech, kdy nìkteøí potenciální a akcí ohroení
viníci chtìjí snahy po nápravì zdiskreditovat a zastavit.
Tito lidé jsou schopni i pøes nedávné proklamace spojit
se s kýmkoliv, jen aby akci ÈISTÉ RUCE zastavili.
Desítkami rùzných otevøených dopisù, výzev, prohláení a konkrétních návrhù jsme od r. 1990 burcovali
a bili na poplach. Velmi brzy jsme v souvislosti s listopadovými událostmi pøestali pouívat slovo revoluce
a nahradili je zkratkou VLP - Velký Listopadový Podvod.
Otevøenì a z pohledu dalího vývoje správnì jsme hodnotili situaci. A u jsme pouívali pojmù zloèinný ZÁMÌR nebo zloèinná NEODPOVÌDNOST a HLOUPOST, slovo ZLOÈINNÉ je v souvislosti s nevyrovnáním s komunis-

Rychle a levnì nakoupíte
jen v drogerii

LENKA
BARVY - LAKY
V Olinách 46a
Praha 10 - Stranice
Tel.: 673 11 917
Prodej za hotové i na
fakturu.

tickou minulostí, a zpùsobem privatizace zvlá, zcela
na místì. Bohuel je v naem národì pøíli mnoho lidí,
kteøí prokouknou, a kdy nìkdo lápne na palec pøímo jim, nebo a kdy pøímo jim nìkdo - lapidárnì øeèeno - hrábne do talíøe. A tak komunistiètí nomenklaturní kádøi a rùzní dalí zlodìji mohli rozkrádat to, co
tady po komunistech zbylo, pøed oèima nás vech! Zpovídat by se mìli samozøejmì v prvé øadì ti, kteøí
k takovému polistopadovému vývoji propùjèili ve vysokých funkcích svá jména!
Vichni proto dnes musíme tvrdì prosazovat naplnìní hesla: Ve, co bylo ukradeno a rozkradeno - pøed
listopadem ale i PO listopadu - musí být vráceno!! Obracejte se na parlament, vládu, prezidenta, jednotlivé poslance, senátory, svá podpùrná stanoviska akci ÈISTÉ
RUCE posílejte do vech sdìlovacích prostøedkù, centrálních i místních, organizujte petice i podpisové akce. Vytvoøme takovou atmosféru, e kadý, kdo se proti podobným snahám o nápravu postaví, se politicky a mo-

Do 31. 12. 1998
práce zdarma!
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ZA SVAZ UÈITELÙ A KOLSKÝCH PRACOVNÍK
POSTIENÝCH Z POLITICKÝCH DÙVODÙ:
DR. JAROSLAV NOSÁL, PØEDSEDA
MGR. JOSEF SANKOT, MÍSTOPØEDSEDA

Pøestavby PC

CPU: IBM PR233 MMX, TX98
Baby-AT
MB: 512kB cache, 4×PCI,
1×AGP, 2×ISA, 2×DIMM
RAM: 1×32MB DIMM 10ns

6.755,- Kè

Uvedené ceny
vèetnì DPH.

CPU: IntelCeleron© 300MHz
Baby-AT, support 100MHz
MB: 4×PCI, 1×AGP, 2×ISA,
3×DIMM
RAM: 1×32MBDIMM-100MHz

CAD-KONZULT

9.755,- Kè

02-20182358,12; 0602-317084; 0603-233027; plzensky@alphanet.cz
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 Ètenáøi nám píí  Ètenáøi nám píí  Ètenáøi nám píí 
VEØEJNÝ DOPIS ÚSTAVNÍMU SOUDU ÈR

Váený soude,
vlastizrada je horí ne vrada!
Jak se ale uvádí, tak prezidenta lze
stíhat pouze pro velezradu, tak to
troièku zmìníme, jak to ádá Ústava ÈR. Rodina Václava Havla byla
po válce v roce 1945 stíhána malým
dekretem, který platil na vlastizrádce. Tady je otázka, jak mohl být
za prezidenta zvolen syn vlastizrádce Václav Havel? Tohle je doklad neschopnosti a nevìdomosti poslancù

a senátorù, kteøí si nevidìli ani na
pièku vlastního nosu. Je zøejmé, e
jim nelo o národ, ale o vlastní prospìch! Jako prezident ÈSR jel Václav Havel nejdøíve do Nìmecka, aby
se jim omluvil za odsun sudetských
Nìmcù. Touto omluvou Václav Havel naplnil skutkovou podstatu velezrady, protoe v naem státì prosazuje nìmecké zájmy, ale k veliké
kodì èeského národa! (Tak tohle je
velezrada jako hrom.)

Vechno tohle vrhá patné svìtlo na poslance a senátory, kteøí
Václava Havla za prezidenta zvolili a do køesla Havlovi opìt pomohla Zemanova ÈSSD. Poslanci a senátoøi neuvaovali a odhlasovali
vechno, co jim Václav Havel pøedloil. Tohle je pøímo neuvìøitelné,
jak poslanci a senátoøi pracují!? Dokladem toho je podvodná a ostudná èesko-nìmecká deklarace a Fond
budoucnosti. Ve se zrodilo tajnì,

za zády celého èeského národa
a vech skuteèných a nefalovaných
odbojáøù. Tak tohle je opìt spáchaná velezrada na èeském národì, ale
k veliké kodì celého èeského národa a vech odbojáøù, kteøí za tento ná stát bojovali a umírali!!!
Pravda je jen jedna, váení poslanci a senátoøi, která se nedá nikdy
zfalovat!!! Nestydíte se ani troièku, váení poslanci a senátoøí, za
to, jak pracujete??? Pro velezrádce

ani pro vlastizrádce není v tomto
naem státì místo!!!
Politiètí vìzni KT Mauthausenu
splní svoji pøísahu ze dne 16. 5. 1945.
16. 8. 1998

ZA POLITICKÉ

MAUT-

HAUSENSKÉ VÌZNÌ:

SLAVOMÍR ZUZÁNEK,
HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU
(Zasláno 5 stranám zastoupeným v Parlamentì ÈR.)
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Desátý rok po listopadu 1989
Pravda o naí pøítomnosti a o naich souèasnících je hodnì hoøká, ale
bez ní bychom se zaøadili k sedmilháøùm komunistickým i polistopadovým.
I tentokrát vyslovím takových pravd povícero.
Nae polistopadová mizérie politická i nepolitická je NUTNÝM dùsledkem
toho, e u nás SKUTEÈNÝCH antikomunistù, to jest antikomunistù patøiènì
vyspìlých intelektuálnì i mravnì, bylo
a je jako afránu. Skuteèným antikomunistou byl a je jen ten, kdo dùraznì trval a trvá na tom, aby z významných
funkcí odeli také ti nekomunisté, kteøí
v takových funkcích nechávali a nechávají bývalé komunisty, to jest bývalé
zloèince. pinavý, a proto i hodnì nebezpeèný, byl a je pøece KADÝ, komu
nevadili a nevadí pinaví lidé. JEN TAKOVÝ antikomunismus byl a je mravnì
sebezáchovný!
Zámìna protikomunistické revoluce
za prokomunistickou kolaboraci je zrùdností tak velikou, e by se jí mravní lidé
nedopustili ani za pøíslib nesmrtelnosti!
Nai polistopadoví politiètí recidivisté se
vak i po této zámìnì tváøili a tváøí jako
zosobnìní poctivosti. Nezøídka to dokonce vypadalo a vypadá tak, jako kdyby se pøedhánìli v tom, kdo zùstane
skuteènému antikomunismu dluen víc.
Vùbec si nepøipoutìjí, e bolevickou
praivinou byl a je prolezlý KADÝ, kdo
neopovrhuje i tìmi, co jsou s bývalými komunisty zadobøe. Oni podlidé mají
pøece na svìdomí daleko víc pomrzaèených ivotù ne bývalí nacisté!
Podvod, který u nás byl sprostì zreírován koncem roku 1989, se vyznaèuje hlavnì tím, e paní Spravedlnost
do naí zemì vstupní vízum dodnes nedostala. A to jak spravedlnost vùèi komunistickým zloèincùm a jejich obìtem,
tak spravedlnost vùèi tìm, co bývalé
komunisty obdarovali i funkcemi nejvyími. Dostalo a dostává se nám jen jakýchsi idítek spravedlnosti. idítek nezøídka hodnì pinavých. Ani trochu proto nekøivdí a nepøehání, kdo øíká, e ni-

Anketa pro ètenáøe SVOBODNÝCH NOVIN
Prosíme ètenáøe SVOBODNÝCH NOVIN, aby odpovìdi na nae otázky poslali na
adresu: Ing. Antonín Bìlohoubek, Lysolajské údolí 86, 165 00 Praha 6 - Lysolaje.
1. Jste pro to, aby o podstatných celosposleèenských záleitostech bylo v naí zemi
rozhodováno poctivými referendy?
ANO - NE
2. Kterou cestu pro pøechod od zastupitelské lidemokracie k poctivé demokracii pøímé povaujete za schùdnìjí:
a) referendum o pøechodu k pøímé demokracii,
b) zmnoování referend o podstatných záleitostech?
3. Jste pro to, aby køesla v zákonodárných sborech, pøipadající na podíl oprávnìných
NEVOLIÈÙ, zùstala prázdná?
ANO - NE
4. Souhlasíte s tím, e máme jen lisenát a jen lisenátory?

ANO - NE

5. Souhlasíte s výètem polistopadových zloèinù, jak je uveden v Prohláení stoupencù
pøímé demokracie è. 18 (viz tyto SN)?
ANO - NE
6. Souhlasíte s tím, e i nai polistopadoví vládcové si u zaslouí oznaèení VÍCENÁSOBNÍ ZLOÈINCI?
ANO - NE
7. Souhlasíte s tím, e nae masmédia miliony lidí ve velké míøe køiví a ohlupují?
ANO - NE
8. Souhlasíte s tím, e Václav Havel by mìl na funkci prezidenta rezignovat pøedevím proto, e jeho podíl na polistopadových zloèinech je nejvìtí?
ANO - NE
9. Souhlasíte se zorganizováním prvního republikového setkání stoupencù pøímé demokracie?
ANO - NE
10. Zúèastnil(a) byste se tohoto setkání?
ANO - NE

a stateèných en. Nekøivdí a nepøehání
ani v nejmením, kdo mluví o zlotøilých
stádnících a také o stádech pinavých
a hloupých zuboencù.
Èásteèná náprava se jmenuje poctivá demokracie pøímá. Také ná polistopadový vývoj pøece OPAKOVANÌ
dokládá, e zastupitelská lidemokracie je nerozumem a nemravností klíèovou. V poctivých referendech by se pøece NEPOCHYBNÉ vìtina lidí u nás vyslovila pro zákaz zloèinecké organizace, která si øíkala a øíká komunistická

strana, pro pøeruení bolevického práva rudého, pro vypoklonkování bývalých komunistù ze vech významných
funkcí, pro rozliování èistých
a pinavých penìz, pro konec køivení
a ohlupování milionù lidí prostøednictvím masmédií.
To vechno nám vnucovali a vnucují nai proradní a prodejní zástupci!
Troufám si proto tvrdit, e ten, kdo má
výhrady k výrazu zastupitelská lidemokracie, prozrazuje na sebe, e se
jetì ani nedomyslel, ani nedotrpìl

k pochopení potupnosti a pustoivosti
tohoto zpùsobu rozhodování o podstatných vìcech. Nebude a nemùe být
dobøe, dokud se miliony lehkovìrných
lidí budou vzdávat svého práva spolurozhodovat o nejdùleitìjích vìcech
pøímo, bez zástupcù. Nae polistopadová pína a hanba politická i nepolitická je pro nezaslepené a neotrlé lidi
VRCHOVATÌ POSTAÈUJÍCÍM dùkazem, e zástupci v zastupitelské lidemokracii jsou politickými recidivisty jen
více nebo ménì zlotøilými!

HOØKÉ MEDICÍNY

t ivoty pomrzaèené hned dvojnásobnì: poprvé celou sérií zloèinù ze strany
zlotøilých vládcù, podruhé ze strany onìch
zuboencù samotných - pøedevím vinou
jejich zalíbení ve kdejaké pínì a zakrnìlostí jejich vùle k ulechtilosti.
t Buï celkem dobromyslní, ale beznadìjnì hloupí, nebo celkem rozumní, ale
beznadìjnì otrlí, ne-li pøímo køiví. Co dobrého mùe èekat od spoleèenství lidí tak
nanicovatých?! Vybøednutí z naí píny politické i nepolitické si pøece ádá lidi zdatné intelektuálnì i mravnì.
t Protoe vùle k ulechtilosti je skoro u vech naich souèasníkù hodnì zakrnìlá, nemají ani intelektuálnì, ani mravnì na to, aby se ubránili pøívalùm píny
politické i nepolitické, které na nì chrlí
nae masmédia. TADY je základ dosavadní mizérie a hanby politické i nepolitické!
t Pravda pøehoøká a zároveò pravda
prvního øádu: Politická i nepolitická hanba naich souèasníkù je v DALEKO VÌTÍ MÍØE zavinìna pínou a hloupostí potupnì a pustoivì ovládaných pøikrèencù
ne svévolí zlotøilých stádníkù.
t Václav Havel coby boøitel zdí mezi
lidmi se od poctivých lidí obezdil nejen
svou polistopadovou proradností, ale
i hradbou z nakradených stamilionù. A teï
kdekomu káe o mravnosti! (Nebo snad

není zlodìjem i ten, kdo hromadí poctivì vydìlané miliony, kdy ve spoleènosti
je spousta nemocných i zdravých dobrotivcù, suovaných nouzí?!)
t pína a hloupost potupnì ovládaných je pro zlotøilé vládce politickým kapitálem nejvìtím. Pro poctivé buøièe je
zdolání této píny a hlouposti úkolem nejnaléhavìjím.
t Otázka pro vyznamenané Václavem
Havlem: Není snad jen vìtím nebo mením pinavcem také ten, kdo se nechá vyznamenávat vícenásobným zloèincem?
(Mravní alibi mají jen ti, které Václav Havel vyznamenal in memoriam.)
t Nebuïme nepoctiví a neznehodnocujme zároveò slovo lidé tím, e ho budeme pouívat i tam, kde se patøí mluvit
jen a jen o pinavých a hloupých PODLIDECH!
t Nejèastìjí podoby pouhých atrap
skuteèných muù: vìèní peleníci, vìèní
tlachalové a vìèní èumilové na televizní
stupidnosti a na televizní pínu.
t Zvykání z nejtìích: zvykat si na
to, e skoro vichni tví souèasníci jsou pinaví a hloupí a po pøistupování na zastupitelskou lidemokracii, a po prodejné
pøikrèenectví, a po zalíbení ve kdejaké
pínì. Zvykat si na to, e výzvy poctivých
buøièù zaslechnou a budou je následovat moná a pravnuci dneních tupì spo-

(17. èást)

kojených nebo jen pøikrèenecky nespokojených hovádek.
t Kdyby se ten zázrak stal a z prodejných pøikrèencù se najednou stali lidé
ulechtile výbojní, zlotøilí vládci vy vládci
velice brzy nebyli. Jinými slovy: politická
mizérie je v daleko vìtí míøe záleitostí
píny ovládaných.
t Smír jako NEØEST: smír vykoupený ignorováním spravedlnosti vùèi zloèincùm komunistickým i nekomunistickým,
smír vykupovaný pøistupováním na zastupitelskou lidemokracii, to jest pøistupování na svévoli stádníkù více nebo ménì
zlotøilých.
t e paní Spravedlnost vstupní vízum
do naí spoleènosti dodnes nedostala, to
byla vina pøedevím Václava Havla a spol.
JEN V PRVNÍCH DNECH po listopadu
1989. Pak (a dodnes!) je to u vina pøedevím milionù slepých a otrlých pøikrèencù!
t Václav Havel je dnes jen liprezidentem hned trojnásobným! Poprvé je lháøem tím, e pøi posledních volbách ani ve
druhém kole prezidentem fakticky zvolen
nebyl. Podruhé je lháøem tím, e lhal a le,
kdy polistopadovou kolaboraci vydával
a vydává za protikomunistickou revoluci.
Potøetí je lháøem tím, e se jako individuum chorobnì domýlivé a nestydaté a po
vyslovený cynismus vydával a vydává za
èlovìka pøíkladnì mravného.

Prohláení stoupencù Prohláení stoupencù pøímé demokracie è. 18
Výèet plnohodnotných a POKRAÈUJÍCÍCH polis- místo dùrazného stráce poctivosti v naí zemi jen dalpøímé demokracie è. 17 topadových
zloèinù je u hodnì dlouhý. Sami sobì i li- ím pelechem prokomunistické kolaborace a politické ko-

Pøi volbách v listopadu 1998 nové lisenátory 80% oprávnìných volièù vùbec nechtìlo. e si oni nestydové døepli do køesel v naem lisenátu, jako kdyby je zvolila vìtina
oprávnìných volièù, to dokazuje velikou nestydatost a cynismus nejen jejich, ale i pøedákù politických stran, které je na senátory nominovaly a po zmínìném volebním fiasku jejich nominaci nezruily. Ná despekt a ulechtile výbojný hnìv má jít jetì dál: netajme se
se svým opovrením ani vùèi øadovým èlenùm
politických stran, které takovou hanebnost zatiují. Opakujme jim znovu a znovu, e i oni
to u dotáhli k nestydatosti skoro stejnì veliké, jaká byla a je vlastní komunistùm!
Spoleènost, ve které by lidé vskutku stateèní nebyli jen vzácnými výjimkami, by ná
lisenát obsadila a vechny lisenátory by z oné
budovy vyhnala! Stejnì dùraznì by si poèínala také vùèi nestydùm a cynikùm v Poslanecké snìmovnì. Nespokojila by se s nièím mením, ne je poctivé referendum o tom, jestli si
vìtina oprávnìných volièù pøeje, nebo nepøeje
být zastupována i pøi rozhodování o podstatných vìcech.
Zastupitelskou lidemokracii vnímejme
jako pokraèující svévoli zlotøilých stádníkù
a jako pokraèující pøikrèenectví stád slepých
a otrlých zuboencù.

PROZATÍMNÍ REPUBLIKOVÍ MLUVÈÍ STOUPENCÙ PØÍMÉ DEMOKRACIE:
JIØÍ MESICKI,
ING. ANTONÍN BÌLOHOUBEK
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èemové komunistiètí ivoty spousty poctivých lidí jen pomrzaèili, kdeto nièemové polistopadoví ivotní odkaz
pøemnoha stateèných odpùrcù komunismu vyslovenì zhanobili. Zhanobili
hlavnì tím, e vinou naich lipravièákù a vinou jen údajných antikomunistù
nám komunisté a jejich proradní spojenci vládli a vládnou vlastnì dál.
Ze tøí moností, které se po listopadu 1989 nabízely (to jest pøechod k poctivé demokracii pøímé, navázání na
právní stav pøed Únorem 1948 a zachování bolevického práva rudého) nám
sametoví zloèinci vnutili monost tøetí, tu nejhorí!
Daleko nejvìtí vinu na pínì a hanbì naí pøítomnosti mají nekomunistiètí chartisté. Pøedevím oni pøece mìli
být stráci poctivosti v polistopadové
politice! Místo toho se skoro vichni
vyjevili jako individua chorobnì domýlivá, chorobnì chtivá nezaslouené
moci, nezaslouených penìz a nezaslouené slávy. Znovu a znovu se jich
proto ptejme, jestli dodateènì nelitují,
e nebyli prodejní u pøed oním listopadem. asnu nad nestydatostí takových pinavcù, kdy se nerozpakují pøijít
i mezi staré politické vìznì a kázat jim
o spravedlnosti, o poctivosti,
o mravnosti. A jetì víc asnu nad tím,
e za své licomìrné lichotky vùèi tìmto
vìzòùm, za své pøedstírání poctivosti
a antikomunismu sklízejí potlesky lehkovìrných dùvìøivcù mezi nimi! Místo
aby je zahrnuli opovrením, mnozí se
s nimi bratøíèkovali a bratøíèkují v takové
míøe, a se tím SAMI zaøazují mezi ty,
kteøí utrpení starých politických vìzòù
vyslovenì zhanobili!
ijeme ve pínì a v hanbì. A místo
aby to kdekoho naplòovalo ulechtile
výbojným hnìvem, zabøedli skoro vichni do tupé spokojenosti. A pokud tady
je i nespokojenost, je zpravidla jen mátoná, jen pøikrèenecká. Místo odpùrcù
ulechtile výbojných jsou tady jen mravnì rozbøedlí èecháèkové, jen prodejní
pøikrèenci, jen atrapy skuteèných muù

PROZATÍMNÍ REPUBLIKOVÍ MLUVÈÍ STOUPENCÙ
PØÍMÉ DEMOKRACIE:
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dem kolem nás ho pøipomínejme znovu a znovu:
1. Ignorování spravedlnosti vùèi zloèincùm komunistickým.
2. Ignorování spravedlnosti vùèi zloèincùm polistopadovým.
3. Pokraèování v køivení a ohlupování milionù lidí pøedevím prostøednictvím masmédií.
4. Pokraèování v køivení a ohlupování dìtí a studentù ve
kolách.
5. Neuspoøádání referenda o tom, jestli si vìtina oprávnìných volièù pøeje, nebo nepøeje být zastupována i pøi
rozhodování o podstatných vìcech.
6. Vydávání prokomunistické kolaborace za protikomunistickou revoluci.
7. Ignorování spravedlnosti vùèi obìtem zvùle komunistù.
8. Nezakázání zloèinecké organizace, která si øíkala
a øíká komunistická strana.
9. Zachování kontinuity bolevického práva rudého.
10. Nevypoklonkování bývalých a pokraèujících komunistù ze vech významných funkcí.
11. Nevypoklonkování z významných funkcí vech nekomunistù, kterým nevadili a nevadí ani pinaví lidé,
ani pinavé peníze, ani pinavé poèínání.
12. Ponechání v naí armádì vech vlastizrádcù, kteøí
souhlasili s okupací v roce 1968.
13. Nezruení vech zákonù, které odradily spoustu poctivých emigrantù od návratu do Èech.
14. Rozpad Èeskoslovenska jako dùsledek ignorování
spravedlnosti vùèi bývalým komunistùm a jako dùsledek pokraèování v zastupitelské lidemokracii (výcarsko se nerozpadá!).
15. Nezohlednìní kritérií politických a mravních i pøi privatizaci.
16. Tolerování toho, e Nejvyí kontrolní úøad byl a je

rupce.
17. Nerespektování základního principu demokracie,
podle kterého volby ignorované nadpolovièní vìtinou
oprávnìných volièù jsou neplatné.
18. Obsazování i tìch køesel v zákonodárných sborech,
která pøipadají na podíl oprávnìných nevolièù.
19. Udìlání tlusté èáry pøed dùraznými antikomunisty
tím, e do vskutku významných funkcí ve státní správì
jít nesmìli.
20. Podporování tupé spokojenosti a hodnì pokleslého
poøadí ivotních hodnot.
21. Umlèování stateèných kritikù pinavostí politických
i nepolitických.
22. Vemoné podporování politické prostituce a politické pornografie.
23. Zahnání spousty nezaslepených a neotrlých lidí a
do beznadìje, zoufalství a pøedèasné smrti.
24. Opakované volení Václava Havla, jakoto polistopadového provinilce nejvìtího, do funkce prezidenta republiky.
25. Umonìní kolosálních majetkových zlodìjství.
Kadým z uvedených zloèinù byly a jsou páchány
ve skuteènosti hned dva zloèiny najednou. Tím druhým
je vdy NEPOTRESTÁNÍ pøísluného zloèinu. Take uvedený výèet polistopadových zloèinù (nejspí neúplný) nezahrnuje jen 25, ale 50 zloèinù!
Tento výèet zloèinù vrchovatì opravòuje konstatování, e i po listopadu 1989 nám vládli a vládnou zloèinci vícenásobní!
PROZATÍMNÍ REPUBLIKOVÍ
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1. ÈÍSLO  LEDEN - BØEZEN 1999

Jsem hrdý na nae krajany v Kanadì, Svoboda
øíká volný novináø Václav HYNEK z Písku, po svém návratu ze zemì, kde nael
svùj druhý domov jeho otec, v exkluzivním rozhovoru pro SVOBODNÉ NOVINY
l Co Tì zaneslo do zemì javorového listu?
Po osmaètyøiceti letech jsem se tam
mìl setkat se svým otcem. el, u jen nad
jeho hrobem. Odeel za Atlantik v roce
1949. Nebyl v podstatì ádným politickým exponentem a u vùbec ne dobrodruhem. Jako právník a soudce chtìl zùstat jakkoli nezávislý. Coby roèník 1898
patøil ke generaci, která si zakládala na
stavovských zásadách nekompromisního
výkladu platného práva a zákonù. A to
se, jak je veobecnì známé, v padesátých
letech netrpìlo. Kdy po odmítnuté pøihláce do KSÈ dala o sobì tvrdì vìdìt
komanda StB, bylo jasné, co tì èeká. Po
pobytu v koncentraèních táborech, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, si u
dalí kriminál dovolit nemohl. Na Bílou
sobotu velikonoèní, v dubnu 1949,
u elezné Rudy ilegálnì pøeel hranice.
Evropu opustil v následujícím roce na
palubì védské lodi Anna Sallen jako zástupce IRO - mezinárodní exulantské organizace. Pøistál v zálivu Svatého Vavøince u mola kanadského pøístavu Halifax
ve státì Ontario. il posléze na bøehu Ontarijského jezera, kde je také od roku 1981
na nedalekém burlingtonském høbitovì
pochován.
l A e Tebe a maminku tady otec
nechal...?
Táta odcházel s pøesvìdèením, e se
tady u nás politické pomìry pøijatelnì
zmìní. Kdy ale v exilu objektivnì poznal, kam to v nejbliích letech se státy
sovìtského bloku doopravdy spìje, poslal pro nás jetì v roce 1949, v prosincovém pøedveèeru svatého Mikuláe,
èlovìka, který znal ty správné umavské stezky. Na nìmecké stranì hranice
vak otec èekal marnì. Byli jsme sedm
kilometrù od nìho u obce Hojsova Strá
hlídkou pohranièní stráe zadreni. Jetì dnes, po pùlstoletí, si pamatuji jméno
jejího velitele: èetaø Stanislav Jelínek
z Nového Mìsta na Moravì.
Jako vichni ostatní poznal jsem i já,
co je to mít na rukou pouta, aèkoli mnì
v té dobì bylo necelých tøináct let!
Odvedli nás pod samopaly do prostoru místní roty PS, pochopitelnì nám
tu sebrali vechny osobní vìci a po celonoèním a celodenním individuálním
vyslýchání pøedali do rukou pøísluníkù Státní bezpeènosti (StB). Ti nás pak
nechali pod dozorem silné eskorty dopravit do klatovské vìznice. Já byl sám
pøed procesem, který se konal pak
v kvìtnu pøítího roku, jako nezletilý,
proputìn. Maminku poslal Státní soud
do vìzení na deset let; Jendu Slováèka,
toho, co nás vedl, na osmnáct let. Jenda
dosud ije v Praze a jsme dobrými pøáteli. Obèas se i vídáme. Jemu tenkrát jetì
pár let pøidali za pokus o útìk. Myslím,
e z Jáchymova.
l Vrame se vak k Tvojí návtìvì
Kanady. Co jí pøedcházelo?
Samozøejmì, ani ve snu mì nikdy
nenapadlo, e bych se kdy do míst otcova druhého domova podíval. Nikdy u
jsem jej nevidìl, nemohl jsem mu ani
psát. Jen jednou a naposled mi to v roce
1969 umonil mùj kmotr pøi mé návtìvì u nìho ve Vídni. To jsem psal dopis
tøi dny a byla to vlastnì taková malá
kníeèka. Mohl jsem otce otevøenì
a pravdivì dodateènì informovat
o vem, co se událo, jak a kdo z jeho pøátel i nepøátel se k nám zachoval, co kdo
ukradl z naeho majetku, kdo co udal
a podobnì.
Po roce 1989 u nic putování za otcovou památkou nebránilo. Tedy administrativnì. Horí to bylo z praktického
hlediska. Nevìdìl jsem, zda si bude jetì nìkdo vùbec na otce pamatovat. Byl
do svého sarkofágu uloen ji pøed estnácti lety. Nevìdìl jsem, s kým se stýkal, co kde dìlal, nemìl jsem v Kanadì
ádného pøíbuzného ani známého. Kromì erifa mìsta Hamiltonu, který mì
úøednì o otcovì skonu informoval. Pøed
ryze soukromou cestou, jinak pøi ví mé
nenároènosti ji pøedem zjevnì nákladnou, jsem nemohl atakovat ádného
sponzora. Ale k otcovu hrobu mì to táhlo. Byl jsem pøipraven obìtovat cokoli.
Hodnì mi pomohl ná velvyslanec
Ing. Stanislav Chýlek. Ihned mì kontaktoval s paní Evou Chambers ze Sdruení Èechù a Slovákù v Kanadì. Posléze
se k mému pøekvapení ozvali samotní
krajané. asnul jsem, co jich otce znalo
a jetì pamatovalo. I oni nabídli pomoc.
Velmi si váím toho, e mi na samotném
poèátku pøíprav na cestu odpovìdìl také
dosud ijící legendární Král umavy Josef Hasil. S otcem se dobøe znali, pùsobili spolu v exulantském výchozím
táboøe v Murnau pod severotyrolskými
Alpami. Pøestoe sídlí v USA, operativnì si poslal adresy, na kterých jsem mohl
v pøípadì potøeby hledat za Atlantikem
pøípadný azyl.
l Nu, a co tedy nai krajané? Jací jsou?

e vina je na jeho stranì, kdyby on tam
Nad hlavy èekajících u východu z pøíletového prostoru ruzyòského letitì zdvihl
nestál, tak já bych o nìho s koíkem neIng. Martin Hynek papírovou ceduli s velkými písmeny. Jak se to tady tak dìlává, kdy
zavadil!
se mají setkat lidé, kteøí se neznají. Písmena dávala dohromady toté pøíjmení. Uèinil
l Má také nìjaké záporné poznattak krátce poté, co po devítihodinovém letu z kanadského Toronta dosedl na pøistávací
ky o Kanaïanech?
plochu Quantas A 310-OK s jeho otcem na palubì. Pøijel mu takto naproti. Cedule byla
Tìko zmínit vyloenì záporné. Je
samozøejmì recese. Byla vak vidìt z dálky a pro uvítání to vùbec nebyl patný nápad.
pravda, e oproti naim zvyklostem tu
Václav HYNEK z Písku se u domù tìil, pøestoe se v prùbìhu svého pobytu v Kanapøíklad lidé spolu na veøejnosti tolik
nadì se ádnými podstatnými problémy nesetkal. Návrat byl u jen jakýmsi zavrením
nekomunikují. Nikdo Tì také hned tak
jednoho z osudù, který tvrdì poznamenala politická zvùle. A tak jsem se kolegy-novinánezve do svého domu. Jsi-li vak nìkým
nìkomu pøedstaven, pak se Tì pouze
øe zeptal:
zeptá na køestní jméno a jeho dùm - Tvùj
Nezdálo se mi, e by byli rozdìleni Konrádem Adenauerem, stejnì jako nì- dùm.
Dost mì pøi návtìvì vyloenì invyloenì na Èechy a Slováky. Prý jen kterými pøedstaviteli dalích evropdiánského teritoria pøekvapilo, co Indihrstka hlinkovcù se jaksi separovala. ských vlád a královských rodù.
l Jaké byly Tvé poèáteèní dojmy áni dokáí udìlat s pøírodou. Do té doby
Nai krajané mají kupøíkladu mimo jiné
jsem se domníval, e jsou její nesmiøivybudované nádherný vlastní Masaryk- po pøeletu Atlantiku?
Nikdy jsem se nikde v cizinì nene- telní ochránci. Vidìl jsem ji vak od nich
town v Torontu, kde se scházejí pøi rùzných slavnostních pøíleitostech. Zúèast- chal unáet prvními dojmy, jiným pro- neuvìøitelnì zdevastovanou. Pøesto, e
nil jsem se jedné z nich. Moderní obytné støedím, atmosférou, reklamami, auty, tu mají i svoji vlastní policii a soudy. Do
budovy pro ty, co nemají monost byd- plnými výlohami. Leè Kanada je Kana- práce se rozhodnì nehrnou, ijí ze státlet jinak a jinde, kompletní servis slueb, da. Není to obdiv licomìrný. U jak se ních podpor. Stále vak vìøí, e jim cvakrozsáhlý park s bazénem, restaurací, pøí- podvozek naeho Quantasu dotkl ran- nutí spoutì fotoaparátu mùe odejmout
rodním divadelním hleditìm, ale veje letitì, bylo vechno jinak. Letitì se snímkem tváøe i dui. Proto vyfotoi s památníkem exilu a obìtí komunis- jsou tu vlastnì tøí vedle sebe, pøièem grafovat Indiána je vìtinou velmi problematické.
tického teroru tentokrát navtívili i VarTaké jednání nìkterých regionálních
muovci: vìnovali krajanùm své folkloinstitucí se mi zdálo být dost odtaité.
ristické vystoupení pøi svém zahranièKupøíkladu: pøed odletem jsem z jihoním turné.
èeských øek Male, Blanice a také z VlStejnì se tak nai spoleènì setkávají
tavy vylovil po jenom kamenu. Vdy
i v rozsáhlém mezinárodním poutním
v místech, kde otec kdysi nejradìji ryareálu v Mydlandu na bøehu Huronskébaøil. Ten z Male jsem chtìl dát odborho jezera. Tady má mnoho národù svonì vsadit do otcovy náhrobní desky. Nije, ve vlastním stylu upravené prostory
kterak by nenaruil její kompozici. Propro bohosluby a specifické programy.
toe høbitovy jsou tam zdéli i nìkolikaNá je tady rovnì spoleèný pro Èechy
kilometrové, uiví i mnoho kamenica Slováky.
kých firem. Mistøi tohoto øemesla dokáMartin Dejdar ve své nedávno vydané
í z rùzných druhù kanadských ul vyknize Jak jsem poznával Ameriku poté,
tváøet obdivuhodná díla. Jeden z nich mi
kdy navtívil údajnì krátce i Kanadu, píe,
pravil: Zasadit kámen, pane, ádný
e nai lidé tady zùstávají na úrovni Mexiproblém. Ale musíte mi pøinést potvrèanù a Portorikáncù. To je neslunì silnì
zení od správy høbitova, e s tímto dozkreslující, ignorantský výrok. Je pravda, e
plòkem souhlasí. Yes?
nai krajané tady ijí v rùzných sociálních
Nu, a správa høbitova mi umístìní
skupinách. Poznal jsem osobnì nae mikamenného fragmentu nepovolila!
lionáøe i dùchodce, lidi pracující v rùzVedle Indiánù tu mìli lidé vùbec
ných, ale èasto i pièkových profesích,
dost výhrady proti fotografování, stejpodnikatele i dìlníky. ijí velmi slunì
nì jako proti mikrofonu mojí Aiwy. Se
v podmínkách kanadských, s naí se jesnímkem nesouhlasil èínský majitel rejich ivotní úroveò srovnávat vùbec
staurantu Mandarin, zrovna jako babiènedá. Ano, jsou mezi nimi i nezamìstky, které v exkluzivním vyhrazeném
naní. Byl jsem svìdkem toho, kdy se jimi
klubu hrály golf a zrovna se vezly v elekprávì stali. Nebyla to vak vina jejich,
trickém vozíku od jedné jamky k jiné.
byl to výsledek spoleèenského systému.
Hákliví na fotoaparáty jsou i policajti. Na
Mnozí by se rádi do své vlasti vrátirozdíl tøeba od svých blízkých kolegù
li. Zejména vrstevníci mého otce. A to
v Anglii. Respektoval jsem výhrady, mui ti, kteøí jsou v Kanadì velmi dobøe siMezi Indiány na bøehu
sel jsem, nebo moje angliètina nebyla
tuovaní. Chtìli by ve své staré vlasti
Huronského jezera.
zdaleka taková, aby vdy staposléze setrvat v odpoèinku
èila na jemné nuance vysvìtvìèném. Mnozí tedy pøiletìli.
lení. Musím ale vzpomenout,
Byli vak namnoze porùznu
e na druhé stranì jsem fotov rámci slueb, pøi ubytování,
grafoval nevìstu z jakési úpldopravì, stravování bezostynì cizí svatby. Jen proto, e
nì èastokrát okradeni. Èasto
vystupovala z desetimetrovéani na úøadech se nesetkávali
ho salónního osobního rollss jednáním vstøícným. A tak se
royse. Ochotnì sama pózovaradìji vìtinou zase vrátili
la a pøes dlouhé svatební aty
zpátky.
dokázala, e má hezké nohy,
Je pravda, e vesmìs
ani by do mì enich vyvichni, kteøí zejména v padeprázdnil revolver.
sátých letech do Kanady pøiÈernoch u Niagarských
putovali, nemìli ivot vùbec
vodopádù ochotnì odpovídal,
snadný. Dokonce pøipoutím,
jak se mu tu líbí, jak na nìho
e z poèátku pracovali mopùsobí ty hømící masy vod
ná za horích podmínek, ne
a vìèná duha, dokud si nevijaké mají v dnení nabídce tøeSetkání V. Hynka s otcem po osmaètyøiceti letech.
ml, e hovoøí na jinak neskrýba i zmínìní Mexièané a Porvaný magnetofon.
torikánci. Nai exulanti nali
Tìko z tìchto poznatkù ale dìlat
na poèátku tenkrát jen zamìstnání pod- nae ruzyòské by tu mohlo slouit jako
øadná, za sedmdesát centù na hodinu(!), pomocný odbavovací pøístøeek. Roz- nìjaké kategorické závìry.
l Jak se Ti jeví bìný ivot Kanapøedmìty jejich denní potøeby pochá- sáhlé haly airportu se v Torontu táhnou
zely èasto z vìcí vyhozených na ulici! kilometry. Rolovali jsme okolo dalích ïanù?
Mohu nabídnout zase pøíklad: tøeAle právì proto, e byli tito nai vyhnanci vysouvacích výstupních tunelù hezky
ba postavení policie. Je to naprosto nez vlastní totalitní zemì vesmìs velmi pilní dlouho. Ten nás mìl a èíslo 102!
Kdy mì pak paní Eva Chambers dotknutelný orgán. S jejími pøísluníky
a pracovití, je urálivé je dnes srovnávat
s jinými, podstatnì dodnes dost málo pra- vezla výpadovou dálnicí z Toronta do a pøíslunicemi se tu v pøípadì nìjakécovitými, je urálivé je dnes srovnávat Hamiltonu, napoèítal jsem osmnáct jízd- ho pøestupku prostì nediskutuje. Nebo
s jinými, podstatnì dodnes dost málo pra- ních pruhù! U v té chvíli jsem sám sobì pøi napomenutí. Osádky policejních ford
covitými etniky. Já jsem na nae lidi pøísahal, e se nikdo nesmí dovìdìt crownù jsou nedotknutelné, zøídkakdy
o existenci mého mezinárodního øidiè- jsou víceèlenné. Disponují precizním
v Kanadì hrdý!
l Kdy dovolí, jak se uplatnil ského prùkazu, který jsem mìl v kapse. technickým vybavením. V pøípadì nouØidièi jsou tu vak k sobì neskonale ze stávají se ihned Tvými ochránci, pov Kanadì Tvùj otec?
Jak jsem si i autenticky zaznamenal ohleduplní. Není problém pøemístit se skytnou pomoc. I takovou, která tøeba
vyprávìní krajanù, otec advokacii v pøípadì potøeby pøes vechny jízdní ani mezi jejich povinnosti nepatøí.
Moje zkuenost osobní: byl jsem
v Kanadì neprovozoval. Pracoval manu- pruhy. Za celou dobu svého pobytu jsem
álnì v prádelnì hamiltonské Nemocni- nevidìl ádnou dopravní nehodu. A to v Kanadì dokonce zatèen! Není bez zajíce svatého Josefa. Byl vak znalec mezi- tu stopadesátikilometrová rychlost není mavosti, e jsem byl zatèen podruhé
národního práva a pøedevím pak ne- nic výjimeèného, aèkoliv je jinak i na v ivotì a pokadé v jisté souvislosti
s touto zemí. Co jsem tentokrát uèinil?
smírnì iroce jazykovì disponovaný. dálnici nepøípustná.
Kufr mi podal èernoch, vozík na za- Pøes Bay Ontario, tedy pøes Ontarijský
Mohl tedy, jak mi jeho pøátelé vyprávìli, poskytovat èeské a slovenské komu- vazadla Ind v turbanu, imigraèní úøed- záliv, kde jsem bydlel vede nìkolikakilonitì cenné sluby pøekladatelské a rady nice také zrovna bìloka nebyla, palub- metrový visutý most. Tvoøí gigantický
odborné, platné i na jiných kontinentech. ní lístky vybíral Èíòan. Je tu neoèekáva- oblouk. Pøi jízdì od jeho úpatí do první
Udroval jako reprezentant krajanského nì mnoho rùzných národností, a tedy poloviny vidí pøed sebou pouze nebe.
sdruení styk s významnými celebrita- i barev pleti. Opravdový Kanaïan, s nì- Proto se mu také øíká: Nebeský. Chtìl
mi kanadského politického, kulturního kolikageneraèním pùvodem po otci jsem teleobjektivem zachytit, jak po jeho
a spoleèenského ivota, jeho pùsobení i matce, je tu vzácnost. Patrnì s nadsáz- mnoha jízdních pruzích stoupá nespoèetèasto pøesahovalo i hranice Kanady. kou mi tu tvrdili, e takový vùbec nee- né mnoství rùznorodých dopravních
Teprve tedy mi jeho pamìtníci pøedali xistuje. Pøes etnické rozdíly jsem se se- prostøedkù jakoby opravdu do oblak a jak
i nìkteré dùkazy o jeho èinnosti, které tkával s ohleduplností, výraznou slu- se z nich ve druhé polovinì vracejí zpátjsem samozøejmì do té doby neznal. ností. Za celou dobu do mì nikdo nikde ky na zem. Musel jsem vstoupit doproVìdìl jsem ale z pøedcházejícího obdo- nestrkal v samoobsluhách, pøi nástupech støedka na pás pro svodidla, tedy pøebìhbí, e korespondoval kupøíkladu se si- do rùzných dopravních prostøedkù, nout jednu ze irokých polovin vlastní
rem Winstonem Churchillem, se sirem v bance, v bufetu, zkrátka nikde. To spí dálnice. A to se tady nesmí! Jen jsem odLaurencem Olivierem, s nìkterými pøí- já pøistihl sám sebe, e mám sem tam
sluníky anglické královské koruny, ale pøece jen co dohánìt. Omluvu vak
(Pokraèování na str. 4)
také s nìkdejím nìmeckým kancléøem v Kanadì kadý pøijme s úsmìvem, jako

ze správných rukou?

V èlánku Událost, který otisklo Právo v pøíloze Salon - moná pøíznaènì právì na Silvestra - nám øíká Karel Kosík,
e v dobì tzv. Praského jara se ná lid
plnì postavil za vedení komunistické
strany a státu. K tomu bych rád dodateènì pøipodotkl, mohu-li do tak váných
vìcí vùbec mluvit, e celá ta slavná lidová podpora tehdejímu vedení KSÈ
a eo ipso i státní reprezentaci, pravda,
nikdy nikým svobodnì nezvolené, nebyla výrazem prudce vytrysknuvího socialistického uvìdomìní pracujícího lidu
èi snad upøímných sympatií k moudré
politice naí komunistické strany, jak se
tehdy vude psalo, nýbr prozrazovala
pouze jakous takous nadìji, e to reformní komunisti nakonec pøepísknou, moná dokonce vypíí i svobodné volby, a to
by pro nì znamenalo jen jedno - jít koneènì od válu.
Proto se domnívám, e reformní komunisti by nemìli ít v doivotním sebeklamu, e je snad nìkdo v Èechách
v roce 1968 miloval. Pøímý opak jest
pravdou. Jediným logickým výsledkem
jejich jara, pokud by bylo dotaeno do
sebevraedného konce, mohl být pouze
definitivní odchod KSÈ do tichého ústraní, a to právì na základì výsledkù prvních svobodných voleb po roce 1946. Jiný
výsledek ne totální volební poráku
KSÈ nebylo v roce 1968 ve svobodných
volbách mono ani èekat, tady by ani
Dubèek reformním komunistùm nepomohl. Národ jich mìl plné zuby, co se
ovem pøedevím na ÚV KSÈ moc dobøe vìdìlo. Z toho dùvodu se napøíklad
nepovolila sociální demokracie, nato
dalí demokratické strany.
Ani ten slavný sjezd KSÈ è. 14 ve
Vysoèanech se nekonal, jak se dodnes
domnívá K. Kosík, za nadené podpory
dìlníkù, ale pouze na základì pøíkazu
celozávodního výboru KSÈ a jistì
i závodní rady ROH, neboli státních orgánù, øízených placenými komunistickými aparátníky, kteøí v té dobì jetì patøili k reformní frakci KSÈ. Pokud jde
o dìlníky, tak ti na komunistické sjezdy
zvysoka kalali, koneckoncù mohli si to
dovolit, nebo je na rozdíl od filozofù nebylo mono pøeøadit do výroby.
Kadému, i nefilozofovi, dá rozum,
e po dvaceti letech samovlády je kadá
strana, dokonce i kdyby byla demokratická, zralá tak akorát na odchod ze scény. Tohle nechápou jen politiètí diletanti
a Stalinovi pohrobci. Jestlie ovem nìkteøí filozofové hodlají jetì dnes tvrdit,
e komunismus u nás nastal díky svobodným volbám v roce 1946, a nikoliv
na pøímý rozkaz generalissima Stalina,
pak ovem tìko vysvìtlí, jak se dostalo
do sovìtského impéria Polsko, Rumunsko, Bulharsko a dokonce i sovìtská
zóna Nìmecka, kde se komunistická
vládnoucí klika s ádnými volbami ani
nezdrovala.
Právì tak jako denacifikaci v Nìmecku po r. 1945 neøídili bývalí esesáci
a èlenové NSDAP, ani demokracii
a svobodu nemohli v roce 1968 Èechoslovákùm vybojovat bývalí komunistiètí aparátníci, zøizovatelé uranových táborù nucených prací a sovìttí agenti,
kteøí v jakési jasné chvilce dospìli na
konci 60. let ke zjitìní, e komunismus
se bezpochyby záhy odebere na smetitì dìjin, paklie budou komunisti nadále pouívat násilnické metody vlády
nad evropskými národy.
Národ, který za nìco stojí, nemùe
vdìènì pøijmout z rukou svých otrokáøù svobodu, i kdyby se bývalí biøici zapøísahali, e od nynìjka povedou lid
spravedlivì k jetì svìtlejím zítøkùm.
Proto jsou ideály tohohle nepovedeného
jara, jeho úèelem bylo nìjak zachránit
komunismus v ÈSSR, øeèeno apartnì
s filozofy, spoleèensky nehygienické
a patøí na ideologické smetitì.
4. 1. 1999

VLADIMÍR P ØIBSKÝ

Citáty mìsíce
Charakter, to je osud èlovìka.
(Hérakleitos z Efesu)
Nic není nesnadné pro toho,
kdo chce.
(Latinské pøísloví)
Lhostejnost je paralýza ducha,
pøedèasná smrt.
(A. P. Èechov)
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Jsem hrdý na nae krajany v Kanadì Demonstrace SOS
(Pokraèování ze str. 3) 17 $ na hodinu. Kanadských dolarù. cena se u blíí k ojetým, ale stále jetì

sluným automobilùm.
l A nahlédne-li do svého poznámpálil dva tøi snímky, sám uchvácen chrokového bloku, je tam jetì nìco, co by
movanými trucky, estidveøovými chrysnae ètenáøe mohlo zajímat?
lery le baron, mercury grand marqisy,
Podívala se takhle jednou moje
town car lincolny, obøími monstry rùzhostitelka, paní Obrová, na hodiny
ných technických zamìøení, mystickými
a povídá: To jsem blázen, est hodin
nákladními speciály, stál vedle mì houa ten medvìd nikde. Jetì jsem si ani
kající a rozezlenì blikající jeden z onìch
nestaèil pomyslet, do jaké míry jde o lepolicejních vozù. Ano, vìdìl jsem, co jsem
graci, a medvìd u strkal hlavu do
udìlal, zákaz vstupu pìích a cyklistù
okna kuchynì. Tedy medvìd mýval,
sem byl jasnì deklarován pøíslunou
tady zvaný rakún, který ovem, jak
znaèkou. Ale s fotoaparátem jsem tady
zoologie øíká, v pravém slova smyslu
prostì neodolal.
medvìdem není. Ale není prý a zas
V autì sedìla policistka. Energicky
tak vzácné potkat mimo mìstské agloa zjevnì nesmlouvavì mì vyzvala k námerace tu a tam opravdového medvìstupu, poodjela, zastavila a slunì, leè
da èerného, který váí a 150 kilograstroze úøednì ádala doklady. Prohlédmù. Je nevyzpytatelný u proto, e umí
la si pas, u malinko vstøícnìji mi sdìlivelmi obratnì lézt po stromech. Jsemla obvinìní a s pokutovým blokem
li u fauny, byl jsem pouèen, e do
v ruce se zeptala, proè jsem zákaz nerehloubky 15 kilometrù od
spektoval. Na mém novihladiny jezer do vnitrozenáøském prùkazu Syndikámí ije tady také jistý druh
tu èeských novináøù je nachøestýe. Aè jsem se tuto
tìstí dobrou angliètinou
skuteènost dovìdìl a asi
vysloven zdvoøilý poadapo ètrnáctidenním pobyvek o pomoc pøi autortu, ádného jsem pøi toulských zámìrech. Pøedloil
kách kolem vody nepojsem tedy navíc i tento dotkal.
klad a díky nìmu uèinila
V Kanadì se pìky chopolicistka neuvìøitelné: oddí málo. Chodec, co byl
loila blok, kamsi jetì zavìtinou mùj pøípad, je tu
telefonovala a zacouvala
a podezøelý. Lidé èasto
na jetì lepí místo, abych
neopoutìjí své auto ani pøi
mohl fotografování Nebesvýletu odpoledne k jezeru.
kého mostu dokonèit.
Zajedou na vyhlídkové
A potom mì odvezla, ani
parkovitì, nechají zapnumì napadlo o to poádat,
tou klimatizaci, která je pøi
do místa mého bydlitì.
místní vysoké vlhkosti skoJedno mi nedovolila: abych
ro nezbytná, a otevøou auji vyfotografoval. Unifortolednièky. Vlhkost je také
ma jí velice sluela a sama
dùvodem, proè se u domù
byla velmi hezká.
neotvírají ádná okna.
Odliností je v Kanadì Detail náhrobní desky. Vlevo nahoøe tøi kameny, které V. Hynek
vylovil ze tøí jihoèeských øek; ten horní mìl být zasazen nìkam
ivotní záitek je vyjet
samozøejmì mnoho. Zdálo
pod JUDr., avak správa høbitova to nedovolila.
sklenìným venkovním výse mi, e tu dost pamatují
tahem v Torontu na nejvyna lidi, kteøí se dostanou do
sociálních obtíí nebo jsou zdravotnì staèilo zastrèit do mikrovlnky. Chléb 1 í vì svìta. Její vrchol je 553 metrù nad
handicapováni. Je tu znaèná pohyblivost + 1/4 libry, tedy asi pùl kilogramu, stál povrchem zemì, pøístupná je do výe
aktuálních a sale, tedy výprodejových 1,69 $, libra oliv byla za 1,99 $, jogurt za 447 metrù. Èást podlahy vyhlídkové
cen. To si ádá, pøi snaze o nákup výhod- 0,50 $, hotová jídla nabízeli Japonci kopule je sklenìná. Má pìknì mrazivý
ný, mít velký pøehled a znalost systému a Èíòané za 3,50 a 4,20 $, ale opravdu pocit, kdy na ni vstoupí a má pod sejednotlivých obchodních domù. Potom se velké porce. Italové byli draí, stejnì bou hloubku skoro pùl kilometru. Pod
dá nakupovat i s dvoutøetinovou slevou. jako kuchynì jihoamerické. Sedmièka sebou vidí pøistávat na nedaleké letitì
Platí to i o potravinách, co mì zajímalo kanadské vodky pøila na 19,95 $, 10 dkg malá soukromá letadla a na hladinu zápøedevím. Moje penìenka zrovna na- kabanosu bylo za dolar, stejnì jako est livu hydroplány farmáøù.
Nákladní vlaky mají nezøídka pøes
bitá nebyla, a tak jsem kupoval i výpro- emlí. Sýry byly neskonale drahé, pledejové housky, kabanos, sýry, ovoce, vel- chovka piva (1/3 litru) za 1,20 $. Dobré, osmdesát dvojitých vagonù, které jsou
ká a velmi levná grilovaná kuøata, chléb ale slabé. Rodinná vilka pøijde asi na 60 také o hodnì vyí ne nae. Táhnou je
apod. Nìkterá zelenina byla veèer úplnì a 90 tisíc dolarù, o vem staví se tu zce- i tøi lokomotivy, které nehoukají, ale vìtzdarma. Káva, dokonce v nìkolika dru- la jinou technologií. Základ je døevo, inou zvoní.
I kdy Kanada uznává metrickou
zích, byla v obchodních domech Barma pøípadnì umìlé hmoty, leè staví se tu
zcela volnì, po celý den, zákazníkùm neskuteènì rychle. Dùm Ti postaví soustavu, vyskytují se stále míry pro nás
neznámé. Tøeba i pro párky. Ten má kuk dispozici, jetì ne vstoupili mezi re- i v nìkolika dnech.
Hodnì se tu prodávají i zvíøata. Sy- pøíkladu jeden fít, co je 30 cm. Fít je dvagály. Také zcela zdarma!
l Jaké jsou kanadské platy zamìst- sel je tøeba za 5,99 $, kotì a tìnì stojí náct inèù a jeden yard zase tøi fíty. Kov prùmìru 20-50 dolarù, fretka 199,99 $, ík-basket obnáí est kvartù, kvart je asi
nancù a ceny zboí?
U dìlníka se za dobrý plat povauje ale papouek také a 2 672 dolarù. Tato jeden litr, bul má est basketù.
V automobilce u Forda tu mají 16-25 $.
Platy ostatních profesí se vìtinou uvádìjí v roèním objemu a jsou znaènì diferencované. Neodváím se odhadnout
prùmìr. Vím jen, e na nae podmínky
jsou namnoze astronomické. Uklízeèka
si mùe vydìlat prý a 100 $ dennì. Na
podobné práce se lidé ale v Kanadì zrovna nehrnou. Vysokokolský profesor,
zubaø, právník a lidé z podobných profesí se pohybují v platové stupnici roèní
nìkde mezi 80 a 120 tisíci dolarù. Nejnovìjí supermodel mercedesu jsem tu
vidìl za necelých 40 tisíc dolarù.
K cenám: zmínil jsem u grilovaná
kuøata. Cenovì mi byla relativnì ze
vech potravin nejpøístupnìjí. Prodávají se na kusy, nikoli na váhu. Jsou obøí,
veèer ve výprodeji bývaly za necelých
est dolarù. V alobalovém pekáèi, jen je

Kamarádùm rybáøùm bych pøál vidìt ty ryby, co v jezerech ijí. Obrovská
hejna kaprù, nezøídka dvacetikilových
i tìích, jsou povaována za plevel zdejích vod. Cenìni jsou lososi, které ovem
pro jejich váhu chytají místní sportovní
rybáøi ze speciálnì upravených èlunù na
jakési jeøáby s kolovými lanky.
Také mì pøekvapilo, e tak jako
u nás cirkus, jezdí po mìstech pojízdné
hospody. Na jedno odpoledne, jeden veèer. Se vím vudy, vèetnì výèepu, kuchynì, hudby, sociálního zaøízení.
Stejnì bylo pro mì nezvyklé, e holiè byl zároveò veteníkem, v prodejnì
jízdních kol bylo k dostání na padesát
druhù piv, se svetry se prodávaly hodinky atd.
Na svatebním oznámení bývá èasto
kousek látky, ze které bude mít nevìsta
aty.
Jedineèný je systém prùplavù, vyuívajících rozdílu hladin jezer, které
umoòují doplout i tìm nejvìtím zaoceánským tankerùm a do vnitrozemí.
Mám v poznámkách i to, jak se stát milionáøem nebo proè jsou Filipínky nejlepí...
l Jaké pouèení si ze své cesty odnáí?
Vdycky jsem si myslel, e bych nemohl ít v jiné zemi. Zemì javorových
listù je veskrze jiná. Nemìl jsem tolik
èasu, a tedy i moností proniknout do
vlastní mentality domorodcù natolik,
abych mohl objektivnì soudit. I údaje
o výdìlcích jsou velmi povrchní, vycházím z informací rùzných lidí. Ti na veøejnosti spolu dost málo komunikují.
Byl jsem pøedem upozornìn kupøíkladu na to, e pøi pouhém oslovení eny
na ulici se ádostí o informaci mohu být
obvinìn z obtìování. To bych ale povaoval za klad zvyklostí spoleènosti
pøi ochranì en. Pøesvìdèil jsem se
o tom, e ani tento výklad nezbytného
chování nemusí být tak kategorický.
Kdy jsem kupøíkladu potkal paní venèící svého psa, vyjmul jsem fotografii
svého skotského pice, nabídl ji k prohlédnutí a za drzého jsem povaován
nebyl. Pøítì tato paní odpovìdìla na
pozdrav velmi srdeènì. Jak jsem se u
zmínil, oèekává se patrnì tedy pøedevím slunost.
Take: jaké je pouèení? Asi bych v té
zemi ít mohl. Jistì èásteènì u i proto,
e tu odpoèívá táta. Jene domù u jsem
se také tìil. Nemohl jsem se doèkat, a
opìt vstoupím na èeskou pùdu, tedy na
palubu naeho okáèka. Posuï tedy, jakée jsem si pøivezl pouèení! Já je sám
neumím specifikovat. Snad - e vude
opravdu najde prima lidi, a kdy je nejhùø, tak vìtina z nich pomùe.
ROZMLOUVAL: PHDR. ROSTISLAV JANOÍK
FOTO: ARCHIV V. HYNKA

pøed zastupitelstvím EU

Dne 12. 1. 1999 se selo na 200 èlenù Svazu obèanské sebeobrany (SOS),
sdruujícího restituenty, kteøí se od listopadu 1989 zatím marnì domáhají navrácení komunistickým reimem neoprávnìnì odejmutého majetku, pøed sídlem stálé delegace Evropské komise
(EK) v Praze.
Úèastníci protestní akce, kteøí se
sjeli z celé ÈR, rozvinuli pøed budovou
zastupitelského úøadu nìkolik transparentù s hesly v èetinì a angliètinì, napøíklad: Èeská justice smrdí èi Prezident a lechta dostali svùj majetek, proè
my dosud ne?.
Tøi zástupci SOS pak chargé daffaire
EK Ralfu Freyerovi pøedali dopis. V nìm
poadují, aby pøedstavitelé EK pøi kadém jednání s èeskými politiky upozoròovali na to, e tato republika není právním ani demokratickým státem. Autoøi
dopisu poukazují na pøípady, kdy je majetek, který by mìl být restituován, i nadále v uívání soukromých osob. Podle
údajù SOS je tìchto pøípadù více ne 35
tisíc a ádný z nich nebyl zatím vyøízen
ve prospìch pùvodního majitele.
V dopise EK z 12. 1. 1999 se mimo
jiné uvádí: V ÈR existuje mafie, která
pod názvem Ústav pro dokolování
soudcù instruuje soudy v celé republice, jak mají soudit. Místopøedseda SOS
JUDr. Ing. Jaroslav Andìl k tomu ÈTK
sdìlil, e na koleních, poøádaných tímto
ústavem, se uèí i advokáti, kteøí pak
v soudních sporech hájí souèasné uivatele nemovitostí proti jejich pùvodním
majitelùm.
Tento stav vìdomého a úmyslného udrování spáchaných køivd na nevinných lidech v právní moci trvá dodnes
ji v Èeské republice a od roku 1990
v jejích právních pøedchùdkyních více
ne 9 rokù. Byl udrován vemi pøedcházejícími vládami a je udrován i dnení
vládou Èeské republiky, konstatují autoøi dopisu.
- RJ -

STRUÈNÌ A JASNÌ:
Dokud mohou vycházet
SVOBODNÉ NOVINY,
dotud existuje v naí zemi
svoboda a vývoj smìrem
k demokracii.
REDAKCE

 jak to vidí obèané a volièi?  jak to vidí obèané a volièi?  jak to vidí obèané a volièi? 

Pod plátìm: demokracie s dýkou a dubovými ratolestmi
Jako svìdek události, ke které dolo v padesátých
letech, jedné noci v prostoru severnì od kóty Homolka
u obce Velká Chuchle, jsem dnes zùstal u sám. Ze soudního spisu 14 Nc 852/80 u Obvodního soudu pro Prahu
4 byl dokonce po 17. listopadu 1989 odstranìn vlastní
rukou mé matky Milady Èerné, rozené Malinovské, sepsaný záznam s notáøsky ovìøeným podpisem.
Proces, kterému bylo pøidìleno ono èíslo, byl z iniciativy tzv. socialistické prokuratury zahájen v období
normalizace po srpnu roku 1968. Jeho zahájení doporuèil známý psychiatr, publicista a pøítel disidenta Petra Pitharta, Dr. Petr Pøíhoda. Bez lékaøského
vyetøení, jen na ádost prokurátora, dospìl k názoru, e prý trpím vánou duevní chorobou. Ve skuteènosti se vak jednalo o záchranný kruh hozený orgány pøísluníkovi Státní bezpeènosti Karlu ilpochovi,
k jeho osobì jsem podal trestní oznámení pro rozkrádání a kráde s vloupáním. Byl to Karel ., který
se zaslouil o to, e významná technická památka,
jakou byla vápenka v Øeporyjích, se zmìnila v Akci
Z v hromadu sutin.
Nakonec soudkynì Vìra . jednou rukou podepsala
usnesení o zastavení øízení a druhou rozsudek o zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm. Nesplnilo se snad
jen pøání Obvodní prokuratury pro Prahu 4, která vstoupila do øízení (aby dohlíela na dodrování socialistické zákonnosti) a poadovala okamitou a trvalou
detenci v ústavu pro moji malièkost. Usnesení soudu
mi bylo doruèeno, rozsudek nikoliv. Po roce 1989 jsem
se náhodou z Ministerstva spravedlnosti dozvìdìl, e
u Obvodního soudu bylo zahájeno øízení o navrácení
zpùsobilosti k právním úkonùm. Toto øízení bylo ovem
zahájeno jen proto, aby pøísluník policie Rudolf Èíek
(JUDr. a tehdy major, dnes ji podplukovník) mohl
u soudu podat podnìt k zahájení dalího øízení o zbavení
zpùsobilosti, nebo prý podávám podivné stínosti na
policii, instituce a obèany, jak mìly zjistit souèinnostní sloky. Pøísluný spis na ministerstvu se pozdìji ztratil
a ani souèasný ministr JUDr. Motejl na mùj dopis s otázkou, jak je to moné, neodpovìdìl. Ostatnì pan doktor
M. v Necenzurovaných novinách se nechal slyet, e
podle nìho pøed listopadem 1989 nedolo ke zneuívání psychiatrie.

Tajné sluby a zloèinné vlády znají nìkolik stupòù, jak znepøíjemòovat ivot nepohodlným svìdkùm
a obèanùm: zaevidování, sledování (vèetnì odposlechu
telefonní linky èi blokování nìkterých hovorù na lince),
zneklidòování, pokozování a nejvyí stupeò - likvidace tøídního nepøítele. Protoe nií stupnì byly vyzkoueny v mém pøípadì, jak mi potvrdil plukovník
Nikodým, a zbývající stupeò by podle úsudku expertù
z BIS, CBS MV ÈR, Kahalu a podobných charitativních
organizací mohl vést, pøes pøedcházející psychiatrizaci
mojí osoby, paradoxnì ke zvýení dùvìryhodnosti svìdka tajného pohøbu obìtí fémové vrady, li na to rùzní ti kovaní demokraté s dýkou ukrytou pod tógou od lesa
a zamìøili se na toho slabího, to je na moji
více ne 80letou matku. Prostì - kdyby poklesla v dùsledku provalu o úrovni jeho lékaøské etiky povìst Dr. Pøíhody, nezùstalo
by to bez vlivu na jeho pøítele, napø. zmínìného Dr. Pitharta, významného spolutvùrce
politického oubyznysu v Èeské republice.
Nikoliv nevýznamná je v tomto pøíbìhu i okolnost, e jmenovaní jsou známými sudetofily.
Tento aspekt se uplatní významnì i v pokraèování tohoto pøíbìhu.
Pøed tzv. sametovou revolucí jsem doprovázel moji matku na pobonosti v kostele
v Klimentské ulici v Praze. Tam jsem se setkal s údajným køesanským mystikem, jistým akademickým malíøem, který mi jednoho dne vyprávìl o lidech, na které prý náhle a z nièeho nic sedla
tìká deprese vedoucí a k sebevradì. Nevím u, co
mne to tehdy napadlo, ale otázal jsem se ho, zda neví
o nìkom z tìchto lidí, kteøí depresi pøeili. A zda neslyel o Tajné spoleènosti Zeleného draka (Adolf by mohl
vyprávìt, jak o tom píe v jedné kníce pan doktor Souèek). V tom okamiku Mistr o mnì mezi vìøícími evangelíky v Klimentské rozhlásil, e jsem estébák. Tehdy
právì farnost za peníze pøevánì Nìmecké spolkové
republiky koupila nové varhany a byl jsem mezi tìmi,
kdo se nabídli pomoci pøi stìhování jejich dílù na kruchtu
kostela. Nebylo mi vak dovoleno estébáckou rukou
varhan se dotknout... Dodávám, e jsem tehdy pøíhodu

povaoval za akci StB a do kostela jsem maminku ji
více nedoprovázel.
Po tzv. sametové revoluci se pøihodilo, e jednou
éfredaktor Støedoèeského expresu mne oznaèil za estébáka. Napadlo mne, e se tu cosi opakuje a vypravil
jsem se na faru do Klimentské, kde mezitím byl ji nový
faráø, Dr. H. Nestaèil jsem se vak divit, jak faráøe moje
prosba o eventuelní kontaktování svìdkù mého estébákování rozèilila, ale tehdy jsem jetì mnohé nechápal. Bohuel moje matka se s farností v Klimentské ne-

rozela a to se jí stalo osudné. Manelka faráøe pozdìji
kontaktovala pracovnici humanitního odboru Obvodního úøadu mìstské èásti Praha 4 (podotýkám, e fara je
v Praze 1) a pùsobila k tomu, abych neobdrel pøíspìvek pøi péèi o matku jako osobu blízkou, ale aby matka
obdrela okamitì(!) místo v Domovì dùchodcù, zatímco
mne napadla, e prý nejsem schopen se o maminku
postarat. A aby tlak na matku byl citelný, pøíspìvek jsem
pøesto, e matce byla Obvodní správou sociálního zabezpeèení pøiznána bezmocnost, neobdrel (matce také
bylo ji pøes 80 let, jak o tom hovoøí zákon o sociálním
zabezpeèení obèanù).
Cestu k øeení tíivé situace naí rodiny jsem vidìl
v prodeji matèina podílu ve spoleènosti, kterou si zalo-

ili nájemníci v domì v souvislosti s privatizací bytového fondu. Namísto v bytì ve 4. patøe bez výtahu bychom za takto získané prostøedky mohli bydlet v domku nìkde u lesa, jak jsem si to pøedstavoval. Prodávat
ovem je moné jen to, na co máte doklad, e vám to
patøí. V tomto pøípadì tomu nebylo jinak a kupci chtìli
pøedloit spoleèenskou smlouvu oné spoleènosti se jmény spoleèníkù-nájemníkù, notáøsky ovìøenou. Takovou
bumaku mìl v domì ovem jen jeden spoleèník, souèasnì jednatel spoleènosti a vysoký úøedník ministerstva lásky. Po smrti mojí matky, která
v dùsledku tísnivých pomìrù (ili jsme z jejího dùchodu 5104,- Kè a pøíplatku 400,Kè, protoe jsem musel nechat zamìstnání
a pøíspìvek jsem neobdrel) v podstatì spáchala sebevradu, se zmínìný jednatel Ing.
J. F., CSc. na schùzi spoleèníkù nechal slyet, e se mu podaøilo v roce 1998 zabránit, aby paní Èerná svùj podíl prodala. Neposkytnul toti kopii spoleèenské smlouvy
ani plnou moc, abych si mohl asi za 500,Kè ovìøenou kopii poøídit u obchodního soudu. Kdy jsem se v roce 1998 obrátil na kanceláø ministra vnitra s prosbou o pomoc (byl
to jejich èlovìk, jak jsem ji napsal), doporuèili mi obrátit se na soud.
Obvodní úøad, jeho tajemník i starosta, teï vytrvale odmítají odpovìdìt na otázku, kdy a proè paní H. navázala kontakt
s jejich humanitním odborem. Tajemník mne zatím odbyl tvrzením, e paní H. jednala z osobní obèanské
iniciativy. Vtip je skryt v tom, e dostat se z Domova
dùchodcù, kam chtìla paní H. za pomoci úøadu moji matku dostat, do psychiatrické léèebny, není pro vedení
Domova dùchodcù problém. A doèkat se toho, e v takové léèebnì nastane u 84leté paní nejpozdìji do týdne
èi ètrnácti dnù exitus, to není také problém.
Kdy byla matka v roce 1997 hospitalizována
s mozkovou mrtvicí ve Vinohradské nemocnici, dostala
pøi odchodu pro obvodního lékaøe zprávu. V této zprávì bylo uvedeno, e pacientka udává, e utrpìla mozkovou cévní pøíhodu a hospitalizací chce øeit svoji
sociální situaci. Pøednosta I. interní kliniky odmítl vy-

svìtlit, zda si tedy pacientka mozkovou mrtvici vymyslela (jak jsem u napsal, tak pozdìji jí byla pøiznána
bezmocnost) a usmyslela si parazitovat na naem zdravotnictví. Odmítnutí pana pøednosty stálo v podstatì
o rok pozdìji maminku ivot, ale Ministerstvo zdravotnictví jetì nedokázalo pøípad vyetøit. Dokázalo ovem
varovat nemocnici døíve, ne vùbec zaèalo nìco proetøovat. Na ministerstvo vìèného spánku jsem se obrátil
poté, co mi na stejné otázky nedokázala odpovìdìt øeditelka nemocnice Dr. Roithová a Dr. Aluíková. Doktorka Roithová dokonce tvrdila, e maminka byla psychicky alterovaná, e prý potøebuje zcela jinou péèi
(paní doktorka úmyslnì pøehlédla, e maminka ji díky
péèi zemøela a pouila èas pøítomný). Také sociální
sestra v nemocnici za mými zády se obrátila na humanitní odbor Obvodního úøadu, který mìl zaøídit okamitý
nástup matky do Domova dùchodcù. Mìl jsem být zkrátka sociálnì deklasován (není schopen postarat se
o matku, øekli by lidé) a stresován (odlouèení od matky). O tom, co by se potom s matkou asi pøihodilo, jsem
ji hovoøil.
Nejedná se o ádné nehody. Kdosi a moc dobøe vìdìl, e je velmi pravdìpodobné, e se starý èlovìk dostane do nemocnice nebo e se stane bezmocným a jeho blízcí tøeba budou o nìho muset celodennì peèovat a poádají o pøíspìvek; dobøe vìdìl, e
starý èlovìk tøeba nebude chtít být na obtí doma
a nechá se nalákat do Domova dùchodcù, v tomto pøípadì nejprve státního a poté církevního. A psal jsem
u, jaké monosti by to poskytlo naim rytíøùm plátì a dýky, jaký byl skuteèný motiv jejich humanismu. Zbývá snad u jen pøipomenout, e Dr. Pøíhoda,
pøítel Dr. Pitharta, je jedním ze signatáøù petice Smíøení 95 a vùbec v tomto smìru projevuje nejrùznìjí
osobní obèanské iniciativy. Moná ho jednou èeká
briliantový køí s dubovými ratolestmi, ehm. A aby
z pasti nebylo úniku, o to se postaral zmínìný Ing. J.
F., CSc., vysoký úøedník Ministerstva vnitra. Také cítíte dotyk lepkavé zednáøské pavuèiny se zøetelnými
stopami bujení rudé plísnì? Uchvátí-li Tì, zahyne, tj.
zahyne v Tobì èlovìk.
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Jan Palach: Jestlie nae poadavky nebudou splnìny..., vzplanou nové pochodnì! Neádoucí Senát ÈR
s podivnými senátory
Ò
Ï
Jan Zajíc: Ve jménu ivota vaeho hoøím.

Pøed tøiceti lety se rozhodl 21letý student druhého roèníku Filozofické dìlali vechno pro to, aby hrdinství mladého studenta zpochybnili. Proto
fakulty UK v Praze Jan PALACH k obìti nejvyí. Po tøech desítkách let od ji bezprostøednì po 16. 1. 1969 zaèali íøit historky o tom, e Palach se stal
jeho stateèného èinu zjiujeme, e mnozí mladí lidé neznají ani jeho jmé- obìtí hazardní hry západních pionáních centrál, které chtìly zneuít jeho
smrti k politickým cílùm. Teorie o studeném èi kouzelnickém ohni ije
no.
V nedávno odvysílané televizní anketì prohlásil jakýsi mladík, e Jan ostatnì od té doby na stránkách senzacechtivého tisku dodnes.
Ani po tøech desítkách let od Palachovy smrti se nepodaøilo spolehlivì
Palach byl upálen! Kým a proè? Na to si u nevzpomnìl. Jak smutná vizitka vech, kteøí mu o tom mìli nìco øíci: rodièù, uèitelù i sdìlovacích pro- zjistit, zda pochodeò è. 1 mìla reálné následovníky, nebo zda se jednalo
pouze o výhrùku èi nadsázku. Palach sám navíc nepatøil k oficiálním strukstøedkù!
Nìkdo se v této souvislosti moná pousmìje nad naivitou mládí. Jiný turám tehdejího studentského hnutí a svùj èin provedl víceménì na vlastmávne rukou a øekne si, e dnes máme pøece jiné starosti, ne abychom se ní pìst. Zda mohl doopravdy nìco na postupu normalizace zmìnit, není
jisté a asi se to ji nikdy nedozvíme.
pøehrabávali v minulosti, by nedávKdy u byly rouby normalizaèné. Jen ti pøemýlivìjí si uvìdomí,
ního reimu dostateènì pevnì utaee upalovat nìkoho ve 20. století (pony, státní moc si troufla po svém zúmineme-li nacistické bestiality
ètovat s novodobým hrdinou: Palaz èasù druhé svìtové války) je poøádchovy ostatky byly dne 25. 10. 1973
ný anachronismus. Avak sebeupátajnì exhumovány, zpopelnìny
lení, autodafé, se ve 2. polovinì 20.
a v tichosti uloeny dne 27. 3. 1974
století stalo skuteènì výrazem krajdo rodinného hrobu ve Vetatech
ního protestu. Namísto neúèinných
u Mìlníka. Zpátky na své pùvodní
slov pøichází èin - sebeznièující, burmísto se vrátily a po sametové recující, varující.
voluci - 25. 10. 1990.
Nejsem sám, kdo se 30 let po PaObì studenta J. Palacha nestalachovì smrti a 10 let po tzv. sametoèila k tomu, aby se obyvatelstvo okuvé revoluci ptá: Mìlo to vùbec nìjapovaného státu vzpamatovalo
ký smysl? Co se stalo s národy bývaze oku, který utrpìlo v dùsledku solého Èeskoslovenska, e po nìkolivìtské vojenské intervence v srpnu
ka mìsících Praského jara opìt za1968. A tak se nakonec pochodní
pomnìly na tolik slibovanou svoboè. 2 nestal nikdo z domnìlé Palachodu a demokracii? Oè jednoduí a povy skupiny, nýbr student Støední
hodlnìjí bylo vymìnit je za poklidprùmyslové koly dopravní v umné vegetování v tom velkém komuperku, 19letý Jan ZAJÍC z Vítkova.
nistickém koncentráku, který se
Ten krátce po Palachovì èinu pøijel
oficiálnì nazýval Èeskoslovenská sodo Prahy a pøipojil se ke skupinì hlacialistická republika?
dovkáøù, kteøí protestovali za splnìKdy pár týdnù po podpisu tzv.
ní Palachových poadavkù pøímo
moskevského protokolu a po ratifipod budovou Národního muzea.
kaci smlouvy o doèasném pobytu soJan Zajíc si zvolil pro svou muvìtských vojsk na naem území odèednickou smrt pøíznaèné datum: 25.
hodili koneènì mui roku 1968
únor 1969, den 21. výroèí Vítìznémasku demokratù a zaèali s tvrdou
ho února, kdy se u nás komunisté
normalizací, zavládla v celé zemi
dostali k moci. Ve 13.45 hodin sestoukapitulantská nálada. Z posrpnové
pil do kotelny domu èp. 39 na Václetargie se tehdy pokusil vytrhnout
lavském námìstí, vylil na sebe pìt liobyvatelstvo okupované vlasti stutrových lahví èisticího prostøedku
dent Jan Palach. Jeho èin pøiel jako
s vysokým obsahem benzínu a zapáblesk z èistého nebe. Ozáøil ztemnìlil se. Po ubìhnutí nìkolika desítek
lou oblohu, a lidé zkoprnìli úasem
metrù zùstal leet na schoditi zmínad jeho sebeobìtí, ale na zmìnu ponìného domu. Smrt nastala okamimìrù to nestaèilo.
tì.
Ve ètvrtek 16. ledna 1969 odpoOpakování manifestaèního poledne J. Palach odjel ze studentské
høbu v Praze ji úøady nedovolily. Pokoleje na Spoøilovì smìrem na Vácslední rozlouèení s pochodní è. 2 se
lavské námìstí. Z poty v Jindøiské
konalo v rodném Vítkovì dne 2. 3.
ulici rozeslal pøipravené dopisy,
1969. Státní orgány dìlaly vechno
v nich vysvìtloval smysl èinu, ktepro to, aby se o Zajícovì pøípadu horý o nìkolik minut pozdìji uskuteèvoøilo co nejménì.
nil. V dopise mimo jiné poadoval
Jetì horí to bylo s informovazruení cenzury a zákaz roziøování
ností o dalí, tentokrát tøetí pochodokupaèní tiskoviny Zprávy. Pak si
ni - Evenu PLOCKOVI z Jihlavy.
Palach, pochodeò è. 1, jak sám sebe
Tento 40letý technický úøedník, jeoznaèil, zakoupil kbelík z umìlé
den z delegátù tzv. Vysoèanského
hmoty s víkem a do nìho si nechal
sjezdu KSÈ ze srpna 1968, se upálil
u benzínového èerpadla v Opletalodne 4. dubna 1969 na jihlavském návì ulici nalít nìkolik litrù benzínu.
mìstí, kde se v té dobì konala veliV horní èásti Václavském námìstí,
konoèní jarní pou. Polil se dvìma
pod schody Národního muzea, zvedl
Jan ZAJÍC (3. 7. 1950 - 25. 2. 1969)
lahvemi øedidla a pøed budovou
kbelík s hoølavinou nad hlavu, polil
Reprofoto: archiv SN
Okresního výboru KSÈ se zapálil. Na
se a krtl zápalkou. Ji hoøící pøebìnásledky popálenin zemøel po pìti
hl silnici smìrem k Domu potravin,
kde upadl na zem. Jeho hoøící tìlo uhasil pohotový pracovník Dopravního dnech - 9. 4. 1969. Jeho pohøeb se konal, a to navzdory informaèní blokádì,
podniku hlavního mìsta Prahy. Tìce popálený student byl ihned odvezen za úèasti 5 tisíc osob. Naprostá vìtina naí veøejnosti se vak o jeho prodo nemocnice v Legerovì ulici, kde po 72 hodinách od svého èinu, v nedìli testním èinu vùbec nedozvìdìla.
Zapomenuto mìlo být i hrdinství dalích 26 stateèných obèanù, kteøí se
19. ledna 1969 v 15.30 hodin, skonal.
Palachùv pohøeb dne 25. ledna 1969 se stal nadlouho jednou z posled- v dobì od 20. ledna do konce dubna 1969 rovnì pokusili o sebeupálení;
ních celonárodních manifestací odporu obyvatelstva proti sovìtské okupa- z nich sedm zemøelo. Jejich jména se pøesto zachovala a zùstávají trvalou
ci ze srpna 1968. Nikoli náhodou se podobal obdobnému pohøbu jiného pøipomínkou odporu èeského národa proti okupaci vojsky Varavské smlouvysokokolského studenta - J. Opletala. Desetitisícový prùvod doprovodil vy. Byli to: Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Blanka Nacházelová, BohuJ. Palacha na jeho poslední cestì na Olanské høbitovy. Hrob tohoto mu- mil Peroutka a dalí.
Èest jejich památce!
èedníka byl od té doby symbolem odporu proti okupaèní moci a kolaborantskému husákovskému reimu.
PHDR. ROSTISLAV JANOÍK
Normalizátoøi, kteøí byli stateèným èinem J. Palacha spíe zaskoèeni, 22. 2. 1999

IVÉ POCHODNÌ
(30. VÝROÈÍ)

Jsme jenom pìci na nìèí achovnici?
(Kvazifejeton)

K následujícím neuèesaným úvahám mne vyprovokoval èlánek v minulém èísle SN s názvem Operace Golgota a jeho rozbor od Dr. Koblihy. Pokusím se poskládat na papír mylenky, které se mi honily hlavou bezprostøednì po pøeètení, s vìdomím, e moná nìkomu
neúmyslnì lápnu na kuøí oko. V tom pøípadì se omlouvám pøedem.
Sovìtský svaz dal svìtu mnoho achových velmistrù, dá se tudí usuzovat, e mylení na deset tahù dopøedu tam není bílou vránou a e KGB tyto monosti soustøeïovala pod svá køídla s mateøskou peèlivostí - bylo
rozhodnì pohodlnìjí, myslely-li v jejím oldu, ne samostatnì. Plán, jak nauèit sovìtského obèana milovat
socialismus pomocí kapitalismu nejhorího zrna, proitého na vlastní kùi, má ïábelskou logiku hodnou Orwellova románu 1984.
Proè ho generál Ljubimov zveøejnil právì teï
a v takovéto podobì? Staøeckou demenci mùeme vylouèit okamitì. Pak je urèitá malá pravdìpodobnost, e
si tím chtìl pøilepit k penzi v dobì, kdy v Rusku vládne
chaos a penìz se patrnì ani nomenklaturním penzistùm
nedostává. Mnohem pravdìpodobnìjí je, e k tomu byl
nìkým zaúkolován, a je otázkou, kým a proè právì teï?
Moná e nìkdo dospìl k názoru, e urèité procento obyvatel si kapitalismus omylem zamilovalo a je zapotøebí
jim to vyhnat z hlavy, èi cesta k novému Velkému øíjnu se
zaèala zbyteènì klikatit, nebo je to jen souèástí dìlostøelecké pøípravy na prezidentské volby, které mají být, tuím, v roce 2000. Èas ukáe.
Proè byla Operace Golgota prezentována jako ryze
sovìtský výtvor, nikoli globalistický plán, co zaráí Dr.

Koblihu? Je moné, e generál Ljubimov hovoøí pouze
o tìch úrovních, se kterými byl seznámen, co neznamená, e neexistovaly dalí (v téhle brani se otázky moc
netrpí). Je rovnì pravdìpodobné, e sovìtské mentalitì
by bylo znaènì proti srsti, e s nimi manipuluje nìkdo
z vnìjku. Anebo je to dalí brilantní pøíklad dezinformace pravdou - o globálním spiknutí se zaèalo pøíli
mluvit, take tentokrát budeme akci prezentovat jako
lokální. (Ostatnì - existuje jiná ne verbální hranice mezi
pojmy nacionální a internacionální - viz pakt Stalina
s Hitlerem?) Mne osobnì daleko víc zaujalo, e Ljubimov
byl prognostik a vzpomnìl jsem si na prognózu Miloe
Zemana, zveøejnìnou jetì za totality v Z-magazínu, èi
jak se ten èasopis jmenoval.
Zùstaòme jetì na chvíli u s. Andropova. Dobøe informované kruhy tvrdily, e pøi svojí návtìvì Prahy, coby
hlava státu, se pouze krátce uvítal s naím stranicko-vládním vedením a pak se na nìkolik hodin zavøel mezi ètyøma oèima s naím ministrem vnitra. O èem tak asi mohla
jít øeè? Jediné, o èem se veøejnì hovoøilo, byl dopis
o provìøování nìkterých majetkù, z nìho naí nomenklatuøe právem naskakovala kopøivka a který byl bezprostøednì po Andropovovì smrti zaloen na nejhlubí
dno zásuvek. Nebyl tento dopis náhodou urèen k tomu,
aby se v budoucnu nomenklatura byla ochotna vzdát moci
výmìnou za záruku, e se jí nesáhne na majetky?
Dezinformace pravdou zøejmì opravdu coby metoda existuje. Pokud je potøeba uskuteènit akce, do kterých je zapojeno pøíli mnoho lidí, lze pøedpokládat, e
døíve èi pozdìji dojde k provalu. Není nic jednoduího
ve správný okamik naservírovat pravdu po lopatì a vyperkovanou tak pikantními podrobnostmi, e vypadá jako
estákový krvák. I já, kdy jsem tìsnì po plyáku listo-

val Pravdou o 17. listopadu, obracel jsem oèi v sloup
a publikaci jsem si nekoupil. Dnes vím, e to byla chyba.
Asi bych si ji s odstupem pøeèetl velmi pozornì. Momentálnì mi spí vrtá hlavou otázka, co pana Dolejího k napsání
této publikace inspirovalo, èi zda byl nìkým úkolován, a kdo
pøesnì má prsty v tom, e u nás rovnì máme parodii na
kapitalismus pøelomu minulého století. Není to rovnì souèást nìjaké Operace Golgota - vèetnì plánovitého vyvolávání blbé nálady a pocitu bezvýchodnosti? Vèetnì likvidace ekonomiky, víry v zastupitelskou demokracii (opozièní smlouva je k tomu ideální nástroj) a morálního rozkladu spoleènosti? Nebyl Dr. Sládek spíe vìjièkou, která
mìla odvádìt pozornost od skuteèného dìní v zákulisí?
V kalných vodách se loví nejlépe!
O naem sametovém hadru na podlahu existuje
øada úvah, vèetnì toho, e byl uskuteèòován KGB ruku
v ruce s CIA a Mossadem, kdy hrozilo, e Èeskoslovensko zùstane ostrovem ryzího komunismu v moøi perestrojky. Má to logiku, brzdilo by to nìèí plány. Ostatnì,
po pøevratu tøeba signatáøùm Charty 77 pøecházel zrak,
jak bylo jejich spoleèenství profízlované a nìkteøí si moná nejsou jisti dodnes, kolik akcí vlastnì vzniklo pøímo
na stolech øídících dùstojníkù.
Èlovìk se snaí tyto agentománie v sobì jistým
zpùsobem korigovat, aby nevyletìl z kùe. Napøíklad
kdy vyla Frolíkova kniha pion vypovídá, pøeèetl jsem
ji se zájmem, ale nìkteré pøíbìhy mi pøily jako ponìkud
vylepené autorovou bujnou fantazií: A do doby, ne
jsem se potkal s èlovìkem, jeho pøíbuzní byli nepøímo
úèastni jedné kapitoly, která na papíøe vypadala jako
estáková cliftonka.
Kdy u jsme u pana Frolíka, vìnujme jeho knize
jetì chvíli pozornost, a sice kapitole, kdy popisuje causu

Rudolfa Baráka, který, coby ministr vnitra, získal materiály potvrzující, e prezident Antonín Novotný byl konfidentem gestapa:
Antonín Novotný ,mìl tedy zøejmì dobrý dùvod, proè
si v rámci moností dret Sovìty od tìla. Moskva mìla
eminentní zájem na vybudování vojenských základen na
naem území, ale soustavnì naráela na Novotného zdvoøilý odpor. Nebylo tedy náhodou i Praské jaro do vech
podrobností vypracováno v budovì Ljubjanky? Bìný
obèan si v druhé polovinì edesátých let neil tak patnì,
aby mìl dùvod revoltovat. Byl Alexander Dubèek agentem KGB, nebo ho bìhem studií v Moskvì pouze Sovìti
prostudovali tak dùkladnì, e dokázali kdykoli pøedem odhadnout jeho reakce a pouili ho jako loutku?
Archivy zatím mlèí. Na následky Praského jara vzpomínáme dodnes.
Obèas o nìkteré ze svìtových tajných slueb vyjde
kniha, èi tiskem proskoèí skandální zpráva. Dozvìdìt se,
jak moc jsou tyto informace seriózní, máme asi stejnou
anci, jako e nìkdy vyjde najevo, kdo a proè zavradil
prezidenta J. F. Kennedyho. Kadopádnì za minulé pùlstoletí probìhlo v zemích tøetího svìta nepoèítanì pøevratù, na kterých se celkem citelnì dá rozliit rukopis té
které mocnosti. Otázkou zùstává, jak moc tajné sluby
operují v souladu s pøáním vlády, nebo zda ijí vlastním
nezávislým ivotem, pøièem jim nedìlá potíe (mají na
to lidi) to úspìnì zastírat. I Frankenstein se vymknul
svému tvùrci z rukou...
Dobrý achový mozek je pro koèku, nemáte-li
dùstojného protihráèe na druhé stranì achovnice. A hrajete-li s nìkým dostateènì dlouhou dobu, musí i pøes rivalitu vzniknout urèitý druh pøátelství, take je teoreticky moné, aby si tajné sluby vzájemnì vypomohly koneckoncù kadý musí prokazovat svoji aktivitu a nepostradatelnost, chce-li mít dostatek penìz ze státního
rozpoètu.

Komunální a senátní volby 1998 prokázaly nedùvìru vládì a Senátu. Pro senátní
kandidáty se vyslovilo necelých 20 procent
obèanù. Znamená to, aby vláda podala návrh
na zruení Senátu.
Kadý myslící obèan této malé a chudé
vlasti je pohoren kulturou politiky souèasných vládních èinitelù, jejich nezodpovìdností
k volièùm a národu, kdy ze svých funkcí nerespektují ani ty zákony, které byly pøijaty od
r. 1989 v zájmu nastolení demokracie a právního státu.
Vìøím, e obèanùm koneènì dojde trpìlivost, procitnou ze své slepoty, domluví se
a vyenou tyto nezodpovìdné velmoe a èachráøe na smetitì dìjin.
Senátor M. Müller byl zvolen do Senátu
podivným zpùsobem za obvod è. 47 - Náchod
na ètyøleté období. Roku 1997 se vzdal èlenství v ODS a pøestoupil do Unie svobody. Tímto èinem mìl být zbaven mandátu v Senátu.
Nedokonalé zákony mu umonily, e zùstává
v Senátì nadále. Pøi volební kampani 1996
rozdával lahve vína svým volièùm, aby jej volili
do Senátu. Tak si také cucnul pan Klaus aspoò nìco za tolik milionù, co ODS investovala pøi volební kampani do senátora Müllera.
Je pøímo nepochopitelná drzost senátora Müllera, koho doporuèuje a volí do vedení
mìsta Jaromìøe: komunistického kandidáta.
Také se zaslouil s bývalým ministrem kolství Pilipem o udrení Karla Glose, který byl
za komunismu pøedsedou ideologické komise KSÈ v Jaromìøi a v Náchodì, ve funkci
øeditele Gymnázia a OA v Jaromìøi. Ten v roce
1983 jako tøídní uèitel tøídy 4. A nechal vyetøovat StB Hradec Králové 12 studentù
a znemonil jim dalí studium. Vyhodil také
profesora Mitisku, který se jako jediný studentù zastal.
Zákon è. 198/1993 Sb. nepøiputí, aby
pøedseda ideologické komise KSÈ zastával
funkci øeditele gymnázia a OA v Jaromìøi.
Kdo stojí za tìmito podivnými osobnostmi? Komunistiètí prokurátoøi, dnes státní zástupci, spolu se soudci a vìrnými spolupracovníky od policie, døíve StB.
Èeská republika nemá nepøátel, ale má
velmi nebezpeèného vnitøního nepøítele. Jsou
to bývalí pøísluníci KGB-StB a KSÈ a jejich
oddaní informátoøi, kteøí svou nekalou èinností neustále podkopávají základy demokracie, a to nejen na Náchodsku.
Dne 10. prosince 1998 jsme si pøipomnìli 50. výroèí podepsání Veobecné deklarace
lidských práv a svobod, vyhláené Valným
shromádìním Organizace spojených národù v r. 1948. Tehdy Èeskoslovenská republika tuto deklaraci podepsala, ale 42 let ji poruovala.
Doposud pøedstavitelé ÈR nejsou schopni zákon o lidských právech a svobodách
v plném rozsahu uvést do právních norem
a zákonù. Po deseti letech od pádu komunismu se vláda nevyrovnala se zloèiny komunismu. Jakpak se míní zodpovídat ze závaných trestných èinù proti lidskosti pøed Valným shromádìním OSN, jeho jsme èlenem.
Podpisem èinitelù ÈR v Øímì dne 6. listopadu 1990 se vláda zavázala øídit se také Úmluvou o ochranì lidských práv a základních svobod, a to protokolem è. 3, 5 a 8, jako
i v zákonné formì tento dokument plnit.
Jedinou naí nadìjí na stabilizaci demokracie a právního státu je záruka, e vstoupíme do Evropských struktur. Pak budou muset být upraveny a respektovány zákony veobecnì.
22. 12. 1998

JAROSLAV  EMBERK, JAROMÌØ

Apropó - peníze! Moc se o nich nemluví, i kdy o nì
jde a v prvé øadì. Od koho pøesnì byl ten milion (nebo
kolik to bylo) ve zlatì, co spolu s Leninem odjel z Nìmecka do Ruska v zaplombovaném vagonì dìlat revoluci? Èí
peníze dostaly k moci Adolfa Hitlera? A za jakým úèelem? A není tøeba pøímá souvislost mezi penìzi NKVD, za
které vycestoval Dr. E. Bene, aby vytvoøil exilovou vládu, a vývojem po roce 1945, vèetnì Vítìzného února?
Myslím, e nikdo nejsme natolik naivní, abychom tvrdili,
e takové vìci se dìjí z èisté lásky k blinímu. A v èí hlavì
se asi zrodil plán Evropské unie a jaký je skuteèný scénáø této hry? Seriózní rozbory øíkají, e nadnárodním
monopolùm zaèíná být tìsné høitì a státy s vládami, by
by ly kapitálu nevím jak na ruku, pro nì zaèínají být
pøítìí, vèetnì demokracie jako takové.
e je prakticky vechno øízeno penìzi nebo, chceteli, kapitálem, je zøejmé. Zùstává otázkou: odkud? Zda
z nìkolika míst, èi z jednoho. Zda bipolarita svìta je umìle
vyvolávána jako krycí manévr, nebo je souèástí strategie
rozdìl a panuj. (Nebyla souèástí tohoto scénáøe i Jaltská konference?) Jakou roli v tom hrají tajné sluby a jiné
podobné instituce, dnes napø. Svìtová banka a Mezinárodní mìnový fond?
Jakou máme anci dozvìdìt se skuteènou pravdu
o svìtì v dobì, kdy existují odborné firmy na manipulaci
s veøejným mínìním, pardon, na public relation, které
si mùe najmout kadý, kdo má zbyteèný milion? Kdo
má penìz víc, pøikoupí nìjakou tu televizní stanici a pár
vlivných novin. No, a kdo nemusí hledìt na nìjakou tu
miliardu, moná si najme tajnou slubu, která zajistí
mnohem komplexnìjí servis.
Trochu moc otázek pohromadì, e? Moná postaèí
jediná, známá u z antiky: CUI BONO? Neboli: komu ku
prospìchu?
1. 1. 1999

KAREL RÙIÈKA
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 Názory  Stanoviska  Ohlasy  Názory  Stanoviska  Ohlasy 

Roáda s pozemky pro sídlitì Barrandov a náhrada za nì
Je mono prokázat, e v roce 1978 bylo cca
72 ha pozemkù, jsoucích jetì v soukromých rukách, pøedbìnì vyòato ze zemìdìlského pùdního
fondu, aby bylo mono zahájit pøípravné práce, rozmìøovací a geosondání, pro toto sídlitì. Roku
1980, kdy ji stavební práce probíhaly, byly pøedmìtné pozemky trvale ze zemìdìlského pùdního
fondu vyòaty! okující je, e pøítím rokem (1981)
bylo mono tyto pozemky jako zemìdìlskou pùdu
vyvlastnit tìm majitelùm, kteøí své pozemky (v té
dobì) jako zemìdìlskou pùdu prodat odmítli, z jednoduchého dùvodu: e tehdejí cena zemìdìlské
pùdy byla 0,40 Kès za metr ètvereèní a cena stavebního pozemku 15,- Kès! Daò, kterou tehdy platil prodávající, byla cca 20% z pøísluné èástky, ji
za pozemky obdrel. V konkrétním pøípadì naeho
pozemku kat. è. 1030 to bylo pøi jeho rozloze 1,32
ha 5 200,- Kès, z èeho daò 20% èinila cca 1 050,Kès; z celkem 72 ha daò pøedstavovala pravdìpodobnì necelých 60 tisíc Kès.
Pokud bychom uvaovali tehdy správnou cenu
onoho pozemku kat. è. 1030, mìlo za nìj být správnì vyplaceno cca 200 tisíc Kès a 20% daò by èinila
cca 40 tisíc Kès! Dnes se tamìjí pozemky údajnì
privatizují na 3 500,- Kè za metr ètvereèní!
Je trapnou skuteèností, e 9 let po státním
pøevratu v tomto státì se nebylo mono dovolat
spravedlnosti v tom smyslu, aby pùvodním vlastníkùm uvedených pozemkù byl vyplacen správný poplatek tehdejí ceny pozemku, tedy konkrétnì
v naem pøípadì k nám násilím vnucené èástce 5
200,- Kès - èástka 195 000,- Kè!
Za totality bylo vyhroováno blíe neurèenou
dobou pobytu v nápravném zaøízení Ruzynì, pokud
bude z naí strany kladen jakýkoli odpor tomuto
vyvlastòování. Po pádu totality jsme se snaili
dosíci spravedlnosti u tehdejích orgánù prokuratury vèetnì Generální prokuratury. Následovalo
podání Úøadu vyetøování, který roku 1995 (ÈVS:
OVV-1617/13) konstatoval, e jsme sice utrpìli
újmu cca 200 000,- Kès, e se ale nejednalo
o trestný èin, ale pouze o chybnì spoèítanou
èástku ohodnocení pøísluného pozemku! Zdùraznìno bylo, e se nejednalo o podezøení ze spáchání
trestného èinu. Skuteènost, e nutnì dolo ke znaènému daòovému úniku, vyetøovatel velkoryse pominul.
Naprosto stejného výsledku pøeetøování tohoto pøípadu (stejným úøadem) z naøízení Vládního
zmocnìnce pro boj s hospodáøskou kriminalitou bylo
dosaeno cca o 2 roky pozdìji: daòové úniky se
podaøilo té pøi peèlivém pøeetøení pøehlédnout. Pokud se pøípad dostal do rukou tzv. dozorovému státnímu zástupci, bylo ke veobecnému
pøekvapení zjitìno, e byl ignorován ze strany státního zástupce zásadní dokument, podle nìho bylo
patrné, kdy a za jakých okolností dolo k pøemìnì
pozemku - POLE v pozemek - STAVEBNÍ PARCELA.
Obèan byl postaven do pozice BLBA, neb se prý
jednalo pouze o obèanùv osobní dojem! Pøesto, e uvedený dokument byl vystaven bývalým Národním výborem hl. m. Prahy, opatøený kulatým
razítkem!(?)
Nadøízené Vrchní státní zastupitelství cca po
dalím roce podalo vysvìtlení: potvrzení obèanova omylu, podepøené ovem OMYLEM paní vrchní

státní zástupkynì v bodì pøedbìného kontra trvalého vyjmutí pozemkù ze zemìdìlského pùdního
fondu. Odvolání neexistuje, obèane, buï zticha!
Pøitom je a neskuteènì zaráející, s jakou úporností byl zatím vdy a vude odmítán výslech lidí,
kteøí se v roce 1981 na zmínìném vyvlastnìní
zúèastnili!
Úøednì tedy bylo zjitìno, e nedolo ke spáchání trestného èinu, daòové úniky neexistovaly, take obèan se musí spokojit se skuteèností, e
ve lo podle pøísluných pøedpisù, e tedy nemùe existovat nìjaká mafie z doby totality, která
by na uvedených pozemcích mohla vyzískat nìco
pøes dvì miliardy korun. Mono poèítat: 72 ha získaných za 0,40 Kès za metr ètvereèní a stejná plocha násobená dneními 3 500,- Kè za metr ètvereèní!
(Poznámka autora: Ale kdyby uvedená mafie skuteènì existovala, jak mùe obèan dokázat,
kde vude a jakým zpùsobem si zlatí svoji cestièku, aby do ní obèané nemohli strkat nos?!)
Na celém pøípadu je ale zajímavý zápis, poøízený právním oddìlením Pozemkového úøadu, ve
kterém se konstatuje, e ... v dobì odnìtí se ji
nejednalo o zemìdìlskou pùdu...(!) (PÚ-3502/
92-26. 8. 1998). Na základì toho bylo poádáno
Ministerstvo financí o pøísluný doplatek (v naem
shora citovaném pøípadì cca 195 000,- Kè plus
pøimìøený úrok). A co se nestalo?!
Prý se nejedná o nìjaký doplatek, ale o restituci, na kterou není nárok z dùvodù pozdního podání ádosti. A to pøesto, e obèan mùe doloit
svou snahu domoci se spravedlivého vyrovnání ji
od roku 1991 a 1992! Útìchou je pouze jediné:
nae souèasné zákony prý jsou postaveny na dobrých mravech...(?!)
Souèasné vedení (tj. pánì Koukalovo) Magistrátu hl. m. Prahy nemìlo sebemení zájem zkoumat postupy tehdejích pracovníkù, pøièem se zdá
skuteènì neuvìøitelné, e by vichni zamìstnanci
bývalého NVP hl. m. Prahy byli do dneního dne
vymìnìni. (?!)

V roce 1993 vyhlásil tehdejí praský primátor Ing. Kondr nìkteré praské oblasti jako
pøírodní chránìnou oblast. Uèinil tak nepochybnì správný krok, aby naim potomkùm zbylo jetì
nìco, co lze nazvat pøírodou! Uèinil tak nepochybnì i pod dojmem zákona è. 114/1992 Sb.,
kde se praví, e pokud obèan nesouhlasí se zaøazením svého pozemku do uvedené chránìné
oblasti, bude mu pøidìlen pozemek náhradní,
pøiblinì stejné výmìry a kvality! Zákon výslovnì nehovoøí o cenì, ale o kvalitì pozemku!
Krátce nato nastoupil do funkce primátora
pan senátor RNDr. Koukal, co byla pro obèana
záruka, e se jistì jedná o èlovìka, který bude
pøímo ukázkovì ctít a dodrovat platné zákony.
Bohuel, opak byl pravdou! Po celé jeho funkèní
období se mu velmi úspìnì daøilo vodit obèana, domáhajícího se zákonné náhrady za svùj pozemek, za nos takovým zpùsobem, e to vydrelo pøes celé jeho funkèní období! Vìc dola
dokonce tak daleko, e obèan si postìoval tehdejímu pøedsedovi Poslanecké snìmovny, takto signatáøi zákona è. 198/1993 Sb. O protiprávnosti komunistického reimu. Ve znìní
tohoto zákona minulý reim ... svévolnì pøipravoval lidi o majetek a omezoval jejich
vlastnická práva...! Obèanova stínost byla
vedena v tom smyslu, e pøesnì tato klauzule se
hodí na jednání souèasného Magistrátu hl. m.
Prahy! Odpovìdí (1995) bylo vysvìtlení, e obèanova stínost je bezpøedmìtná, neb kdy se
postupuje podle zákona è. 114 (za náhradu),
absolutnì nemùe jít o nìjaké omezování vlastnických práv obèana! A co na tom, e ani do
konce roku 1998 obèan ádnou NÁHRADU neobdrel?! Budi nám útìchou, e máme SENÁT,
jeho èlenové jsou také od toho, aby dbali o zákonnost v tomto státì! A ty, obèane, ty jsi jenom
blb!
6. 12. 1998

PAVEL BITTNER,
PRAHA 3

Petr Uhl a causa Lety

Pana Petra Uhla jsem vdy povaoval za ponìkud konfliktního èlovìka. Myslím, e nikdy pøesnì nevìdìl, zda vlevo, nebo vpravo. A tak se
zmítal a zmítá ve snaze zviditelnit se. U ta jeho provokativní volba státní pøíslunosti!
Teï se mu ale daøí to zviditelnìní. Mìl by jen za to postavit Romùm
pomník, e mu dali takovou pøíleitost. Náhle v sobì objevil bojovníka
za lidská práva, sice jen pro urèitou slupinu obèanù. Oni sami vìtinou
na tu dobu, na tu pro nás vechny neblahou dobu okupace, zapomnìli,
ale díky panu Uhlovi (ale abych nezapomnìl na podíl stydícího se pana
Mlynáøe) je to aféra a on má o existenci postaráno.
Nebylo by pro Romy uiteènìjí postavit jim pomník za cca 2 miliony a 398 milionù vynaloit na podporu jejich vzdìlání, na vzdìlání jejich
dìtí, kdy ti starí a staøí nemají zájem? Pan Uhl prohlásil, e se musí
zaèít u mateøských kol. Tak to mìl být jeho cíl: vzdìlání Romù, a ne
pomník!
A jen tak na okraj: bude se pan Uhl angaovat s dokonèením památníku lidických obèanù? A co takhle pomník idùm, tøena na Letné,
v místì kde nyní stojí hotel a kde bylo shromaditì tìch idovských
spoluobèanù, kteøí byli odesíláni do Terezína?!
JAN PICHRT, PRAHA 4

Co se dìje v regionech?
Otevøený dopis
funkcionáøùm ÈZS

Ing. J. Èada, pøedseda Èeského zahrádkáøského svazu, Praha 3
Ing. P. Tajovský, vedoucí revizních skupin územní
a republikové rady ÈZS, Brno

Váení pánové,
ve svých nìkolika dopisech jste mi doporuèili øeení sporu s pøedsedou a nìkterými èleny
výboru základní organizace ÈZS Brno, Moravanské lány, v obèanskoprávním øízení.
O pøíèinách vzniku sporu, jeho narùstání od r. 1992 a dosud jste informováni. Víte, e
máte na nìm svùj díl odpovìdnosti, protoe jste v r. 1993 nevyøídili mou stínost - ze stanov
ÈZS jste tuto povinnost mìli. Víte, e následnì v r. 1994 jste se této povinnosti zbavili tím, e
jste se schválením republikové rady upravili stanovy, také jednací a volební øád. Pravomoc
k rozhodnutí o stínostech èlenù na jednání èlenù výboru v ZO jste pøevedli na èlenskou
schùzi. Jistì se nemýlím, e jste byli iniciátory této zmìny stanov. Zdùvodnìní neznám,
motiv ano. Tím jste vytvoøili podmínky nikoliv pro zajitìní práv èlena, ale zcela opaènì.
Proto mùe pøedseda ZO, nejaktivnìjí komunista ZO do listopadu 1989, s pøáteli svými
metodami, totalitním zpùsobem, realizovat zámìr obsaený ve výroku pøi projednávání mého
prvního písemného dotazu v r. 1992: Vy jste o vem informována, ale èlenové o tom nevìdí
nebo si nepamatují, tak proè nám dìláte problémy? Zapøení výroku autorem, èlenem tehdejího výboru, není podstatné; v r. 1993 se vzdal sám funkce ve výboru. Zámìr trvá: výbor
ho zajiuje.
V r. 1993 na èlenské schùzi nynìjí pøedseda výboru opakoval zákaz k psaní dopisù,
dotazù, pøipomínek, e na nì výbor nebude odpovídat, a vystavil mì hrubému psychickému
nátlaku. Obdobnì i na schùzích (1x roènì) v dalích letech. Letos v únoru neproel hlasováním návrh na mé vylouèení. Lhaním, nepravdivými, urálivými výroky atd. mì chtìl on a jeho
pøátelé pøinutit k mlèení ke vemu, co dìlají v rozporu se stanovami, obèanským zákoníkem,
Listinou základních práv a svobod, se zásadami demokracie a sluného chování. Po schùzi
v r. 1993 jsem ihned podala stínost, osobnì ji pøevzal tajemník na Mìstském výboru ÈZS
v Brnì (nyní Územní rada, funkcionáøi stejní). Po dvou urgencích jste stínost nevyøídili,
i dalí pokusy o øeení na úrovních ÈZS byly bezvýsledné.
Víte, e jste mé vìcné dotazy nezodpovìdìli. Jste ochotni je vyøídit po této urgenci a také
se za svùj pøístup omluvit?
Víte, e dle stanov má být èlenství dobrovolné, to vak v naí ZO není ani po roce 1989.
Je vynucené tím, e právo na uívání vodovodní pøípojky majiteli zahrad je podmínìno èlenstvím v ÈZS. Je tedy v podstatì stejný donucovací zpùsob èlenství jako v dobì totality.
Tehdy byl ÈZS údem Národní fronty. Majitelé zahrad nemìli jinou monost k vybudování
spoleèných zaøízení, tedy i vodovodní pøípojky - jen jako èlenové ÈZS.
V ZO Moravanské lány jsme vybudovali i jiná zaøízení, zakoupili pozemek, ve svými
penìzi a obìtavou prací. Ne pouze komunisté, ale obèané, z nich mnozí za totality trpìli
(i mùj otec a matka). Hodnota majetku je vysoká, i vlivem trní hodnoty pozemkù ZO, odhadem 800 tisíc Kè. To je i podstata sporu. Výbor nedovolil ustavení nezávislé komise, která by
zpracovala návrh zásad pro hospodaøení, pro øeení majetkoprávních vztahù, k zajitìní vech
právních norem a demokratických zásad. Výbor na èlenských schùzích podává nepravdivé
informace, sám se usvìdèil nejednou ze li. Chci zabránit komunistùm v dalím uskuteèòování jejich zámìrù. V kvìtnu t. r. jsem podala oznámení Mìstskému státnímu zastupitelství
v Brnì.
Jistì víte, e Územním plánem byla celá oblast zahrad Moravanské lány (snad 210 parcel) urèena k zástavbì. Realizace zaèala ji asi pøed 4 roky, nìkteøí majitelé prodali zahrady
podnikatelùm, realitním kanceláøím, jiní si ji postavili rodinné domy nebo èekají na stavební
povolení. Minimálnì 50% majitelù zahrad se rozhodne a pozdìji - dle vývoje a podmínek
k udrení si svých zahrad s chatou. Budu ráda, jestli mi zodpovíte tuto otázku:
Vydali jste po roce 1989 pokyn èi informaci, jak má postupovat ZO pøi øeení majetkoprávních vztahù veobecnì, tak i k vyrovnání se èleny, kteøí z rùzných dùvodù èlenství ukonèili? To by mìlo být zakotveno v zásadním dokumentu o demokratizaèním procesu v ÈZS po
40 letech pùsobení v dobì totality.
Skuteènost, e jsme nebyli dosud informováni, neznamená, e jste nic neudìlali.
Svou odpovìdnost nejvyích funkcionáøù vùèi èlenovi ÈZS od r. 1950 (zapoèteno èlenství rodièù) prokáete svou odpovìdí. I vùèi spoleènosti. Dìkuji.
19. 10. 1998

L. HORÁÈKOVÁ, BRNO

Èeská republika po listopadu 1989 (6. èást)
oèima bývalého poslance Federálního shromádìní ÈSFR
Souèasná politická situace smìøuje k rozpadu koalice.
Lidovecký ministr
zemìdìlství a pøedseda strany je ochoten prodat svou
stranu za kariéru.
Nabídne-li mu s. Zeman ministerské
køeslo, spojí se tento rádoby pravièák
i s levicí. BIS se dostala na stopu nekalých
machinací naich pøedních politikù, kteøí se
brání tím, e obviòují BIS z nezákonné èinnosti. Avak vude ve svìtì, pøedevím
v USA, jsou politikové pod dozorem informaèních a bezpeènostních slueb, aby se
nemohli dopoutìt poruení èi obcházení
zákonù. V demokratických státech platí zákony pro vechny a pro vechny stejnì!
Jsou dostateènì známy Watergate, Írángate, které zainteresované èleny vlády stály ministerská køesla. Kdyby takové zákony platily u nás, kolik naich ministrù by muselo
odstoupit?
Povauje nae souèasná politická garnitura za normální jev neexistenci zákona
proti praní pinavých penìz? Tento zákon
jsme potøebovali ji pøed sedmi lety, v dobì,
kdy tehdejí federální ministr financí a souèasný premiér prohlaoval, e není rozdílu
mezi èistými a pinavými penìzi. Neexistence tohoto zákona zpùsobila, e ony pinavé, neexistující, peníze jsou vyprány.
Premiér pøemlouvá obèany k utahování
opaskù, ale souèasnì poøádá stotisícové veèeøe s premiérem. Tyto peníze by mìly skonèit ve státním rozpoètu, a nikoliv v pokladnì
strany, u proto, e ony veèeøe poøádá jako

premiér, a nikoliv jako pøedseda strany. Za
tento podvod by vude v evropských demokraciích byl nucen podat demisi.
Vláda nebyla schopna zajistit majetek
KSÈ a SSM. Budovy bývalého Svazu mládee chátrají a jsou bez dozoru vystaveny
vykradaèùm. Destabilizace naeho zdravotnictví hrozí rozpadem zdravotnických zaøízení a Lékaøská komora vyslovila své rozhoøèení nad èinností Ministerstva zdravotnictví. Ministr spravedlnosti nevyøeil záhadnou èinnost bankéøe Moravce, pana
Mosky, od nìho si lidovci vypùjèili milionové èástky a který byl v Itálii zatèen jako
drogový mafián, bratry Helbigy nechala policie uprchnout pod rukama, není doøeena
aféra Wallis, aféra Fidelise Schlée. Daòovými úniky, aférami s topným olejem, aférami nezákonného prodeje zbraní, daòovými
úniky a podvody spojenými s tunelováním
bank pøiel tento stát o stamiliardové èástky. A pøi tom scházejí peníze na zdravotnictví, kolství, ekologii, vìdu a výzkum, na
záchranu památek atd.
Nae vláda vìnuje roènì na vìdu a výzkum v prùmìru na jednoho obyvatele pouze 728,- Kè. V tomto ohledu jsme na tøetím
místì v Evropì odzadu! Za námi jsou pouze Rumunsko a Albánie. Na vìdu a výzkum
pøipadá v USA v prùmìru na jednoho obyvatele 630 US dolarù, v Evropì v prùmìru
na jednoho obyvatele roènì 31 US dolarù.
V ÈR v prùmìru na jednoho obyvatele roènì 26 dolarù.
S velkým neuspokojením je tøeba konstatovat, e vechny strany vládní koalice
zklamaly. Ideje a ideály, které sjednocovaly
národ v listopadu 1989, nebyly naplnìny.
Obèané tehdy poadovali debolevizaci státu a státní moci a nástup demokracie a tvor-

bu právního státu. Debolevizace provedena nebyla a ani zdaleka nejsme právním
státem. Spolutvùrci naeho právního øádu
se stali nìkdejí tvùrci komunistických zákonù a komunistických ústav. A právì
z tìchto lidí si pan prezident vybírá své poradce. Mezi poradci pana prezidenta se to
hemí komunisty, zato vak mezi nimi nenalezneme jediného politického vìznì.
Jaký to paradox, øekl by dramatik! Pan prezident nic neví o zloèinech komunismu. Tvrdím, e právní stát nelze vytváøet tými
lidmi, kteøí zde programovì a cílenì budovali ètyøicet let stát totalitní. Pokud budou na ministerstvech a na úøadech státní správy sedìt a rozhodovat bývalí totalitáøi, potud nebudeme právním státem.
Lze se domnívat, e by dnes Nìmecko
bylo právním státem, kdyby na úøadech státní správy, v policii, v armádì a v politickém
ivotì, èi dokonce ve vládì sedìli lidé s nacistickou minulostí? Je moné si pøedstavit, e by v Nìmecku po provedené denacifikaci byla povolena existence NSDAP? My
jsme zakázali propagaci komunismu, ale
souèasnì jsme zákonem è. 15/1990 Sb. uzákonili existenci komunistické strany! Není
to paradox? Jak je moné, e ve státì, který se chce nazývat právním, je jedním zákonem povoleno toté, co je jiným zákonem
zakázáno?
Morální zásady, proklamované hlavou
státu, jsou výsmìchem realitì. Obèané se
dnes, po nìkolika málo letech od listopadové sametové revoluce, potácejí mezi
zklamanými nadìjemi a tvrdou ivotní realitou. Lidé disentu usedli na nejhoøejí místa, kde se ukázali být lidmi bez jakékoliv
politické koncepce. Za svého pùsobení
v politice dokázali pouze rozdìlit stát tajný-

mi úmluvami, konanými za zavøenými dveømi.
Rozpadem státu se nerozpadlo pouze
Federální shromádìní. Byla naruena celá
koncepce a struktura státu. Rozpadly se
ekonomické vazby a byla naruena stabilita
státu. Lidé disentu rozbili stát a jako mouøeníni, kteøí splnili daný úkol, odeli na dobøe placený odpoèinek. Avak pouze na èas.
Dnes u zase dìlají politiku, stejnì patnou,
jakou dìlali vdy.
ODS je pøecpána komunisty (pøiblinì
20% èlenské základny). Transformace ekonomiky je zastíracím manévrem, úèelovì zamìøeným na ohlupování národa. Dìravými
zákony, itými rudými jehlami, mizí miliony z kapes daòových poplatníkù, které by
mìly být vìnovány na zdravotnictví, kolství, ekologii, vìdu a výzkum a na záchranu
kulturních historických památek. Nae trní demokracie je hluboce antisociální: malá
èást obèanù enormnì bohatne, zatímco vìtina obèanù enormnì chudne. Podnikavost
bez morálky se promìnila v bezohlednou
dravost. Není se tøeba nad tímto stavem pozastavovat, kdy hlavní ekonomický reformátor prohlauje, e morálka je jen pouhou lehaèkou na dortu ekonomiky?! Souèasná doba je pro mnohé lidi dobou zklamaných nadìjí. Pseudomorálka byla zanesena do ekonomických vazeb a naruila tím
i mezilidské vztahy a zpùsobila destabilizaci celé spoleènosti.
Zmìna vlastnických vztahù, uskuteèòovaná okovou terapií, zpùsobila, e se státního majetku znovu ujímají tití lidé, kteøí jej
v minulosti korumpovali. Zatímco døíve státní
majetek pouze spravovali, nyní jej vlastní.
Mnohých naich podnikù se ujímají cizinci.
Transformace byla provedena ve prospìch

komunistù a cizincù. Vykládá-li pan premiér, e jsme se ji odlepili od pomyslného ekonomického dna, zcela vìdomì mluví nepravdu. Jeho tvrzení je v rozporu a prohláením
soudruha Dlouhého, který pøedpokládá dalí sníení ivotní úrovnì a o deset procent.
To je dùkazem, e ekonomický propad trvá!
oková terapie se stala okem pøedevím pro
prostého obèana, nebo oebraèuje poctivé
a dává pøíleitost podvodníkùm a zlodìjùm.
Jen patný politik mùe prohlásit, e nejprve se budeme vìnovat ekonomice a potom
zbude èas i na morálku! Politika i morálka
musí jít ruku v ruce. Masaryk povaoval
politiku za uskuteèòování morálních hodnot ve spoleènosti. Politika bez morálky
smìøuje právì tam, kam smìøuje nae politika: ke zvyování kriminality, drogám,
daòovým únikùm, k výprodeji národního
majetku, k destabilizaci státu a jeho zadluenosti.
Od ledna 1990 do souèasnosti stoupla
kriminalita v tomto státì o 1800%. Pøipoèteme-li k této skuteènosti dvousetmiliardový státní deficit, je to reálný obraz naí cesty, kterou jsme pod vedením (èi spíe podvedením!) této vlády uli od roku 1989.
Souèasná doba je dobou promarnìných
nadìjí pøedevím proto, e nebyly obnoveny principy právního státu. Pseudomorálka, která byla vnesena do ekonomických
vazeb, zpùsobila devastaci mezilidských
vztahù. Demokracie bez morálky je pouhou
pseudodemokracií. Nae cesta k demokracii
a k právnímu státu se spíe podobá bloudìní poutí, na ní se pouze klaníme zlatému teleti.
MGR. JOSEF TOMSA, JAROMÌØ
(Dokonèení pøítì)

7

1. ÈÍSLO  LEDEN - BØEZEN 1999

PRVNÍ ØEDITEL NÁRODNÍHO DIVADLA ÈESKÉ DÌJINY V OBRAZECH
(Ke 150. výroèí narození)

Pøed 150 lety, 27. bøezna 1849, se
v Dobruce ve východních Èechách narodil Frantiek Adolf UBERT, mu, který ve
funkci øeditele Národního divadla v Praze
unièil první a rozhodující kroky k tomu, aby
se z tohoto divadla stal vrcholný stánek èeského dramatického umìní.
Po absolvování gymnázia v Hradci
Králové hrál ochotnicky divadlo. V roce
1868 zaèal studovat na filozofické fakultì
v Praze, avak po roce studia zanechal
a vìnoval se výhradnì literární èinnosti
a urnalistice. Pracoval nejprve v redakci
katolického týdeníku Èech, pozdìji ve staroèeských listech Politik, Brousek
a Pokrok. Po smrti V. Vlèka pøevzal redigování jeho èasopisu Osvìta a od roku
1908 a do své smrti byl redaktorem deníku Národní politika.
Byl i jinak veøejnì èinný a zastával øadu
funkcí: byl tajemníkem Èeského
klubu, jednatelem Spolku èeských
urnalistù, dále jednatelem
Ústøední matice kolské a øeditelem Èeské grafické spoleènosti
Unie. Z jeho iniciativy byla na Jubilejní výstavì v Praze v roce 1891
vybudována divadelní expozice
a o ètyøi roky pozdìji uspoøádána
Národopisná výstava.
F. A. ubert vykonal velmi
mnoho pro rozvoj èeského divadla. Ji v roce 1877 se stal èlenem tzv. Spojeného drustva Národního divadla (ND). Na návrh F.
L. Riegra byl v roce 1880 zvolen
prvním øeditelem jetì nedokonèeného Národního divadla J. N.
Maýr (1818-1888), který do té
doby stál v èele Prozatímního divadla. Národní divadlo mezitím
v srpnu 1881 vyhoøelo. Ne se ho
podaøilo rekonstruovat a znovu
otevøít, Maýr v bøeznu 1883 na
svou funkci rezignoval. A tak se
de facto prvním skuteèným øeditelem zlaté kaplièky nad Vltavou
stal teprve F. A. ubert.
Tento neherec nastoupil do
Národního divadla spoleènì
s kontroverznì vnímaným dramaturgem Ladislavem Stroupenickým (1850-1892), jeho si rovnì
pro tuto funkci vybral sám F. L.
Rieger. Díky mnohaleté úzké spolupráci
uberta i Stroupenického na prknech Národního divadla se podaøilo pozvednout
èeské dramatické umìní na úroveò srovnatelnou s tehdejími pièkovými divadly
a vybudovat z ND významné kulturní centrum ve støední Evropì.
ubertovi souèasníci o nìm tvrdili, e
byl vzorem sebevlády a stále se v této
ctnosti zdokonaloval..., e se i jinak podroboval zájmùm nadosobním a dovedl potlaèovat svá nedokonèená i hotová díla
z obavy, e by svým pesimismem podlamovala víru ve zdárnou budoucnost národa. (A. Veselý: Neblednoucí podobizny,
1946, str. 58-68)
Kvùli autorovì skromnosti se proto nikdy nehrála ubertova dramatická prvotina Bech, kterou napsal jako sedmnáctiletý pod vlivem Rukopisu královédvorského. Neprovedeny zùstaly i dalí jeho dramatické práce, èerpající z èeských dìjin,
v nich reagoval i na aktuální vnitropolitické pomìry: hra Václav III. byla napsána
pod dojmem z odhalení Sabinovy zrady
a dalí historické drama o Prokopu Velikém Svár reagovalo na rivalitu ve staroèeském táboøe mezi F. L. Riegrem a J. V.

Skrejovským.
V èele Národního divadla stál F. A. ubert a do èervence 1900, kdy správu vedení ND pøevzala mladoèeská Spoleènost
ND. I po tomto datu zùstal ubert èlenem
i nadále trvajícího staroèeského Drustva
ND; po Riegrovì smrti se od roku 1904
stal dokonce jeho pøedsedou. Výsledkem
èinnosti staroèeského Drustva bylo vybudování druhého èeského divadla
v Praze. Stalo se jím v roce 1907 Mìstské
divadlo na Královských Vinohradech a F.
A. ubert byl instalován do funkce divadelního øeditele. Kdy ji nakonec po roce
opoutìl, rozhodl se zasvìtit zbytek svého ivota èinnosti urnalistické, literární
a divadelnì historické.
Nejen jako dramatik, nýbr i jako prozaik volil èasto historické námìty, jak
o tom ostatnì svìdèí tituly nìkterých ro-

Frantiek Adolf UBERT
(27. 3. 1849 - 8. 9. 1915)

mánù: Král Jiøí z Podìbrad (1877) èi Zajetí krále Václava (1880). Z dramatikù,
o nich napsal monografii, vìnoval pozornost V. K. Klicperovi (1898) a L. Stroupenickému (1913). V edici Masky Národního divadla let 1883-1900 zveøejnil
své studie o hercích J. Monovi (1902),
F. Kolárovi (1905) a K. imanovském
(1906).
V dobì svého øeditelování v Národním
divadle (1883-1900) pøipadl F. A. ubertovi nesnadný úkol: realizovat obrozenský
poadavek divadla jako kulturnì-politické
a výchovné instituce. V duchu doby usiloval o to, aby se Národní divadlo stalo ústavem slouícím vem spoleèenským vrstvám. Byl pøesvìdèen o tom, e divadlo má
nejen vzdìlávat a bavit, nýbr i podporovat domácí umìní a zároveò seznamovat
diváky se svìtovým divadelním repertoárem a novými smìry.
Pozoruhodná byla sociální dimenze
ubertova pùsobení v èele Národního divadla: zaslouil se o to, e od roku 1883
byly zavedeny tzv. divadelní vlaky, pøiváející obecenstvo nejen z venkova, ale
i nae krajany ze zahranièí. A v 90. letech
19. století se mu podaøilo prosadit odpo-

lední lidová pøedstavení za sníené ceny
pro nemajetné obèany. V roce 1898 dokonce uspoøádal první pøedstavení pro
sociálnì demokratické dìlníky. A protoe
toto vechno praktikoval v Èechách, kde
se úspìch druhého a dobré nápady neodpoutìjí, vyslouil si tvrdou kritiku ze strany tìch, kteøí jetì na konci 19. století
mysleli jako pøed sto lety.
ubert peèlivì zdokumentoval vývoj
Národního divadla za dobu svého pùsobení a vydal o tom nìkolik kniních publikací: Národní divadlo v Praze. Dìjiny jeho
a stavba dokonèená (1881); Prùvodce po
ND v Praze (1883); První (a) sedmnáctý
rok ND (1884-1900); Dìjiny Národního
divadla v Praze let 1883-1900 (1908 a
1911). Vydal té nìkolik vzpomínkových
próz: Moje divadelní toulky I-II (1902);
Moje vzpomínky (1902); U nás v Dobruce (1916).
Jako divadelní øeditel mìl
rozhodující zásluhu na tom, e
realismus v èeském divadle
v prùbìhu 80. let 19. století zapustil pevné koøeny. Neplatí to
jen o dramatech L. Stroupenického, A. Jiráska, G. Preissové,
nýbr i o jeho hrách vlastních.
V dramatech Praktikus (1888),
Velkostatkáø (1890) a nì (1904)
se ubert jako jeden z mála odváných dramatikù pokusil zobrazit ivot tehdejích pøísluníkù
buroazie a vyhrotit konflikt k tragickému závìru. Jeho sociální
hra Drama ètyø chudých stìn
bylo dokonce pùvodnì cenzurou
zakázáno a tiskem vylo a v roce
1893. V nìm jde jetì dál: zobrazuje nejen stávkový boj horníkù, ale poukazuje i na souvislost
mezi sociální a národnostní problematikou.
F. A. ubert se stal prùkopníkem davového a sociálního dramatu. Volil pro nì zpoèátku látky
historické, aby vyjádøil mylenku
o potøebì národní jednoty. Ve
svých dramatech pøedstavoval
ulechtilé hrdiny, nadené ideou,
a rozehrál zde pùsobivé lidové
scény, napø. selská povstání.
Velmi zdaøilé bylo ji jeho
první provedené historické drama - Petr
Vok Romberk, které mìlo premiéru 22.
11. 1880 v Prozatímním divadle. Jeho dìj
se odehrává v roce 1608 na zámku Tøeboò. O úspìchu této hry svìdèí to, e byla
v sezonì 1880/81 uvedena celkem pìtkrát.
Druhé historické drama tohoto autora,
Probuzenci, mìlo premiéru 11. 12. 1881
opìt v Prozatímním divadle. Dìj hry je
poloen do roku 1742, kdy do Èech vpadla francouzská vojska; interventùm se podaøí vyvolat selskou vzpouru proti Habsburkùm.
Nejcennìjím ubertovým dílem, urèeným pro divadlo, je jeho davové drama
Jan Vývara (1886). Rozvíjí v nìm obdobné mylenky, jaké nedlouho pøedtím zpracoval v úspìné høe Syn èlovìka (1878)
F. V. Jeøábek: Zpantìlý sedlák Jan Vývara se po uráce ze strany panského pochopa postaví do èela selských povstalcù
a v prudké hádce zabije svého syna, který
se dal na stranu pánù proti poddaným.
F. A. ubert zemøel dne 8. záøí 1915
v Praze.
23. 2. 1999

PHDR. ROSTISLAV JANOÍK
FOTO: ARCHIV SN

OTEVØENÝ DOPIS PAVLU KOHOUTOVI
Pavel Kohoute,
básníku, jeho jsem nectil a neváil si! Opravdu jsem se pobavil, kdy jsem opodìnì èetl Tvùj otevøený dopis øeditelce Divadla na Vinohradech, kterou jsi veøejnì sepsul za to, e si dovolila odmítnout Tvou poslední hru NULY (Divadelní noviny è.
20/1998). Mou veselost kalil jen soucit s paní Jiráskovou, jí ses
tak patnì odvdìèil za pøízeò, kterou Ti prokazovala. Netuila,
jak jedovatého hada si høeje na prsou. A kdy souèasnì tvrdí,
e mimodivadelnì Ti pøirostla k srdci, vyznívá to jako èirá
licomìrnost. To vak nepøekvapí nikoho, kdo jen trochu zná Tvou
povahu. Patøí k ní i úèelové pouívání nepravd a polopravd,
co musela adresátka alespoò ústnì uvést na pravou míru, kdy
písemná odpovìï se jí jevila jako zbyteèná. Z vìcného tónu vyboèila jen jednou, kdy poznamenala, e z pera právì tohoto
autora jí pøipadá opravdu mimoøádnì vtipné obvinìní, e odmítnutí jeho hry je dùsledkem souèasného stranického angamá øeditelky. I já se srdeènì zasmál Tvému výkøiku: ... ach
Boe, u zas!, rozumìj: u zase nekritické pøijímání ideologie.
Tomá Töpfer se zase obdivuje tomu, jak ani v nejmením
nepochybuje o kvalitách své hry. Ani on neví, kdo je to Pavel
Kohout. Nejnamylenìjí dramatik vech dob, jen pro trochu
slávy el by svìta kraj, el s hlavou vztyèenou a v lakýrkách. Ve
své drzosti jde tak daleko, e dává lekce nejen o tom, co se má,
nebo nemá hrát, ale i kdo má, nebo nemá øeditelovat, ba víc: co

je v zájmu celého èeského divadelnictví. Svého èasu mluvil
i pøedstavenstvu jisté banky do toho, co má, nebo nemá sponzorovat. Suverén k pohledání! Marnì mu radí Tomá Töpfer: Já
na Vaem místì bych drel skromnì jazyk za zuby a pouíval
ho radìji k olizování obálek ... a místo otevøených dopisù posílal
dopisy zalepené.
Milý Pavle! Vnìjí okolnosti Tì pøinutily ke zmìnì svìtového
názoru. To se stává. Ale srovnání Tvé poslední hry NULY s první
DOBROU PÍSNÍ, provedené vinohradskými dramaturgy, a Tvá
popuzená reakce na nì naznaèují, e po estaètyøiceti letech
skuteènost vnímá stejnì jako tenkrát. e ses s touto zmìnou
vnitønì nevyrovnal. Buïto takovou potøebu nepociuje, protoe
jsi zvyklý klouzat po povrchu jevù, nebo hluboké katarze, spojené s potlaèením i nìkterých povahových rysù, prostì nejsi schopen. To ostatnì dokáe jen málokdo. Podle mého názoru ovem
ani v jednom z tìchto dvou pøípadù nemùe být vynikajícím
dramatikem. Tvá profesní kolegynì Daniela Fischerová se nedávno vyjádøila v tom smyslu, e divadlo je pøíli stará a váná
vìc, ne aby mohlo být jen záznamníkem aktualit.
Mìl bych pro Tebe jinou alternativu: Nechce-li Tì doma u
nikdo poslouchat, zbývá pøece takovému géniovi celý svìt! Doporuèuji znovu emigrovat - nejlépe snad na Kubu. Tam si dosyta uije slávy, po ní tak nezøízenì baí. Uè se panìlsky!
V PRAZE DNE 11. 2. 1999

ING. ARCH. JOA KRÁL, PRAHA 6

(Seriál z dobových vyobrazení)

DEKRET KUTNOHORSKÝ
(590. výroèí)

V roce 1408 byl svolán do Pisy koncil, který
mìl odstranit rozkol v církvi. V dùsledku toho
dolo k názorovému rozchodu krále Václava IV.,
který mylenku koncilu pøivítal, s praským arcibiskupem Zbyòkem Zajícem z Hazmburka, jen
úèast na koncilu odmítal. Názorová polarizace
probíhala i na praské univerzitì, kde nìmeètí
mistøi podporovali arcibiskupa, kdeto èetí mistøi se postavili za krále Václava IV.
Král Václav oèekával jednotnou podporu ze
strany vysokého uèení. O to vìtí bylo jeho rozèarování z názorové roztrky. Odhodlal se proto
k radikálnímu øeení, kterým se mìlo stát zruení privilegovaného postavení Nìmcù na univerzitì. Dne 18. ledna 1409 vydal Dekret kutnohorský, který pøiøknul tøi hlasy Èechùm a jeden Nìmcùm.
Zmìna pomìru mezi èeským a nìmeckým
osazenstvem Karlova uèení znamenala sblíení
univerzity s bezprostøedními zájmy èeského náPíící M. Jan Hus
roda. Nìmeètí mistøi dekret odmítli, a kdy ztros(Titulní list Husova spisu
kotaly pokusy o kompromis, rozhodli se v kvìtnu
O esti bludiech, 1510)
1409 odejít spolu se studenty nìmecké národReprofoto: archiv SN
nosti do Lipska, Heidelbergu a jinam. Z nìkdejí
mezinárodní univerzity se Karlovo uèení v Praze promìnilo ve vysokou kolu vpravdì národní.
Prozatímním rektorem praské univerzity byl jmenován M. Zdenìk z Labounì.
Dne 17. 10. 1409 byl zvolen novým rektorem M. Jan Hus, který mìl významný podíl
na vydání Dekretu kutnohorského.
- RJ -

Na èí stranì je pravda?

V sobotu 30. ledna uveøejnily Lidové noviny obsáhlou zprávu o knize, popisující brnìnský Pochod smrti v roce 1945, vydanou v Gmündu v roce 1998. Jsou z ní
uvedeny výòatky tak hrùzné, e nevìøíme, e by Moraváci (k nim se i my poèítáme)
byli vylíèených bestialit schopni. Domníváme se, e jde o obdobnou sudeáckou provokaci, s ní napøíklad oznaèili na Internetu nai republiku jako Sudety. Aby bylo
moné zmapovat danou událost podle skuteènosti, ádáme snanì vechny Moraváky, aby se pokusili vyhledat pamìtníky této události a poslali nám pravdivé vylíèení
tìchto událostí, zapùjèili nám pøípadné fotografie nebo jiné dokumenty, pomocí nich
bychom mohli vyvrátit sprostá naøèení naich spoluobèanù. Za pomoc pøedem dìkujeme.
REDAKCE

MINIPOVÍDK
INIPOVÍDKYY

Rozjímání
V jednom èeském barokním kostelíèku byli
také andìlíèci. Zvlátì pak jeden buclatý u kazatelny si jednou postìoval:
Tak já jsem zde u tolik let a jetì nikdo
mi nedal k noièkám kytièku, jako tøeba ostatním. A byl celý smutný. To, pane, kazatel, ten
obèas dostává k rùzným výroèím kvìtiny a lidé,
co sem chodí, ozdobí jimi celý ná kostelíèek. A
já stále nic nedostávám, ani si mne nìkdy nevimou, pøestoe mám u napulených úst troubu nebeskou a hlásám do svìta slovo Boí.
Jo, jo, to tak svìtem nevdìk chodí. Nejen

PRO MAMINKU
po lidech, ale i po barokních andìlíècích.
Do kostelíèka vnikl záblesk jarního slunce.
Andìlíèek se zaleskl v plné své nádheøe a u
mu nebylo tak líto, e si ho nikdo nevímá. Inu,
obèas pøece jenom dìtské oèko zalétne k jeho
rtíkùm a buclaté postavièce. A tak je mu u srdíèka veseleji.
Není pøece moné, aby si lidé kadého vímali, ale není to nìkdy ani na kodu. Lépe je,
jak øíká poøekadlo, být skromným a nenápadným. To se asi vdy vyplatí.
EVA COUFALOVÁ, PRAHA 10

Postavme se na pevnou zem!
Se zájmem ètu výzvy pana Bìlohoubka pro pøímou
demokracii, respektive, proti dnení zastupitelské lidemokracii. S jeho dùvody a argumenty proti souèasnému
politickému systému souhlasím. Z jeho èlánkù vak (moná neúmyslnì) vyplývá, e jediná alternativa dneního
stavu je pøímá demokracie.
Domnívám se vak, e hlavní vadou souèasného
politického systému je, e (v rozporu s deklaracemi) fakticky vùbec zastupitelským není. Obèané prostì racionálnì volí velké politické strany, protoe se domnívají,
e ty jejich politické strany v nedemokratickém politickém systému anci na zvolení nemají (kdy napøíklad
dostanou celkem 25% hlasù, ale ádná z nich nepøekroèí
volební klaus-uli). Koneèným výsledkem je paradox, e
chudí (mezi nì je mono øadit vìtinu èeského národa),
mají jako své zástupce lidi, kteøí jsou neoprávnìnì bohatí (a to jsou, zprvu moná nechtìnì, vichni dnení poslanci, pokud nìkteøí náhodou tajnì nedávají polovinu
svého pøíjmu na dobroèinné úèely). Nezaslouené bohatství korumpuje a souèasnì jim navíc pøidìlává starosti,
jak je uít, take na poslaneckou práci jim mnoho èasu
nezbývá. Pøitom mají svoje prebendy de facto na vìèné
èasy a nikdy jinak. A si øíkají levice, nebo pravice
a údajnì si jdou po krku, je to kamuflá, nebo jejich
spoleèným osobním a skupinovým zájmem je, zachovat
dnení politické status quo, respektive, aby vìtina obyvatelstva zùstala chudá. Kdybychom toti byli národem
svobodných a bohatých lidí, pak by svoje nezaslouené
superpøíjmy nemìli (respektive, museli by si je zaslouit), protoe svobodný a bohatý národ by si nenechal vládnout od parazitù - a mìl by i dostatek sil, èasu a prostøedkù, aby patné poslance od nezaslouených koryt
vypudil. Dnení pseudopravice tedy do roztrhání tìla
bude bojovat za svobodu (na co naláká mnoho obèanù,
kteøí nevìdí, e jde o svobodu jen pro vyvolené), zatímco
pseudolevice bude rovnì do roztrhání tìla bojovat za
práva chudých (pøièem se bude peèlivì starat, aby chudých neubývalo, protoe jinak by ztratila volièskou základnu).
Problém tedy není pøímá demokracie versus zastupitelská lidemokracie, ale demokracie versus lidemo-

kracie. Cílem pak je zruit jakoukoliv diskriminaci obèana volit a být volen, jako je tomu dnes (volební kauce,
volební klausule). Je neústavním polapáním práv obèanù, krádeí politické moci a krádeí finanèních prostøedkù obèanùm, kdy tøeba malá politická strana, by získá
jen 200 000 hlasù ve volbách, nemá nárok ani na poslanecký mandát, ani na peníze od volièù na svoji èinnost (100 Kè za hlas), aby nemohla pro své volitele politickou cestou prosazovat jejich oprávnìné zájmy a hlavnì politicky odstøelovat ty, kteøí národu kodí. Pøitom
jsou dnes právoplatné mandáty a finance neparlamentních stran privatizovány (kradeny) tìmi velkými.
Dnení politický, sociální a ekonomický trend, e chudí
se stávají chudími a bohatí bohatími je tedy zaloen na
sprosté krádei a na skuteènosti, e vláda parazitù nevede k prosperitì státu, ale k jeho úpadku.
Kdy navíc nìkteré parlamentní politické strany na
svoji volební kampaò dostávají sponzorské dary z ciziny,
aby za tyto úplatky po volbách prosazovali v naí zemi
cizí zájmy (nebo nic na tomto svìtì není zadarmo), pak
se jedná nikoliv o svobodnì zvolené politické strany, ale
o agenty cizích mocností, které by mìly být ve volbách
diskvalifikovány, jak by takové poèínání bylo klasifikováno tøeba v USA. Takto vzniká lidemokracie a proti
tìmto postupùm je mono konkrétnì bojovat.
Samozøejmì, e i pøi sebelepím volebním zákonu,
není vylouèen pøípad, e vládnoucí politické strany nìkdy rozhodnou jinak, ne si pøejí obèané. Pro tento pøípad musí kadá demokracie mít ústavní pojistku - referendum. Ale nejen proto. Lidé mají právo referendem
zákony a rozhodnutí i sami navrhovat a uskuteènit (tøeba i vyhlásit volby, kdy Parlament není schopný efektivnì jednat).
Hlavním vak je, kdo má moc - kdo skuteènì vládne. Zda lidé (prostøednictvím svých skuteènì svobodnì
zvolených - a odvolatelných - zástupcù), nebo ti, kdo mají
pinavé peníze (tøeba i z ostrova Mauritius). Protoe vak
ani svoboda není zadarmo, musí lidé o ni usilovat. Tøeba
i tím, e budou roziøovat a podporovat èeský tisk.
ING. BOHUSLAV BRUNCVÍK
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Sloupek

S K O R O V Á  N Ì
HOROSKOP NA BØEZEN
SKOPEC (21.3.-20.4.)

VÝBÌROVÁ
Jak VYSOKÝ MORÁLNÍ KREDIT z Evropy DEMOKRACIE
pøijel podpoøit chlípného prezidenta

PANNA (24.8.-23.9.)

Milý pøíteli Bille, jsme si velice blízcí. Já mám vysoký kredit morální a Ty má
zase vysoký kredit orální. Posly tedy pár povzbudivých vìt:
Já opravdu té Americe nerozumím. Co Ti to o nìjaké li pod pøísahou vytýkají?
Co to vlastnì je? Ten pojem my v Evropì vùbec neznáme. Já jsem tøeba øíkal, e
nechci vrátit lucernièku, a pøesto jsem ji dostal. Teï jsem ji bouchnul za 200 milionù. No a - vytýká mi nìkdo nìjakou le? Ani náhodou!
V devadesátém jsem øíkal, e chci být prezidentem jenom do prvních svobodných voleb. A vida - u jsem prezidentem poètvrté a nikomu to nevadí. Pravda,
naposled to bylo o fous, museli jsme dát zavøít jednoho poslance-volitele. Ale vadilo
to snad nìkomu?
Já stojím pevnì pøi svých kamarádech. Pevnì Tì podpírám svým vysokým
morálním kreditem. To by Ti mohli povídat moji kamarádi-disidenti. Tøeba jednu kamarádku jsem vytáhl z vazby. Prý chtìla kus klátera na základì nìjakých padìlaných listin. Taková prkotina!
A tìch amnestií co bylo! Tøeba pro otcovraha, synka dalí kamarádky. Nebo
jsme zapracovali pro tu spøíznìnou, jemnou, umìleckou dui, která propíchla toho
estnáctiletého kluka. Patøí mu to. Nemìl si dát oholit hlavu. Kdyby mìl èíro, jako
moji milí anarchisti-feáci, nebo copánek, jako rumlík, tak bych se do toho nemíchal.
No a ten kamarád u v pohodì dìlá umìní. Udìlalo mu to velikou reklamu. Je
o nìj zájem, a tak vysochal krásný propíchaný pomník na jednom námìstí. Zlámal
pøi tom pìt vrtákù, take to bylo nejménì za pìt melounù. Jetì jsem nic pìknìjího,
propíchanìjího nevidìl. Lidé kolem toho chodí, kroutí hlavou. Asi se jim to líbí...
Milý Bille, udìlám pro Tebe vechno moné. Apropó - nepotøebuje nìkoho propíchnout? Mìl bych na to specialistu.
- JRZD -

VÁHY (24.9.-23.10.)

Nae køíovka

Skopci jsou unavení a líní. Oèekávejte, e ve Vaí rodinì nastanou finanèní problémy.
Nemáte-li bohatého strýèka v cizinì, urèitì pøijmìte výhodnou nabídku nového
pracovního místa.

BÝK (21.4.-20.5.)

Býci jsou snaiví a zaneprázdnìní. V práci Vás kolegové zavalují otázkami a ádostmi
o radu. Urèitì se jim snate pomoci, ale najdìte si v tom shonu èas i na své nejblií.

BLÍENCI (21.5.-21.6.)

Blíenci jsou nespokojení a agresivní. Tento mìsíc je pro Vás jistìjí jít pokornì s davem
a nevyènívat pøíli provokativnì z øady. Je lepí pøijmout pøedem nabízený kompromis
ne èekat, a Vás k nìmu nìkdo donutí.

RAK (22.6.-22.7.)

Raci jsou nepøíjemní a melancholiètí. Zapomeòte na Vai neastnou lásku. Snate se
povznést nad nudnou vednodennost a ivot Vám nabídne nové odpovìdi na otázku:
proè ít?

LEV (23.7.-23.8.)

Lvi jsou úspìní a vynalézaví. Pøes vechny objektivní pøekáky se Vám podaøí odvést
tento mìsíc velký kus práce. Mùete být na sebe hrdí, ale nezpychnìte! Byla by Vás
koda.
Panny jsou odpoèaté a spoleèenské. Nìkdo se Vám bude snait pomluvit Vae pøátele.
Buïte na pozoru! Nevìøte pomluvám, stejnì jako tìm, kteøí pomlouvají!
Váhy jsou nedoèkavé a emotivní. Z Vaeho jednání se postupnì vytrácí rozumové
mylení. Jednáte unáhlenì a zkratkovitì. Pøemýlejte o tom, co øekl anglický spisovatel
Jonathan Swift: ivot je komedie pro toho, kdo myslí, a tragédie pro toho, kdo cítí.

TÍR (24.10.-22.11.)

tíøi jsou veselí a zamilovaní. Nebojte se potìit Vaeho partnera vlídným slovem
a pochvalte ho. Vai pomocnou ruku tentokrát opravdu potøebuje.

STØELEC (23.11.-21.12.)

Støelci jsou upøímní a pracovití. Ve svém zamìstnání ale nebuïte pøehnanì aktivní!
Nìkteøí Vai blízcí spolupracovníci Vámi toti budou pohrdat. A Vám na jejich názoru
bohuel velmi záleí.

KOZOROH (22.12.-20.1.)

Kozorohové jsou smutní a zamlklí. Nemraète se na svìt a snate se odvázat a trochu si
uít! Americký esejista Elbert Hubbard Vám radí: Neberte ivot pøíli vánì. Beztak
z nìho nevyváznete iví!

VODNÁØ (21.1.-19.2.)

Vodnáøi jsou mrzutí a nikdo se jim nezavdìèí. Vá dobrý pøítel Vám vytkne øadu chyb.
Nebuïte uraení a radìji pøemýlejte o tom, zda nejsou jeho kritické hlasy oprávnìné.

RYBY (20.2.-20.3.)

Ryby jsou praktické a vìdí, co chtìjí. Tento mìsíc máte velkou pøíleitost navázat
kontakt se Lvy nebo tíry. Puste se také u koneènì do realizace Vaeho dlouho
pøipravovaného plánu.

Oznámení

NOVÉ HNUTÍ (Charta 97) poøádá ve
støedu dne 17. 3. 1999 manifestaèní pochod Prahou. Sraz v 15.00 hod. u pomníku
M. J. Husa na Staromìstském námìstí.
Ústøední heslo akce: NOVÉ HNUTÍ ádá
svou úèast na diskusi.

Dva vysílené lyaøe objevil bernardýn se soudkem rumu. Kdy se oba napili, øíká ten
první: Vidí, zachránil nás nejlepí pøítel èlovìka! A druhý dodal: (v tajence).
VODOROVNÌ: A. Finské mìsto. - B. Násep, dutá míra v Nizozemí, japonská sopka. - C.
Kolo, SPZ Trenèína, hudební znaèka. - D. Nerozhodnì v achu, pøedloka, rakouské mìsto,
primát, osobní zájmeno. - E. Tajenka. - F. Krátký kabaretní výstup, lépìj, otec. - G. Filipínská sopka, zkr. slovenského národního parku, papouek. - H. Polosykavka. - I. Seøazená
písmena.
SVISLE: 1. Cestovní prùkaz. - 2. Krùpìj. - 3. Sonda, polní plodina. - 4. Øecké písmeno,
slovensky nic, symetrála. - 5. MPZ Albánie, nìmecké muské jméno, borid titanu. - 6.
Konec achové partie, pohyb vzduchem, SPZ Prahy. - 7. Znaèka japonské elektroniky. - 8.
enské jméno, panìlské mìsto, spojka. - 9. SPZ Rakovníka, konèetina, klesnutí. - 10. Nejvyí karta, znoj, turecky otec. - 11. Muské jméno, skupenství vody. - 12. enské jméno.
- 13. Zn. citlivosti filmù.
Pomùcka: D. Laa. - 8. Alp.

Èeský Lenin, nebo Gorbaèov?
(Pokraèování ze str. 1) votních jistot. Strach ze státní policie byl

Havlovou smùlou je, e svìt neplní
zcela jeho nadìje. Evropská unie se pro
øadu obtíí stále oddaluje a mezitím pohasíná gloriola jeho politické geniality. Kdy
se po øadì nevhodných poèinù navíc jetì neuváenì patnì oenil, je z nìj teï u
jenom politik na odstøel. Mouøenín splnil svùj úkol a musí zmizet. Jako Gorbaèov, Meèiar, teï zøejmì i Jelcin a ostatní
svìtoví politici, kteøí u vynuceným zmìnám v plánech monetaristù nevyhovují.
Pro prostor k nástupu Václava Havla
a k vytvoøení politické atmosféry pro nové
politické smìry v Evropì byla skupinou
vybraných komunistù zaloena Charta 77,
bohatì dotovaná nadací z ciziny a paradoxnì tolerovaná Státní bezpeèností. Ta
mìla pøipravit politicky obèany na demontá komunismu sametovou cestou tak,
aby se nomenklaturním komunistùm nic
zlého nestalo a byl jim pøedán majetek
státu do soukromých rukou. Zámìrnì vyvolanou nepøehlednou situací pøi transformaci ekonomické soustavy z komunismu
do kapitalismu pak mìly být zdùvodnìny
potíe pøi pøechodu u do globalismu.
On byl toti zcela plánovitì demontován nejen komunismus, ale i klasický kapitalismus. Komunisté si mìli ponechat
majetek a vedoucí postavení a obèané,
pøivedení na pokraj bídy, naplnit jejich soukromé podniky. To by nám asi nejlépe
vysvìtlil Václav Klaus, který podle svých
poèinù byl právì k tomu asi vykolen.
Postupnì a plánovitì ekonomicky zlikvidoval se svými pomocníky zemìdìlství
a tradièní prùmyslové podniky. Obèanùm
pak témìø zlikvidovali dopravní obslunost, zdravotnictví, ale i tìch nìkolik i-

nahraen operativnì strachem nejen ze
ztráty zamìstnání, zdraví, ivotních úspor,
ale pøi dnením nárùstu kriminality i ze
ztráty ivota.
Neustálým zdraováním, zvyováním
cen nájemného a jiných poplatkù odèerpávají nae vlády úspory obyvatelstva tak,
aby u nemìli na co spoléhat, ne na milost svých vládcù. Nikdy nebyl ná stát
tak chudý, aby nemohl zajistit svým obèanùm zdravotní péèi alespoò na nejnutnìjí úrovni, o prevenci nemluvì. Aby
nemìl dost penìz na kolství a zajitìní
bezpeènosti obèanù, jejich domovù
a majetku. Aby musel v takovém mnoství dováet potraviny, boty, auta, cukr
a jiné vìci, které jsme si vdy dovedli udìlat doma lacinìji a jetì je vyváet do celého svìta.
Stejnì tak paradoxem jsou krachující banky, pojiovny a Èeská spoøitelna,
které si budují, nebo opravují pro sebe paláce za miliardy, vydøené na spoøících obèanech neskuteènì vysokými poplatky,
nebo úrokovou mírou, která nekryje ani
inflaci. Telecom pøiznává zisk 6,5 miliardy. Snadno si spoèítáte, e na kadé úèastnické stanici mìl èistý zisk za rok zhruba
2000 Kè, a stále je mu to málo.
Podle zasvìcených jsou prý pøíjmy
státu roènì celkem o 150 miliard vìtí ne
vydaje, to je asi 30 000 Kè na obèana
v produktivním vìku. Kam se tyto prostøedky dìjí, naznaèuje nedávná aféra
s pùlmiliardovou dotací Tøineckým elezárnám na ekologické kody, která prola vládou, ani by si toho vìtina ministrù vùbec vimla. Moná e mrtvý Lájo
Bács jejich pozornost rozptýlil, vdy
ÈSSD náhle k tajné pùjèce pøila!

Je paradoxem, e za tuto èinnost jsou
nai politici nìkterými obèany a zboòováni jako noví mesiái. To je ovem davová psychóza a mediální propagace, zámìrnì cílená na urèité osoby. Vzpomeòte jen na nejdéle nejoblíbenìjího politika Vladimíra Dlouhého. Dnes je jím Petra Buzková, ale ruku na srdce: vzpomenete si na nìco, co by v Parlamentu právì ona vybojovala? Nebo Václav Klaus.
Zpackal kupónovou privatizaci tak, e
vìtinì z nás umonil, aby byl svobodnì
okraden o èástku moná i pùl miliónu.
Pøesto jej právì ti nejvíce postiení zboòují, témìø jako nìkteøí Rusové Stalina.
O Václavu Havlovi nemluvì. Ani mnohé
odhalující analýza 17. listopadu od Miroslava Dolejího jeho piedestalem u nich
neotøásla.
Placený potlesk stále dìlá své. Je to
jako fotbalové fanoukovství pro klub, který vzali za svùj. Ani propad na poslední
místo v tabulce, nebo evidentnì prodaný
zápas nepøimìje skalního fanouka ke
zmìnì klubu. Nìjakou omluvu si pro nì
vdycky najdou. Hlavnì e mají nìkoho,
za koho se mohou u piva bít a na stadionu patøit do nìjakého houfu. V politice to
u ovem není jen hra, tady u jde obèas
o existenci národa. To, e nám nìkdo pøirovná vlast k nevìtranému pelechu, na to
se v houfu stejnì vykøikujících nemyslí.
Co na tom, e ti, co vykøikují první, jsou
za to dobøe placeni, aby strhli ostatní.
Vzpomeòme ale, kam pøivedli prùvod
17. listopadu 1989. Z tìch, kterým se dnes
nejvíc fandí tam nebyl ani jeden!
Vrame se ale k otázce v úvodu. Po
mnohaletém pùsobení Václava Havla ve
funkci prezidenta lze konstatovat, e jeho
výrokùm lze vìøit asi jako jeho ujitìní, e

prezidentem nechce být déle ne pùl roku.
Teï i tomu, e nechce svùj úøad vykonávat proti vùli obèanù. Drí se tam zuby
nehty stále. Je nabíledni, e jej do této
funkce nevynesla jeho snaha být dobrým
prezidentem Èechùm, ale snaha být prezidentem nad Èechy v zájmu nìkoho jiného. Jaký div, e se obává obvinìní
z vlastizrady, zøejmì ví i to, z jakých dùvodù, kdy o tom zaèal sám mluvit. Koneènì je-li pravda, e sloil pøísahu absolutní poslunosti zednáøské lói, je to jednoznaèné.
Lze øíci, e se Václav Havel podobá
spíe Gorbaèovovi ne Leninovi, který
slouil monetární mafii, moná ne zcela
vìdomì, jako tøeba Trockij. Gorbaèov byl
ale pro svou funkci také udìlán, byl také
hovorka, a také lobboval spí pro jiné ne
pro Rusko, jeho byl pøedstavitelem.
10. 2. 1999

ING. VLADIMÍR VESELÝ

Pozn.: Pro napsání tohoto èlánku
byly pouity materiály z èlánkù M. Dolejího a jiných, publikovaných zejména
v roce 1991.

Koncem minulého roku napsal spisovatel Jan Trefulka do Lidových novin èlánek, který redakce - a to je typické - otiskla pouze v rubrice Dopisy ètenáøù. V èlánku, jistì redakènì kráceném, nechceme-li
rovnou øíci zcenzurovaném, vyslovil autor
kacíøský názor, e celá ta nae slavná pokomunistická demokracie je de facto demokracií pro nìkteré. Za necelých deset
let po sametové metamorfóze se nám
tu opìt etablovalo nové stranické panstvo
- øíká si politická elita -, které nám, volièùm, jednou za dva, event. ètyøi roky dává
monost zvolit zastupitele do Snìmovny
èi Senátu z kandidátù, které najmenovaly
stranické sekretariáty.
Pokud vám to pøipomíná nìco z minulosti zcela nedávné, jste zakopanému
psu na stopì. Je to vskutku témìø stejné,
snad jen s tím rozdílem, e za komunistù
z tzv. kandidátù uspìli bez výjimky vichni vybraní soudruzi, kdeto dneska se nìkteøí nevejdou. To ale pro nezvolené kandidáty neznamená niádnou újmu. Partajní sekretariáty je prozatím vtlaèí do øeditelských idlí na centrálních úøadech a institucích, nezvolení kamarádi dokonce putují rovnou na Hrad. Tam hrají zmocnìnce pro ná vztah s Guineou-Bissau tak
dlouho, dokud se po nìjaké vládní krizi
i pro nì neuvolní nìkde výe flek.
Jednomu takovému absurdnímu pøedstavení jsme mìli monost zdálky pøihlíet na pøelomu let 1997/98. Nazývalo se
Sarajevo a takové nesmyslnosti, jako
výsledky demokratických voleb, ly v téhle høe klidnì stranou. Tímto manévrem
byl v Èechách po listopadu 1989 reinstalován vládní systém typu TIMUR A JEHO
PARTA. Tøebae po pùl roce zkolaboval,
vládní elita se po volbách v èervnu 1998
jetì více semkla, zúila, a plný prostor
získala výbìrová demokracie. Tak dolo
k situaci, s jakou po listopadu 1989 nikdo
nepoèítal. Výbìrová demokracie v praxi
vypadá tak, e tìm, kdo nechtìjí volit do
Senátu ani Koukala, ani Rumla, ani jiné
vybrané doivotní stranické aparátníky,
zbývá prakticky jediná monost - nejít
k volbám.
Tak se i stalo. K volbám do Senátu
v roce 1998 skuteènì nepøily ètyøi pìtiny
oprávnìných volièù. To nebyl pouze signál ke zruení Senátu; národ pochopil, e
je z politiky opìt vyøazen. Dá se sice jetì
vlézt do právì vládnoucí alternativní strany, asi jako se døíve lezlo do KSÈ, ale zmìnit se u zase nedá nic: pouze trpnì se
spolupodílet na vech omylech vládnoucí
gardy.
Daleko nejvìtí katastrofa ovem je,
e v systému výbìrové demokracie nemá
nikdo anci do vìci mluvit. Celostátní patent na rozum má pouze vybraná, nebo
chcete-li zvolená, skupinka, sloená z vedoucích stranických kádrù, servírovaných
volièùm kadé dva èi ètyøi roky k výbìru. Co je ale nìjakým volièùm do toho,
kam si koho tito zastupitelé, zvolení vìtinou z mizivé meniny, posadí? Co je nám,
volièùm, do toho, do jakého paktu èi unie
vstoupí?
Tahle parta mùe vechno. Za daného stavu fungování kontrolních mechanismù, vynulování vekerých sankcí za jakoukoliv nekompetentnost, jakýkoliv krach èi
zlodìjnu, není naprosto nikomu odpovìdná. I na pøítích kandidátkách je opìt najdete vechny do jednoho - bývalé neschopné ministry, bezradné primátory
i indolentní poslance, take: raète si svobodnì a demokraticky vybrat!
Neuplynulo jetì ani deset let od listopadového svlékání kùí a u nám tu zase
pohodlnì vládne jedna a tá nemìnná
parta. Zatím je jetì porùznu rozhozená do
více stran, leè bude-li to jejich stranický
pud sebezáchovy vyadovat, rádi splynou
ve stranu jednu, vládnoucí, nealternativní.
U teï nám tahle polistopadová nomenklatura vládne po komunisticku, bez ohledu na mínìní ulice, jak tihle demokrati
nazývají vlastní národ.
Naposledy národ potøebovali na Letné v roce 1989, tam by tehdy ádní zastupitelé nic nezmohli. Dneska si i s Timurem plnì vystaèí sami a ulici potøebují
jen jako daòové poplatníky. Neuvìøitelnì
nákladný provoz jejich výbìrové demokracie koneckoncù nìkdo zaplatit musí.
4. 1. 1999

VLADIMÍR PØIBSKÝ
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Ètenáøská pøíloha SN
Køeèe polistopadové demokracie

Dvì historická vykloubení, která ná národ ve 20. století postihla, nì- hromadného brainwashingu ji deset let soustavnì a zámìrnì pøekrucují
mecká vyhlazovací okupace a následující sovìtokomunistická diktatura, nai nejnovìjí historii.
vánì pokøivila páteø národa a neblaze poznamenala i nae národní a obVelmi se jim napøíklad nelíbí, e se v roce 1938 nepostavila tzv. buroèanské sebevìdomí. Jedinì tak se mohlo stát, e národ v listopadu 1989 azní vláda v ÈSR (bìnì uívají tenhle marxistický termín pro kadou depouze nadenì tleskal a uctivì vzhlíel k tribunám, na nich si ji skupin- mokratickou, tj. nekomunistickou vládu) - mimochodem se zfaizovanými
ka chronických vylepovatelù socialismu a obrozených komunistù, vyhá- nìmeckými a slovenskými velezrádci v zádech - na vojenský odpor hitlezených v letech 1970-71 z rodné KSÈ, pro sebe uzurpovala moc, která v té rovskému Nìmecku. Jenome tohle podle nich tak patnì vyzbrojené Nìdobì jetì leela na ulici. Z televizních obrazovek, rozhlasových pøijímaèù mecko zaèalo ji bìhem následujícího roku obsazovat metodou Blitzkrieg
a nezávislých rudých práv zaèali národ okamitì pouèovat o demokracii, postupnì celou Evropu, dokonce i západní kolonie v Africe, a nakonec
svobodì a toleranci lidé, které si nae generace jetì pamatovala jako par- bìhem necelých tøí mìsícù zahnalo Rusy a pod Moskvu. Pøitom staèila
tajní aktivisty a násilné sovìtizátory
i patnì vyzbrojená Luftwaffe mìèeskoslovenské spoleènosti v obdonit nejvìtí britská mìsta v rozvaliny.
bí let 1948-1968.
To jsou holá fakta.
Komunistická reprezentace
Pøestoe vývoj událostí po
z roku 1968 se o dvacet let pozdìroce 1938 dal Dr. E. Beneovi jedji stala hlavní ozdobou sociálnìnoznaènì za pravdu, jeho rozhodekonomického pøevratu 1989. Tak
nutí - nejít do války s dokonale
byla ji na poèátku listopadové repøipraveným nepøítelem jako prvvoluce, s krycím názvem samení - byla prý velezrada èeské burtová, odstartována dalí, postkooazie. Klement Gottwald blahé
munistická etapa morálního úpadpamìti by dnes snad ani nevìøil
ku národa.
svým uím. Na druhé stranì úplnì
Souèástí zákulisních dohod, dostejné rozhodnutí, jenome komujednaných v listopadu 1989 v jednom
nistické, o dvacet let pozdìji, toti
praském divadle, bylo i vyhláení
nebránit vlast proti sovìtskému vozavádìjících hesel typu Nejsme jako
jenskému vpádu v srpnu 1968, kteoni a proklamování pokryteckých
ré vydal tehdejí prezident, generál
praktik z období tzv. Praského jara
a hrdina od Dukly, èeskoslovenský
à la komunistické zloèiny budou
Pétain L. Svoboda, to u prý velesoudit komunisti.
zrada nebyla.
Sametoví revolucionáøi, a praviVybraní nositelé neextrémních
coví, levicoví, èi støedoví, svornì zanázorù, kteøí tu za posledních deset
èali pøedstírat ve vech médiích, e
let vylézali ze vech kanálù, televizsovìtokomunistický reim u nás zaní nevyjímaje, si poøád jakoby pleVáclav Havel, jetì nikoli jako prezident ÈSSR, v listopadu 1989 na tou vlastenectví s nacionalismem,
vedlo a 42 let praktikovalo est èi
osm estébákù ze Zlámané Lhoty. Václavském námìstí v Praze. Po deseti letech pøibylo tìch, kteøí by na tom- obranu národních a státních zájmù
Teï, po deseti letech, zas budou jed- té místì rádi zacinkali klíèi nejen jemu, nýbr i dalím pøedstavitelùm po- prohlaují za jakousi xenofobii (?)
noho soudit; moná se ukáe, e listopadové vládnoucí elity.
a dùraz na dodrování obèanských
(Ilustraèní foto pøevzato z knihy DOBÌ NAVZDORY, Praha 1990.) práv i povinností vemi obèany bez
vechno, co se tu po 25. únoru 1948
dálo, zavinil on.
rozdílu mají za projev rasismu. DaAnalogicky je to stejné, jako kdyby Spojenci v roce 1945 pohnali pøed leko nejvìtím èeským zloèinem pro nì ovem je vyhnání sudetských
norimberský tribunál vrátnou z koncentraèního tábora Ravensbrück plus Nìmcù, které se údajnì mìlo uskuteènit v rozporu s mezinárodním prádva tamní dozorce z bloku B, proti nim existují nezvratné dùkazy, e vem. Sudettí Nìmci, v roce 1945 ji øádní obèané Velkonìmecké øíe, sice
nejednali v souladu s tehdy platnými øískými zákony o masovém vradìní v posledních svobodných volbách v ÈSR volili z 95% Henleina, nicménì
lidských bytostí. Jak by se asi svìt v roce 1945 tváøil, kdyby mu Konrad proti Èeskoslovensku se kolektivnì nièím neprovinili. Fundovanou a souAdenauer z Nìmecka vzkázal, e Dr. Ribbentrop a generál Keitel po ukon- stavnou polemiku s tìmito nápadnì úèelovými názory byste ovem v nezáèení politické a vojenské kariéry budou dìlat generální øeditele IG Farben vislých èeských médiích posledních deseti let hledali marnì.
a Dresdner Bank?
Obèané své zklamání z køeèovité polistopadové demokracie a své zneTo, co by v roce 1945 byla naprostá fantasmagorie, byla po roce chucení z celkových pomìrù ve státì dali zatím najevo tím, e pøestali cho1989 standardní praxe vyrovnání se se zloèinnou minulostí nejen dit k volbám; viz poslední fiasko voleb do nechtìného Senátu. Indolence je
v Èeskoslovensku, ale ve vech zemích støedovýchodní Evropy. Vem vak pouze jedna z moných forem obèanského protestu. I kdy z dalích
tìmto zemím bylo na základì dohody supervelmocí 50 let po Jaltì moných forem vylouèíme ozbrojené povstání - v Èechách ostatnì velmi
povoleno zruit k 31. 12. 1989 socialismus a srolovat ostnatý drát na neoblíbené, nebo vdy krutì potlaèené cizinci -, poèítejme nicménì s tím,
hranicích.
e skuteèný zápas o charakter nové èeské demokracie a o viditelné a hmaNedivme se, e pocit z právì doznívajícího prvního desetiletí této elitáø- tatelné veobecné zlepení pomìrù v Èeské republice nás teprve èeká v deské demokracie je více ne sklièující. Za deset let se tu konstituovala privi- setiletí pøítím.
legovaná skupinka hlasatelù správných neboli neextrémních názorù. Tito
reimní propagandisté ve vech nezávislých i veøejnoprávních prostøedcích 30. 11. 1998
VLADIMÍR PØIBSKÝ

PROHLÁENÍ

Motto: Kdy máte pocit, e vae
slova jsou marná, udìlejte èin.

Po mnohaletém pokusu ovlivnit
cítìní naich politikù formou mnoha osobních dopisù a mnoha desítek èlánkù v tisku, tj. formou slovní,
se dnes formou protestu snaím upozornit nae ústavní a vládní èinitele
na jejich odtrení se a vzdálenost od
reality vedního ivota obyèejných
lidí.
Proto ádám nae ústavní a vládní èinitele o splnìní tìchto poadavkù:
a) upravit své platy tak, aby pøihlíely ke stavu naeho hospodáøství
a k pøimìøenosti oproti ostatním obyèejným obèanùm;
b) pøijmout opatøení, aby i platy
øeditelù a vedení podnikù se státní
úèastí odpovídaly pøimìøenosti situace v nich a aby se jejich platy nemohly nadále zvyovat na úkor spotøebitelù jejich produktù;
c) upravit zákony tak, aby v pøípadì práceneschopnosti ústavních
èinitelù platilo toté co u ostatních
obèanù;
d) nemocenské dávky a jejich
výi upravit tak, aby staèily na plnohodnotný ivot.
Forma protestu:
Odmítání vekeré lékaøské pomoci v pøípadì nemoci èi úrazu.
Tímto prohlauji, e v pøípadì jakéhokoliv onemocnìní nebudu vyhledávat lékaøskou pomoc, nebudu
se léèit a pøijímat ádné léky. Dále
v pøípadì úrazu èi nehody si vyslovenì nepøeji být oetøen ani v pøípadì ohroení ivota.
Ukonèení protestu:
Po splnìní vech poadavkù uvedených v bodech a), b), c) a d) tohoto prohláení.
Zahájení protestu:
29. ledna 1999 v 6.00 hodin.
Ve Slavèi dne 28. ledna 1999
PAVEL HORÁÈEK

Jak StB Martina nauèila, e zrada se umí dobøe plíit

Ze koly el Martin rovnou do jídelny. Pøipojil se k nìmu Olda z béèka stejného roèníku jejich gymnázia. V posledních dnech spolu chodili nìjak èastìji. Martin by si byl vystaèil sám, Olda vak svoji spoleènost pokadé nabídl. Aè jindy øeèný, tentokrát skoro celou cestu mlèel. Martin to pøièítal taneèním,
kde Olda pro svoji ponìkud obézní postavu
zrovna vèera tìko hledal taneènici.
Hned po obìdì se Olda jaksi rychle ztratil, a tak se Martin vydal na internát do dost
omelé budovy bývalého piaristického klátera u bez nìho.
Neuel ani tøi sta metrù, kdy tu k nìmu
náhle nenápadnì pøistoupil jakýsi mu. - Jsi
Martin Boreènický? zeptal se. Ano, odpovìdìl. Mu mu zamával pøed oblièejem jakýmsi prùkazem a dodal: Státní bezpeènost.
Hele, nedìlej ádné potíe a následuj mì. Ve
vlastním zájmu! Onen známý dovìtek znìl
výhrùnì.
Martin mìl u ve svých sedmnácti letech
leccos za sebou. Pøed ètyømi léty, v doprovodu èlovìka, znalého umavských hvozdù,
bain a tìch správných stezek, se jetì s maminkou blíili v pøedveèer svatého Mikuláe
roku devìtaètyøicátého nedaleko Mojsovy
Stráe ke státní hranici. Mìli ji právì tady
vichni ilegálnì pøejít. Na její druhé stranì
èekal jeho otec. Ten tudy putoval stejným
zpùsobem pøed osmi mìsíci.
Tentokrát to ale nevylo. Martin jako tøináctiletý zail, co je to mít na rukou pouta,
kdy mu je po zadrení nasadil velitel hlídky
Pohranièní stráe, èetaø Stanislav Jelínek. To
jméno si pamatuje dodnes. Mìl za sebou
i eskortu pod samopaly do ubikací PS, celonoèní a celodenní výslechy. Poprvé také tehdy stanul tváøí v tváø muùm z StB. Poprvé
se tak v ivotì setkal s neuvìøitelnou bezohledností. S maminkou jej posléze za pøísných bezpeènostních opatøení dopravili do
klatovské vìznice.
Za pìt mìsícù se konal proces. Maminku

poslal Státní soud za møíe na deset let. Jeho
museli jako nezletilého jetì pøed tím propustit. Leè mnohé potom nesmìl: bydlet
v rodné otcovì vesnici, psát mamince na Pankrác, ani se samými jednotkami na vysvìdèení vyplnit pøihláku do gymnázia. Zail jen
dvakrát do roka maminku v drátìné kleci,
kdy ji mohl vidìt skrze dalí drátìnou sí
v pankrácké hovornì, poznal tvrdá prostøedí dolù a hutí. A odtud mu pak jako dobrému uèni dovolili jít na støední kolu.
S odstupem nìkolika let.
Teï tedy podle rozkazu ve vzdálenosti nìkolika krokù následoval onoho mue. Pokud
se nìèeho v té chvíli bál, tak jen toho, aby
v pøítích okamicích dokázal odpovídat a pøitom mlèet. Kdo zail výslechy StB, ví,
o co v takových chvílích lo. Do lecèeho v té
dobì zasvìcen byl. Strach jako takový kupodivu nemìl. Sám reim jej do té doby dost
slunì na takové vìci pøipravil. Teï u ale také
vìdìl, proè jej v minulých dnech Olda nìkolikrát navtívil, dokonce i na pokoji internátu.
Proè se rádoby spiklenecky tváøil a pøitom
se vyptával Martina na názory, naznaèoval,
e vechno se brzo zmìní, e to ví od svého
otce, politického pracovníka. Teï u tedy
Martin znal odpovìï na otázku, proè Olda
tolik stál o jeho spoleènost pøi cestì ze koly. Ano, nenápadnì jej tak oznaèil mui StB.
Ten nyní zavedl Martina do prùjezdu starého domu v èeskobudìjovické Pekárenské
ulici. Z nìho vedly dvojité dveøe do jakési
místnosti. Nebylo tu témìø ádné zaøízení.
Dnes ví, e se takovým prostorám øíkalo konspirativní byt. Na jednom ze tøí opotøebovaných køesel sedìl dalí mu. Také zamával
jakýmsi prùkazem. Oba Martinovi noví známí vytvoøili dvojici podle tehdejího tradièního schématu: jeden hodný, druhý zlý. Jejich
otázky byly jalové. Zaèínaly zpravidla: Je nám
známo, my víme, jak jsme zjistili, jak jsme se
pøesvìdèili, je prokazatelné atd. Ale nevìdìli
dohromady nic. Chtìli se dovìdìt! Zajímalo

je hlavnì, zda otec Martinovi posílá dopisy
a prostøednictvím koho èi èeho. Zda je ve spojení s bývalými otcovými pøáteli, a tedy s kým.
Zda ví, e by se nìkdo z nich chystal k odchodu za hranice. Martin si dodnes pamatuje, e padala i konkrétní jména. Mue StB tehdy velice zajímala známá èeskobudìjovická
rodina bratøí Hájíèkù, takto otcových osobních pøátel, pøísluníci jihoèeské vìtve rodu
Buquoyù, jejich byl otec právním zástupcem.
Èasto se vraceli k otázce, proè Martin nenapíe tátovi, aby se vrátil. Dávali svoje èestné slovo na to, e mu zajistí naprostou beztrestnost. Chvíli slibovali výhody, odmìny,
lákali dokonce nabídkou volného výjezdu za
otcem, aby jej k návratu pøesvìdèil osobnì.
Ten hodný v prùbìhu výslechu zmínil: To
ví, dìláme to vechno hroznì neradi, ale to
si pi, e známe metody, èím nauèit lidi mluvit. Jak by Martin nemohl v té chvíli nevzpomenout na vyprávìní otce po jeho návratu
z pobytu v rùzných nacistických koncentraèních táborech?
Ten zlý se dokonce ani nerozpakoval øíci:
Hele, mnì se zdá, e s námi moc spolupracovat nechce! Èeho se bojí? e to nakonec komunisti proserou? No, tak holt potom
budeme viset vedle sebe! Dost silná káva
na sedmnáctiletého kluka.
Po takto povzbudivých slovech musel
Martin podepsat, e o výslechu pomlèí a kdyby se nìco podezøelého dovìdìl, e pøijde
a øekne...! Takto jej k setkání atakovali jetì
asi tøikrát. To se ale u Martin na dalí výslechy skoro témìø tìil. Jak morbidní! Byl to
toti pro nìho dobrý trénink do budoucna.
Získal i pøehled, oè právì reimu bìí, co se
a proè pøedevím sleduje, kde být jetì víc
ostraitý. Staèilo tenkrát pouhé slovo a nìkdo
u mohl putovat za møíe. A na dost dlouho!
StB vak sledovala pøedevím stopu otcovu.
Co si Martin vryl nesmazatelnì do due? Jak
mile se pøi pøípravách na podraz dokázal tváøit kamarád Olda!

Minuly roky. Martin po gymnáziu u pak
dál studovat nesmìl. Pracoval na pile. Vdávala se sestøenice. Na svatbu se tìil. Sourozence nemìl, Markéta byla nìco jako vlastní
sestra. Kdo by v takovém prostøedí byl ostraitý? U stolu se seli pouze pøíbuzní. Také
dalí sestøenice a bratranci.
Právì mezi nimi se objevil i Roman. Zrovna pobýval v Èechách na dovolené. Pùsobil
toti jako dìtský lékaø v Alíru. Vìtinou se
tenkrát vìdìlo, jaké loajální pøedpoklady musel mít kadý pro pùsobení na zahranièních
stáích. Martin tedy zùstával proti Romanovi
podvìdomì v jakémsi støehu. A dobøe udìlal! Po pùlnoci, kdy se milý bratránek domníval, e Martin u nìjakou tu èíi èerveného vína vypil, vyzval jej k rozhovoru mezi ètyøma oèima. Pár otázek dost podobných tìm,
které kdysi servírovala dvojice onìch muù
v Pekárenské ulici. Jene teï byly nenápadnì zabalené do pozlátka rodinné soudrnosti. Rozhovor mìl nést punc velkorysé obìtavosti, navrch s konkrétní nabídkou pro Martina: Napi otci vechno, co bys napsat potøeboval, co uzná za vhodné, co myslí, e
by mìl vìdìt. Po návratu do Alíru chci jetì
zajet do Kanady. Dopis bych Tvému otci odevzdal osobnì...!
Kdo by èekal, e na svatbì, by v pùlnoèní tmì, bude poletovat èerný havran zrady?
I poletoval! Martin samozøejmì, díky zkuenostem, neuvìøil. Navíc, sám znal jiné, naprosto spolehlivé cesty svých zpráv. Zdvoøile nyní podìkoval.
Èasem si podezøení v dui vyèítal. e by
se i vlastní bratranec takhle proti nìmu zaprodal? e lidé cizí, prosím, ale e by panující politický systém dokázal takto postavit proti
sobì i pøímé rodinné pøísluníky? Èasto na
ten pùlnoèní rozhovor vzpomenul. Køivdil tenkrát Romanovi? Ten zmizel mezitím kdesi ve
výcarsku.
Zase el èas. Pøiel rok 1989. Martin neèekal na ádný zákon. Vynaloil znaèné úsilí,

aby si mohl nìkteré skuteènosti v rùzných
dokumentech ovìøit. Aby se pøesvìdèil
o pravdì, setøásl podezøení, poskytl satisfakci. el, èi díky zkuenostem, Romanovi nekøivdil! Dobøe tenkrát udìlal, e nevyuil nabídky zaprodaného posla. Mohl ohrozit i otce.
Nabízí se paralela s Oldou. Ten by mohl
být ve svìtle této skuteènosti skoro rehabilitován. Køivák byl sice také, ale ve vztahu
k Martinovi èlovìk cizí. Kdeto Roman byl
vlastní bratranec...!
Ostatnì, Olda ani na ádnou rehabilitaci
èi vyúètování také neèekal. Minulo zase pár
let a Martin èekal na krásném èeskobudìjovickém námìstí na neménì stále pùvabnou
jednu svoji spoluaèku. A ejhle! On se najednou øítí náhodou právì spoluák Olda. S velkým odznakem stranické pøíslunosti. K jaké
stranì? Na tom nezáleí, ona ta strana netuí, koho má ve svých øadách. Hrnul se k Martinovi jako tenkrát. A prý: Vole, tys za komunistù dìlal redaktora, jede poøád v tom
bolevickém vlaku? Ano, Martin opravdu posléze dìlal redaktora. Nabídli mu v redakci
místo i monost studia, kdy jako nezávislý
dobrovolný dopisovatel léta posílal fotoreportáe a rozhovory s portréty zajímavých lidí
z rùzných oborù lidské èinnosti. Byl to jeho
jediný koníèek. Stále pøi tom pracoval na pile.
Ve vlaku jezdil, ale e by byly jeho vagony tak
ortodoxnì zabarvené? To by Oldovi asi tìko
vysvìtloval. Ten u zase nabíral ten spiklenecký výraz, se kterým mu vlna stále jetì
laciného idítka s názvem demokracie dovolila bezostynì plout na plné plachty dál.
Ovem jiným smìrem. Tentokrát jako lídr
aspirující na místo v kandidátce. A co Martin
v té chvíli?
Bezdìènì se rozhlédl, zda Oldu opìt nesleduje nìjaká ta jeho øídící dvojice muù.
Tentokrát by vak asi vedla výslech stejnì
jako Olda: jiným smìrem!
V ÁCLAV HYNEK
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Vìtina poslancù je zbyteèných!

aneb O politických stranách a legislativì
Pøedpokládám, e vìtina ètenáøù nìco podobného tuila ji døíve. Vimnìme si zasedání Poslanecké snìmovny, ve kterých se jednalo o nìèem dùleitém. Jako
napøíklad o schválení novì sestavené vlády nebo dùvìøe k ní, anebo schvalování státního rozpoètu. A vimnìte
si, prosím, toho, jak jednotliví poslanci hlasovali.
Mám na mysli jetì ten pøípad, kdy se schvalovalo
nové sestavení vlády (18. 8. 1998). Vichni poslanci strany ÈSSD hlasovali pro návrh (myleno souhlas s návrhem nových èlenù vlády), kromì jednoho, který byl pro
nemoc omluven. Vichni poslanci z ODS se k hlasování
nedostavili, vichni poslanci strany KSÈM se hlasování
v parlamentu zdreli a zbylí poslanci stran KDU-ÈSL
a Unie svobody hlasovali svobodnì proti návrhu. Titulek v nìkterých novinách pak znìl: Vládu si ÈSSD schválila sama! A moje otázka zní: Není tedy vìtina poslancù skuteènì zbyteèných?!
Podle úplnì stejných scénáøù probíhalo a probíhá
schvalování jiných dùleitých rozhodnutí. Ovem s jinak
prohozenými a rozloenými silami stran.
Je to úplnì a stoprocentní vyhranìní názorové jednoty, nebo je to spíe bezmylenkovitá poslunost jednotlivých èlenù stran k jejich vùdcùm (èi pøedsedùm)?
Nepøipomíná to vìtinì ètenáøùm spíe výsledky voleb
z dob minulých, kdy se oficiálnì jásalo nad jednotou ve
volbách na 99,9%. Tehdy vládla pouze jedna strana
a nyní provádí toté ohlupování obèanù stran pìt (minimálnì).
Nebylo by jednoduí (kdy u je to takto zavedeno) ponechat si v parlamentu pouze pøedsedy pìti politických stran? Úspory by byly znaèné! Poslanci - pøedsedové by pak mohli v klidu a urychlenì (bez zbyteèných meziøeèníkù) o vem rozhodovat se silou a váhou
svých mandátù, které získali v posledních regulérních
volbách.
*
*
*
Teï ale konec legrace a nadsázky, to by nikam
nevedlo. Je cosi shnilého v naí politice a jak se øíká:
Ryba smrdí od hlavy. V tomto pøípadì mám na mysli
pøedevím nae nejvyí zákony a to znamená, e je to
na prvním místì Ústava Èeské republiky.
Chyba je pøedevím a bohuel hlavnì v naí Ústavì, která byla, jak známo, spíchnuta horkou jehlou.
Pøedevím Ústava a navazující Listina základních práv
a svobod urèují systém naí politiky a nejsou zde chyby
pouze nìjaké kosmetické povahy, ale jsou to chyby
zcela zásadní, které umìle zpùsobují naí nestabilitu, nespokojenost obèanù se stavem vìcí a podvodníkùm pohodlný ivot. Pokud nebudeme mít dobré a kvalitní základní zákony, pak nebudeme mít dobré soudy a monost se domoci normální lidské spravedlnosti, ani nebudeme mít dobrého prezidenta, který na tuto Ústavu skládá svùj prezidentský slib, a nebudeme mít ani dobrou
demokracii.
Mluví nebo se mluvilo o tom, e ÈSSD (patrnì s podporou ODS) chystá prosadit v parlamentu nìjaké úpravy v Ústavì. V tomto pøípadì jsem pøesvìdèen, e souèasný parlament není dost dobrý na to, aby pøijal (nato, aby vymyslel) nìjaká zásadní a rozumná rozhodnutí, vzhledem k jeho stranickému sloení a zaloení.
Pøedevím je tøeba zruit nebo pøepracovat èl. 5
Ústavy, který doslova praví: Politický systém je zaloen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutìi politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostøedek k prosazování svých zájmù.
Tento èlánek Ústavy jednoznaènì urèuje politický
systém pouze na soutìi politických stran a to není vùbec astné øeení. Pro lepí pochopení mých mylenek
bych si dovolil zavést nový termín paradoxní organizace. Politické strany jsou paradoxní organizace.
Paradox u politických stran (podobnì jako i u náboenských organizací) spoèívá v tom, e jsou øízeny jakýmsi nesluèitelným dogmatem, který je v zásadì nepøátelský vem organizacím, je jsou zaloeny na podobném principu; do tìchto organizací nelze volnì vstupovat (nìkdy i vystupovat) tak, aby mohl být nìkdo souèasnì èlenem ve dvou nebo více rùzných a odliných politických stranách (nebo církvích). Je to hlavní a zásadní
rozdíl od jiných úèelových, vìdeckých nebo obèanských
organizací, ve kterých se nikdo neptá na pøípadnou pøíslunost v jiném podobném spolku.
Úèastnit se politického ivota by mìli mít monost
vichni sluní obèané, a ne pouze samozvaní politici, kteøí
vstoupili do nìjaké politické strany s hlavním soukromým cílem dìlat politickou kariéru. Èeský národ nemá
dobré zkuenosti s vládami politických stran (zejména
tìch vedoucích) a jejich politikaøením (vìtinou tìch
meních). Stranický systém je v podstatì systém zaloený na lobbování a ne bez podezøení z korupce ve prospìch tìch, kteøí poskytnou stranì vìtí finanèní pøíspìvek.
Souèasná politická praxe odporuje jak Veobecné
deklaraci lidských práv (viz èl. 10 Ústavy ÈR), tak i Listinì základních práv a svobod, která je souèástí ústavního
poøádku ÈR (viz 2/1993 Sb.) a je tedy v rozporu s tìmito jejími èlánky:
1) Èl. 20 odst. (4) praví: Politické strany a politická hnutí, jako i jiná sdruení jsou oddìleny od státu.
2) Èl. 21 odst. (1) praví: Obèané mají právo podílet se na správì veøejných vìcí pøímo nebo svobodnou
volbou svých zástupcù.
3) Èl. 21 odst. (4) praví: Obèané mají za rovných
podmínek pøístup k voleným a jiným veøejným funkcím.
Tyto èlánky Listiny základních práv a svobod nejsou vùbec naplnìny. Není provedeno oddìlení politiky
a moci státní od politiky jednotlivých stran a jejich vlivu.
Oddìlení od státu by se kromì moci mìlo týkat i financování politických stran a jiných seskupení. Zejména pak
v dnení tíivé finanèní situaci není moné, aby obèané

ze svých daní finanènì podporovali tyto samozvané politiky-amatéry, kteøí do politických stran vstupují pøedevím s vidinou kariéry, tak jak to bylo bìné i v minulém komunistickém reimu.
Dalí èlánek nabízí dvì monosti, jak by se obèané
mohli podílet na správì vìcí veøejných, ale ani jedna
z tìchto moností není splnìna!
Na prvním místì je uvádìna monost podílet se na
správì veøejných vìcí pøímo. Zde je jednoznaènì myleno referendum, ve kterém by se volièi mohli pøímo vyjádøit ke zcela zásadnímu smìøování politiky naeho státu. Na základì jednoduchých a zcela jednoznaèných otázek tak, aby bylo mono pouze odpovìdìt ano, nebo
ne. Myslím, e èeský národ nejsou ádní druhoøadí obèané (jak si patrnì myslí i ná pan prezident) nebo lidé
nesvéprávní, aby se museli ve vem nechat nìkým zastupovat.
Na druhém místì je pak dávána monost svobodné volby svých zástupcù. Ani tato druhá monost není
bohuel také splnìna. Je nutno klást dùraz na slova svobodnou volbou, protoe voliè si nemùe svobodnì zvolit
toho, kdo jej bude zastupovat, nýbr mùe pouze vybírat mezi tìmi, kteøí mu byli na kandidátkách ji podstrèeni. A i tak má pranepatrnou nadìji, e bude zvolen
zrovna ten, koho on zvlá zakrtne!
Ve svobodné volbì svých zástupcù bych vidìl monost dvojího vyuití. Jednak pøi klasických volbách do
vech veøejných funkcích (pøípadnì i v referendu), ve
kterých by pak zùstala otevøena monost vem obèanùm, kteøí se z nìjakého dùvodu nechtìjí nebo nemohou pøímé volby zúèasnit. Jednalo by se pøedevím o lidi,
kteøí jsou mimo území státu, nebo osoby pøestárlé, nemocné, èi zbavené svéprávnosti, ve vyetøovací vazbì
nebo ve výkonu trestu, pokud by nebyla politická vùle
nìkteré skupinì obèanù volební právo odejmout. Tito lidé
by pak mohli zcela svobodnì a dobrovolnì oznaèit kteréhokoli jiného oprávnìného obèana - volièe, aby za nì
odevzdal hlas. Tato skuteènost by byla zaevidována
a pokud by tak neuèinil, bylo by to povaováno jako
zdrení se hlasování.
Abych mohl lépe vysvìtlit druhou monost svobodné volby svých zástupcù, musel jsem si udìlat mení soukromý prùzkum. Zároveò tím vysvìtlím i to, jak naplnit
èl. 21 odst. (4) a zajistit rovné podmínky pøístupu k voleným a jiným veøejným funkcím.
Prùzkum spoèíval v tom, e jsem si telefonicky zjistil, jaký je poèet oprávnìných volièù a v jakém je to pomìru k poètu registrovaných èlenù jednotlivých stran
(alespoò k tìch nejèastìji uvádìných nebo tìch, které
jsou v parlamentu):
Poèet oprávnìných
volièù:

vyjádøeno
v%

8 000 000 = 100 %
Poèet registrovaných
èlenù pol. stran:
KSÈM
KDU-ÈSL
ODS
ÈSSD
ÈSNS
US

143 000
60 000
19 000
17 500
4 500
3 000

1,79 %
0,75 %
0,24 %
0,22 %
0,06 %
0,04 %

celkem

247 000

~ 3,1 %

V uvedeném pøehledu jsou vechny parlamentní politické strany a navíc je uvedena ÈSNS (kterou jsem zjistil spíe omylem, to je pøehlédnutím se v tel. èísle). Chybí vak pol. strany novì utvoøiví se ètyøkoalice (ODA
a DEU) a pøipoèteme-li i dalí trpaslièí politické strany
a seskupení, kterých je mnoho, mùeme zhruba odhadnout, e poèet straníkù je zhruba dvojnásobný, to je cca
6 % z poètu oprávnìných volièù. K tomuto údaji je tøeba
pøipoèítat i to, e kadý straník na sebe váe v prùmìru
dva rodinné pøísluníky, na které nesmíme zapomínat
a tím se dostáváme k trojnásobku, to je 18 % z oprávnìných volièù, kteøí volí podle svého pøesvìdèení. Vimnìte si, prosím, jak se toto èíslo (18 %) nápadnì shoduje
s úèastí v posledních volbách do Senátu, ve kterých lo
v podstatì o politiku pro politiku.
Nejdùleitìjí poznatek z tohoto prùzkumu je,
e patrnì 80% obèanù je ve vleku a je ovlivòováno
malým procentem straníkù a jejich pøíznivcù. Mám
pøipraven pøíklad, ve kterém by bylo vyuito skuteèného pomìrného zastoupení, aby se uvolnila kandidatura pro vìtinu nestraníkù, kteøí by nemìli zájem
jen o politikaøení, ale o spolupráci a konstruktivní
øeení.
*
*
*
Washingtonská deklarace je Prohláení nezávislosti
èeskoslovenského národa ze dne 18. øíjna 1918, které
stálo u zrodu naeho státu a má 12 bodù. Naeho tématu se týká bod 2, 7 a 12, je cituji:
2. Ve stálé snaze o pokrok zaruèí úplnou svobodu
svìdomí, náboenství a vìdy, literatury a umìní, slova,
tisku a práva shromaïovacího a petièního.
7. Vláda bude míti formu parlamentní a bude uznávati zásady iniciativy a referenda.
12. Nae ústava postará se o úèinnou, rozumnou
a spravedlivou vládu, která vylouèí jakékoliv zvlátní
výsady a znemoní tøídní zákonodárství.
Nikde se v této deklaraci nemluví o stranách, neøku-li o tìch vedoucích nebo vìtinových.
Slova zásady iniciativy a referenda lze chápat pøedevím jako iniciativu zdola, protoe iniciativa èlenù parlamentu by mìla být samozøejmostí; jsou za ni dobøe
placeni.
Zvlátì bych upozornil na právo petièní. Je tedy na
nás vech, jak budeme umìt tohoto práva vyuívat a jak

budeme neustále bombardovat nae pøedstavitele na
vech úrovních (od obecních úøadù a po parlament a prezidenta) o právo na referendum, zruení výsad politických stran a spravedlivou, rozumnou a úèinnou Ústavu.
Myslím, e bude jetì tøeba popsat hodnì papíru,
nebo se mi nezdá, e by dost dobøe a rychle dovedly
nìkteré instituce chápat potøeby doby a svého lidu.
*
*
*
Politické hrátky typu: Kdo, s kým, o èem a pro
koho lze opakovat prakticky do nekoneèna, ale obèané ji nemusí mít trpìlivost a navíc státní pokladna není
bezedná. To, e nìkterá strana zapíe do své kandidátky obèas nìjakého nestraníka, je pouze almuna pro obèany a od politikù je to licomìrnost, protoe pøedpokládá, e ji za to budou obèané více volit!
Podle prùzkumù veøejného mínìní v zásadních
otázkách pro ná stát, jakým je napøíklad vstup ÈR do
NATO nebo EU, neodpovídá vùbec pomìr hlasù ve Snìmovnì a nemùe být tudí pravda, e volièi si mohou
vybrat podle volebních programù politických stran. Podle tìchto hloupých a naprosto zavádìjících tvrzení, by
pak volièi, pokud by se øídili pouze tìmito zásadními
kritérii, museli témìø z poloviny volit pøedevím stranu
KSÈM a republikány, protoe jen tyto strany ve svých
programech nepodporovaly vstup do tìchto struktur. To,
e se tak nedìje, svìdèí pouze o tom, e aspektù pro
rozhodování je více a politických stran je málo. Hlavnì
neexistuje politická strana, která by vìtinì obèanù
mohla splnit vechna oèekávání. Proto je i úèast ve volbách malá.
V podstatì mne nezajímají námitky, e takovýto
politický systém je zaveden snad vude ve svìtì a e to
bylo i za první republiky a jaké mìla nae první republika tenkrát dobré postavení v Evropì.
Nerad opisuji a nerad se ohlíím po cizích vzorech, mám svoji hlavu a bylo by velkou zpozdilostí kopírovat nìco, co i jinde dobøe nefunguje. U naemu prvnímu prezidentu T. G. Masarykovi se nelíbilo politikaøení politických stran, ale patrnì nevìdìl, jak tento problém øeit a hlavnì jetì nemìl zkuenosti s velkými politickými stranami v sousedním Nìmecku a ani v Rusku
(i kdy ji nìco tuil se strany Nìmecka a nesouhlasil
s bolevismem). Masaryk dovedl tento problém zatím
øeit a zvládnout silou své osobnosti.
Na závìr bych chtìl øíci, e pro vechny sluné lidi
by stranickou legitimací a zároveò volebním prùkazem mìl být do budoucna pouze obèanský prùkaz.
Není vùbec tøeba vytváøet nìjaké stranické pseudoelity, zejména se pak od nich nechat vést. Je zde i urèité nebezpeèí od stran, které mají v zahranièí své bratrské strany. Ji jednou se nám to vymstilo.
Jetì bych navázal na poslední novoroèní projev
prezidenta republiky Václava Havla, ve kterém mluvil
o jakýchsi zdech a plotech, které jsme zboøili, které novì
vznikly a které pøetrvávají. Moná ani pan prezident
nemìl na mysli to, co já, ale myslím si, e tím, co zde
navrhuji, by byla velmi naruena stále pøetrvávající
zeï mezi pojmy my a oni. A pokud by tímto jetì
nebyla zcela zboøena, mohlo by zde alespoò vzniknout
øada irokých a pohodlných otvorù.
Èasto proklamovaný termín obèanská spoleènost
nebude to pravé. Znamená to znovu a pouze zakládat
vlastnì dalí strany, vìtinou pod hlavièkou obèanských
sdruení a dále politikaøit na vech úrovních. Jedinì
eliminací nebo omezením vlivu politických stran a seskupení je mono vytvoøit prostøedí pro spolupráci jak
v parlamentu, tak i na vech úrovních úøadù i obèanù.
1. 2. 1999
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Na tento èlánek bude navazovat øada dalích èlánkù, které jsou souèástí celkové vize autorovy.

Zahanbující dluh bratøím
Nejen o Únoru 1948 Maínovým
a jejich druhùm
l Také o komunistickém puèi v únoru
1948 mnozí mluví tak, aby tím odvádìli pozornost od hanebností dneka. My vak znovu a znovu ukazujme na vazby mezi oním puèem a hanebnostmi dneními.
Hanebností nejvìtí, která zaèala v únoru 1948 a pokraèuje dodnes, je køivení
a ohlupování milionù dìtí a studentù ve kolách a milionù lidí dospìlých prostøednictvím masmédií. Vsugerovává se nám, e ijeme v poctivé demokracii (døív v rámci reálného socialismu, dnes v rámci reálného kapitalismu), e ijeme v èase rozumu
a mravnosti, vsugerovávají nám tupou spokojenost. A nutno pøiznat, e v tomto ohledu
tlupy politických recidivistù, tlupy prodejných publicistù a prodejných zábavníkù
úspìnými profesionály skuteènì jsou! Jsou
úspìní dokonce v takové míøe, a to nezaslepené a neotrlé lidi naplòuje zdìením
a zhnusením.
Dalí výraznou a hodnì pustoivou vazbou mezi Únorem 1948 a dnekem je ignorování spravedlnosti vùèi komunistickým zloèincùm. Pøesto, e jde o zloèince, kteøí mají
na svìdomí MNOHONÁSOBNÌ VÍC pomrzaèených ivotù ne zloèinci nacistiètí, máme
jich dnes ve významných funkcích plno, a to
i v zákonodárných sborech a ve vládì! Je to
konstatování, které polistopadové vládce pøímo USVÌDÈUJE z cynismu a obludného!
A je to zároveò konstatování, které vypovídá o tom, jak hluboko se u milionù potupnì
ovládaných propadla jejich vùle ke spravedlnosti, k poctivosti, k mravnosti! Je tøeba
pøipomínat znovu a znovu, e nepotrestání
tìkých zloèinù je velikým zloèinem TAKÉ!
A smiøování se s takovým nepotrestáním je
pádem do rozbøedlosti politické i mravní.
l Pro nai pøítomnost je pøímo pøíznaèné také to, e dùrazný antikomunismus je vysoce neádoucí. Dìje se tak po údajnì protikomunistické revoluci a dìje se tak i poté,
kdy je u zcela zøejmé, e dùrazný antikomunismus není nièím mením ne vìcí naí
MRAVNÍ SEBEZÁCHOVY! My vak nezapomínejme, e za skuteèného antikomunistu
máme povaovat jen toho, kdo se dùraznì
domáhal a domáhá toho, aby z významných
funkcí odeli nejen bývalí komunistiètí zloèinci, ale i ti nekomunisté, kteøí tyto zloèince ve významných funkcích nechávali a nechávají!
l O komunistech, kteøí pøipravili a provedli únorový puè, mnozí mluvili a mluví jako
o osmaedesátnících. My vak toto jejich
oznaèení odmítejme a mluvme o osmaètyøicátnících nebo radìji o komunistických
puèistech.
l Nezapomínejme, e vedle pudu sebezáchovy fyzické existuje také pud sebezáchovy mravní. Kdo se smiøuje se zastupitelskou
lidemokracií a s ignorováním spravedlnosti
vùèi zloèincùm komunistickým i polistopadovým, podává dùkaz o tom, e pud sebezáchovy mravní u nìj naprosto selhává!
l Zloèinci politiètí i nepolitiètí MAJÍ co
oslavovat! Miliony potupnì a pustoivì ovládaných se jim podaøilo pøivést ke slepotì
a otrlosti, ke pínì a hlouposti tak veliké, e
jim spravedlivé potrestání z jejich strany u
nehrozí ani v nejmením. Hrozí jim u jen
spravedlnost vyího øádu, ale na tu oni nevìøí.
ING. ANTONÍN BÌLOHOUBEK

Povícero èecháèkù nepochybnì rozlítí u název tohoto textu. Pro svou politickou slepotu a otrlost, pro své
pøikrèenectví a prodejnost a ostudnì nedoceòovali a nedoceòují povícero skuteèností zcela základních. Seøadil
jsem je do následující øady:
m Komunismus byl a zùstane v dìjinách homo
sapiens (èlovìka moudrého) zlem z nejvìtích. A ti, co
se k nìmu pøidali, patøili, patøí a budou patøit, proto ke
zloèincùm z nejhorích. Nezapomínejme na to pøi posuzování èinù tìch, kteøí komunistùm stateènì odporovali,
odporují a odporovat budou.
m Dìjiny køesanství jsou také dìjinami zbloudilého tvrzení, e zlu násilím odporovat nemáme. Zloèinci
vak nerespektují ani rozum, ani mravnost. Respektují
jen sílu. A to ne sílu trpitelù, ale sílu ulechtile výbojnou.
m Nezapomínejme, e i pokud jde o politiku, duevnì se dostali nejdál hoøcí ironikové, poctiví buøièi
a ulechtilí zoufalci. A k ulechtilým zoufalcùm patøí PØEDEVÍM ti, co nezùstali jen u zdìení a zhnusení nad pínou a zvùlí, ale odhodlali se ke stateèným èinùm.
m Dùrazná obrana svobody a dùrazný odpor vùèi
násilníkùm i vùèi jejich sluhùm patøí k naim povinnostem nejpøednìjím. Kdo se této povinnosti zpronevìøuje,
zaøazuje se mezi prodejné pøikrèence, mezi tvory mravnì rozbøedlé, mezi pouhé atrapy skuteèných muù a stateèných en.
m Natìstí tomu NENÍ tak, e prodejní pøikrèenci
a lidé mravnì rozbøedlí mají poslední slovo i v oblasti
ducha. Svým pohorením nad èiny ulechtilých zoufalcù
nevypovídají o tìchto zoufalcích, ale o své vlastní ubohosti.
m Nezaslepení a neotrlí lidé by jistì nemìli pinavce komunistické i nekomunistické rovnou zabíjet. Rozhodnì by je vak mìli vyhnat ze vech významných funkcí
a ty nejprovinilejí by mìli vyhnat i z naí zemì.
m To, e lidé tak stateèní, jako jsou bratøi Maínové, si dodnes netroufli navtívit svùj nìkdejí domov a poloit kvìtiny ke hrobùm svých rodièù, je tìkou obalobou nejen vùèi polistopadovým vládcùm, ale i vùèi národu plnému prodejných pøikrèencù!
m Nejen nai vládcové, ale i celá nae spoleènost
dluí bratøím Maínovým a jejich druhùm omluvu za to,
e se u nás spravedlnosti dodnes nedoèkali.
22. 1. 1999

ING. ANTONÍN BÌLOHOUBEK
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NÁRODNÍ JEDNOTA
Základní morální povinností kadého èlovìka je bojovat proti zlu, a to vemi dosaitelnými prostøedky, a jeli tøeba, i se zbraní v ruce, otevøenì ho odhalovat a pojmenovávat, varovat pøed ním a hlavnì se jím nedat
strhnout ke patným èinùm. Abychom to dokázali, musíme zlo nejprve poznat!
Svìtová vláda - projekt tøetího tisíciletí je pøipraven. Vrcholí proces globalizace, ve zpravodajství, internetovém toku vìdeckých informací a finanèních operací je témìø dokonèen. Zvlátní skupiny odborníkù mají do
konce roku 1999 vypracovat veobecnou deklaraci povinností a do
roku 2000 navrhnout konkrétní
praktické a reálné øeení nezbytných reforem mezinárodních institucí.
K tomuto úèelu jsou pøipravovány i vlády jednotlivých zemí, na jejich vytváøení obèané nemají vliv.
Tradièní demokracie neumí globalizaci èelit, a proto stále ménì obèanù chodí k volbám!
Vláda tímto zpùsobem vzniklá je
pak dobrým vykonavatelem cizích
zájmù, za nì dostává nejedno mezinárodní ocenìní a tuèné provize
v mezinárodních bankách!
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Já mám strach, paní doktorko!
(Jetì k pøíbìhu bratøí Maínù)

V 5. èísle Svobodných novin vyel Vá
èlánek, paní doktorko Olgo Bezdìková,
s názvem Jenom ne strach!. Byl vìnován
pøíbìhu bratøí Maínù a spol., který prý
v dobì akèních filmù vybledá, ale smysl jejich èinu prý nikoliv. Tím, e na èlánek reaguji, si koleduji o nálepku nejménì komunisty nebo staré struktury. Nemáme prý
vak mít strach, a proto se aktivnì podílím
na èinnosti Èeské mírové spoleènosti, je
zahrnuje i boj proti jakémukoliv násilí.
Aby bylo od poèátku jasno: máte právo
na svùj názor i právo jej zveøejnit. Ostatnì,
s takovýmhle názorem nejste (bohuel)
sama. Nechci obhajovat bývalý reim a ji
vùbec ne v tom, co máte Vy na mysli. Nechci ani zpochybòovat nebo bagatelizovat
údaje o jeho obìtech. Je hrozné, kdy reim, který vznikne parlamentní cestou (i ty
bývají rozlièné) a je podporován drtivou
vìtinou lidí, se zvrhne. (Není to sice zdaleka toté, ale kolik lidí ji dnes nerado vzpomíná, jak cinkali klíèi.) Kadý stát tvrdì
zakroèuje proti èinnosti stát ohroující, proti pionái, vytváøení protistátních skupin
atp. To, e se tøeba dnes v USA ji nehlásí
k Výboru pro protiamerickou èinnost nebo
k justièní vradì manelù Rosenbergových,
na tom nic nemìní. Vdy je strané, jestlie
se obecné právo mìní v právo tøídní
nebo dokonce v revoluèní a represe jdou
a do absurdna. A potud s Vámi souhlasím. Máte právo na své názory, ale pøi ètení
Vaeho èlánku mi bìhal mráz po zádech.
Vy nebo Vae rodina jste zøejmì byli tìce postieni (já tolik ne). Jakým právem vak
a na základì èeho si troufáte tvrdit, e nai
pøikrèení obèané citliví na pøípad Maínové a spol. zároveò ani nevzdechnou nad
tìmi, co zde za ostnatými dráty a eleznou
oponou zùstali vystaveni teroru a dokonce,

e ani jediný pøípad je nedojímá, ádná
poprava nevinného se jich nedotkne? Zøejmì je povaujete, na rozdíl od sebe, za obèany s vymytými mozky, kteøí si pamatují
jen to, e se nedostaly banány a jiné zboí
a e byly problémy s cestami na Západ. Mimochodem, Vy neètete, jak klesá spotøeba,
kolik lidí se na ty dnení banány jen kouká
a o volných cestách na Západ si nechává jen
zdát, zatímco pøemýlí, jak zaplatit inkaso
a zda zítra nebudou bez práce? Ano, tisícùm lidí bylo zabránìno ve studiu
a v kariéøe. Za jak dlouho je vak dohoníme, protoe na studium prostì není
a zamìstnání je nutno vzít prostì takové,
jaké je, bez ohledu na kariéru?
Opravdu myslíte, e v roce 1953 mohli
nosit zbraò jen ti setsakramentsky loajální
a provìøení? Pokud jde o slubu v útvarech
Pohranièní stráe, byla to forma povinné
vojenské sluby, a pokladníci, kteøí mìli pøi
cestì do banky pro peníze zbraò, rozhodnì mimoøádnì provìøováni nebyli.
K zabití èlovìka mùe dojít ve válce,
v sebeobranì, neastnou náhodou nebo nedbalostí - a koneènì vradou. Vy tvrdíte, e
bratøi Maínové se probili jako vojáci. Ano,
za války se pøepadají a pobíjejí stráe
a hlídky nepøítele, jene v roce 1953 válka
neexistovala a ádné právo na svìtì neuznává soukromé války. Pro takové akce zná
jen pojem terorismus, nebo jen terorista
sám rozhoduje o tom, kdo je vinen, a je tedy
nepøítel, a jen terorista klidnì zabíjí
i nevinné. Nemohlo jít ani o sebeobranu,
nebo i to má pøesnì vymezená pravidla
a [sebeobrana] musí být pøimìøená. Maínové akci pøipravili a zaútoèili; a vùbec ji
nemohlo jít o sebeobranu pøi zabití pokladníka. Samozøejmì nelo ani o nedbalost
nebo dokonce o neastnou náhodu. A tak

nezbývá, váená paní doktorko, ne èiny
bratøí Maínù oznaèit za vrady, v lepím
pøípadì za èiny teroristické, co je vlastnì
zhruba toté.
Ironicky píete, e se jim zazlívá, e si
nekoupili na nádraí jízdenku. Emigrovat, zvlátì na poèátku padesátých let, nebylo jednoduché, ale pokud vím, emigrantù z nejrùznìjích dùvodù bylo nakonec
kolem ètvrt milionu. To si opravdu myslíte,
e vichni mìli právo pøi tom zabít nìkoho
z pøisluhovaèù reimu a zbabìlých obèanù? Asi ani - a tady mì mrazí v zádech jetì, kdy píi -, protoe ironicky uvádíte, e
zabíjet a popravovat komunisty pøísluelo
jen komunistùm samým. koda, e jste
mylenku nedovedla do konce. Asi by
i ètenáøe Svobodných novin zajímalo, kdo
dalí mìl mít právo zabíjet komunisty
a zvlátì nevinné lidi.
Doslova jste napsala, e Maínové a Paumer a spol. jich zabili málo (!). Aby se
spravedlnosti uèinilo zadost, bylo tedy podle Vás tøeba zabít nejménì jetì 418 lidí, aby
se vyrovnal poèet popravených a zabitých
na hranicích, a ze stejného dùvodu je tøeba
zavøít na 250 000 lidí jako politických vìzòù. e byste byla schopna takovou úvahu
pøijmout, to naznaèují Vae hysterické výzvy: Proè vichni mlèíte? ... Proè jste tak
lhostejní? Proè jste tak zbabìlí a názor máte
jen na causu Maínové a spol.?.
Na závìr opakuji jetì jednou: Vy,
i ostatní stejného názoru, na nìj máte právo. Z takto revoluènì chápané spravedlnosti, mám, paní doktorko, opravdu
strach.
(S PROMINUTÍM

JAN UMAVSKÝ
TAKÉ PHDR.)
PRAHA 10

Odpovìï PhDr. Olgy Bezdìkové
Jenom ne strach Jen ádný strach
takovou fugu nazahrál sám Sebastian Bach
co my zahrajem
a pøijde èas a pøijde èas
(Vyryto na eusech politických vìzòù 50. let. Platí to stále dál.
Vere napsal Frantiek Halas.)

Redakce SVOBODNÝCH NOVIN mi pøedala dopis pana umavského, ve kterém reaguje na mùj èlánek o bøí Maínech a spol.
V úvodu píe, e mu jistì dám nálepku komunisty a staré struktury.
Já Vám ji pøece dávat nemusím. Vy jste si ji jistì vyslouil sám,
jako zaslouilý komunista. Z Vaeho dopisu je to samozøejmì znát.
I kdy nejste s prominutím RSDr. A co Lidové milice? Nejste èlenem
KSÈM, ale z tónu Vaeho dopisu èií, e jste vykrtnutý komunista
z konce 60. let, který se do dnení KSÈM nehrnul. A jestli máte za to,
e jste po utrpení vykrtnutého straníka ve odèinil, tak se zamyslete. Kdo podporoval v 50. letech komunisty-teroristy, je provinilý
a zodpovìdný, a u má krev pøímo na rukou, nebo ne.
Podle Vás jsou vak Maínové a spol. teroristé. Pokud by tomu
tak skuteènì bylo, tak by je Spojené státy jako teroristy tehdy vydaly.
Dokonce po letech, kdy se nae
StB snaila jednoho z Maínù
unést z NSR, dostalo se mu podpory a ochrany od USA.
Ve závisí od toho, z jakého
úhlu se na období padesátých let
díváme. Pro soudruhy to byl zostøený tøídní boj, pro pøizpùsobivé èi lhostejné obèany to byl mír
- tedy ne stav války. Pro ostøe
sledované odpùrce to byla totalita, teror, tedy vlastnì obèanská
válka. Na jedné stranì zbranì, na
druhé holé ruce. Hluboký mír,
o nìm hovoøí odpùrci èinù bratrù Maínù a spol., to rozhodnì
nebyl!
Ve svém èlánku vzpomínám
komunistický teror 50. let. Nedivím se, e ti odvánìjí neèekali,
a na nì pøijde øada. Øíkáte, e
emigrantù z nejrùznìjích dùvoJosef Maín
dù bylo nakonec ètvrt milionu
a e se neprobili se zbraní v ruce.
Nepletete si to s edesátým osmým, kdy utíkali pøes hranièní pøechody (ovem pøed svými sovìtskými bratry) i komunisté? Nejvìtí
vlna emigrace pøila (po roce 1939) v roce 1948. Ale to jetì nebyla
republika obehnaná ostnatým drátem a hranice posety minami. V roce
1953 se u houfnì odcházet nedalo. Podaøilo se to jen ojedinìlým
pøípadùm, mezi nì patøí Maínové a spol. Zapomínáte na to, e hodnì
uprchlíkù bylo chyceno, èasto dùsledkem zrady, èi zastøeleno na hranicích.
Na Pohranièní strá pohlííte jako na formu povinné vojenské
sluby. A co pétépáci? Ti neprovìøení, co mìli vojnu pìknì tuhou,
ale na hranice by je jako nespolehlivé pøece nepustili. Skuteènì si
myslíte, e ano? Buï jste naivní, anebo alostnì málo informovaný.
Jak Vás jen rozhoøèilo mé papírové zvolání: Zabili? Málo jich
zabili! Jak asi musíte být znechucen tvrdou realitou, kdy opravdoví
komunistiètí teroristé (jak se jim má jinak øíkat?) napadali a terorizovali bezbranné obyvatelstvo, olupovali je o majetek, zavírali do kriminálù, muèili a vradili, znemoòovali jim studovat èi pracovat jinde ne v tvrdých dìlnických povoláních, a to jetì ve zhorených
podmínkách? Byla to doba, kdy dìlníci a jiní vstupovali dobrovolnì
do domobrany komunistù, k milicionáøùm, namíøené proti tøídnímu
nepøíteli. Vím, e toto Vás nenechává klidným, a doufám, e se v Èeské
mírové spoleènosti*), je zahrnuje i boj proti násilí, jak píete, aktivnì vyrovnáváte s minulostí a pøítomností plné násilí. Jak to dìláte,
abyste nikomu za jeho zloèiny neublíili? I Vae Èeská mírová spo-

leènost musí mít jistì k dispozici jména tìch, kteøí se na totalitním
komunistickém teroristickém násilí podíleli. Nebo jste udìlali tlustou
èáru? A jak si tedy jejich potrestání pøedstavujete? (Já osobnì jsem
pro pranýøování, aby se v okolí a vùbec vìdìlo, co jste byl zaè. Aby ti
vichni hodní komunisté se ukázali v pravém svìtle, nejlépe pøi besedách s perzekvovanými.) Víte, jakou mají výhodu zlí lidé? e je lidé
ze spoleènosti proti násilí vlastnì chrání. Nikdo je nepotrestá, protoe by to bylo spáchané násilí.
Znáte nìjakého potrestaného komunistu, který by za svou minulost dostal tøeba sníenou penzi? Anebo nedostal odstupné, pracoval-li ve vyích sférách? Anebo byl perzekvovaný? Vidìl jste za posledních devìt let, aby zde nìjakému komunistovi zkøivili vlas? Zatím
jetì doznívá postkomunismus se svými náloemi a výbuchy. Kdo
myslíte, e napøíklad manipuluje s výbuninami? Lidé jako já nebo
Vy? Anebo bývalí estébáci a komunisté? Kdo si myslíte, e zaútoèil
na bývalého éfa komunistù, reiséra J. Svobodu?
Dnes, v postkomunistické Èeské republice, nebyla politická vùle
se se zloèineckou minulostí zodpovìdnì vyrovnat. Ti, co cinkali klíèi,
byli tak zmanipulováni, e volali: Nejsme jako oni! Ti provinilí se
tøepali strachem jen nìkdy ve dnech 17.- 27. listopadu 1989, ale pak
se uklidnili. Nue, kdy Vy jste se naposledy bál? Po pøeètení mého
èlánku? Soudím tak z Vaeho výkøiku: Já mám strach, paní doktorko! Ale jdìte! Aèkoliv musím
pøiznat, e mì to potìilo, e jetì psané slovo nahání hrùzu.
Víte, kolik lidí bylo za minulý ètyøicetiletý reim pohnáno
k zodpovìdnosti? Asi 5. Slovy:
pìt. Miroslava tìpána na chvíli
zavøeli (alespoò v klidu napsal
pamìti a je hrdina-obì, který si
svou minulost odsedìl), potom
jsem slyela o sadistovi Pichovi-Tùmovi, kterému ruply náhle
nervy a obìsil se sám, i kdy byl
dávno rehabilitovaný, o staøièkém cynickém Danielovi, vyetøovateli, který je snad odsouzen
na pìt let. (V jeho vìku je u na
kriminál a pøevýchovu pozdì. Ale
na veøejné besedy pøejímané televizí je èasu dost.) Vím o pøípaCtirad Maín
du vyetøovatele Malého, kteréFoto: archiv SN
ho chtìjí odsoudit za prokázanou
vradu faráøe Toufara (èíhoský zázrak), ovem odvolal se. Ani na
starého Grebeníèka pøece nemáme, pøestoe obìti dosud ijí. Soud
se potáhne do doby, ne obìti vymøou... A pak jeden odsouzený pohranièník, který zastøelil ve slubì nìkoho, kdo chtìl pøejít hranice ovem po roce 1969.
Pane umavský, nebuïte smìný a neøíkejte, e se bojíte! Snad
Vás nevystraím zvoláním na komunisty: Potrestali? Málo jich potrestali! Kdy, tak mi napite! Opravdu, mùj zámìr vùbec nebyl na
Vás dìlat BUBUBU. A nepoutìjte si televizi NOVA! Ta Vás vystraí
dokonale.
Pane umavský, ale ti neprovinilí se pøece nemají èeho bát a en
u vùbec ne. Tìch se báli jen komunisté, kteøí dovedli pro výstrahu
popravit JUDr. M. Horákovou. Bát se mohou jen ti provinilí. A vìzte,
e minulost se peèlivì dokumentuje a e nikdo spravedlnosti neunikne. Je to jen otázka èasu.
Za mír se bojuje mírovými prostøedky. Nejlépe je se pøidat na
stranu nepøítele (doèasného vítìze), kolaborovat a èekat, a to za nás
jiní vybojují. Pak je odstranit s voláním: Míru zdar!
PROSINEC 1998
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*) Nejde o pokraèovatelku totalitního Ès. mírového výboru a Výboru ès. veøejnosti
pro lidská práva a humanitární spolupráci? Pùsobil tam MUDr. Zdenìk Dienstbier. Výbor
se snad staral o lidská práva za hranicemi republiky, ale doma naprosto selhal.

Z jihoèeského zápisníku
FRANTIKA RÙIÈKY
Bene není Bene

O tom, zda byl pan prezident Edvard Bene osvíceným panovníkem, lze vést odbornì historickou debatu.
Zanechme vak polemiky kolem rokù 1938 a 1948 a zahleïme se do souèasnosti - roku 1998.
V posledním volebním období si primátor mìsta Èeské Budìjovice M. Bene vybojoval takovou radu mìsta,
která po personální i politické linii vyhovovala vítìznému taení jeho i ODS. Následné pokusy o zmìny byly díky
spolustraníkùm úspìnì likvidovány. Na sklonku volebního období se pan primátor nechal slyet, e rada schvaluje
naprosto nesmyslná rozhodnutí. Dal tím nepokrytì najevo, jakým e je osvíceným panovníkem a jakou osvícenou
politiku pod vlajkou modrého ptáka dìlal.
Proto se nejspíe v jedné z posledních kardinálních otázek rozhodl právì tak, jak se rozhodl. Ve vìci problémového chodu a. s. Teplárna Èeské Budìjovice nerespektoval rozhodnutí rady mìsta, a jak sám uvedl, rozhodl na
jednání valné hromady jako soukromý vlastník. Ostatnì, èemu se, Jihoèei, divíte? Postupovala ODS za uplynulých sedm let jinak ne jako soukromý vlastník tohoto státu a vaich osobností? Abyste se znovu nedivili!
Na vysvìtlenou pro nezasvìcené: Rada mìsta primátorovi doporuèila odvolat z pøedstavenstva a dozorèí rady
konkrétní osoby a stejnì tak mu doporuèila jiné konkrétní osoby zvolit. To primátor neuèinil. Nikdo nemá právo
povyovat svùj, by podle jeho vìdomí a svìdomí nejlepí názor, nad rozhodnutí kolektivního orgánu. Byl-li tento
kolektivní názor rady nesprávný èi v rozporu s jeho osobním názorem, mìl monost pozastavit výkon usnesení. To
vak neuèinil.

Senátorská schizofrenie

V zastupitelstvu, kde je èlenem rady mìsta také komunistický generál Oskar Marek, sedìt nebudu. Tuto
vìtu sdìlil jihoèeskému regionálnímu tisku slovutný senátor PhDr. Jiøí Pospíil pro zahajovací èíslo Tøetího tisíciletí
(14. 12. 1998). Jak velkolepé, jak nadèasové!
Jako by trpìl rozpolcením osobnosti. Té druhé polovinì vùbec nevadí, e svùj osvícený názor (i kdy na jeho
odchod mnozí trpìlivì èekají) sdìlil postkomunistickému orgánu JKV KSÈ. Kolik tam zùstalo bývalých? A jistì
nezapomnìl, e i on sám byl èlenem této zloèinecké a zavreníhodné organizace (zatím jetì). Na Ministerstvu
obrany slouil jako námìstek témìø výhradnì mezi zaslouilými komunisty. Ale to mu nevadilo. Ani to, e jeho
vládní partaj mìla ve svých øadách komunistù jako ravých (a nenasytných) kobylek.
A kdo z obèanù netrpí ztrátou pamìti, mùe jetì pøipomenout, e pan, tehdy jetì nesenátor, pøispìl svým
velikástvím k propadu OF v boji o èeskobudìjovickou radnici také v roce 1990. Tøídní nadøazenost jeho ODS
zapøíèinila neschopnost pravice, co veobecnì pomohlo levici vstát z mrtvých. Take je na èase, aby ti bohorovní
radìji sami odeli, ne jim poulièní dav za nového zvonìní klíèù pomùe.
FRANTIEK RÙIÈKA, ÈESKÉ BUDÌJOVICE

Alphonse Daudet Umìní vyprávìt je umìní svou podstatou francouzské a ádný region Francie neprodukuje výteènìjí vypravìèe ne kraj trubadúrù a mezi provensálskými vypravìèi není
nikdo srovnatelný s A. Daudetem. Mezi jeho
povídkami ádné dílo nepøekonává Listy
z mého mlýna.
Listy jsou záøivým dílem jeho mládí.
Kdy ozdobily lEvénement v r. 1866, bylo
Daudetovi 26 let. V 15 letech byl donucen
opustit své rodné mìsto Nimes. Jeho literární poèátky byly velmi tvrdé. Zkouel to v poezii, v divadle, a ne dosáhl zletilosti, mìl ji
zvuèné jméno a úspìchy. Listy z mého mlýna tvoøí jeho národní triumf. Jetì vèera byl
skoro neznámý irokému publiku a ze dne na
den se stal slavným.
Co je vak opravdu udivující na Listech,
je, e nemají ádné chyby mládí, i kdy jsou
dílem mladého mue. Mají vechny kvality:
svìest, spontánnost, pøirozenost, vzlet, temperament, lehkost a nedefinovatelný arm, který se uvolòuje jako vùnì tymiánu a rozmarýny
z celého díla a z celé Daudetovy osobnosti.
Jsou vkladem a pøíspìvkem Provence ke
spoleènému pokladu francouzské literatury.
Ano, autorova Provence bude ít vìènì
Numovi Roumestanovi, Arlézance, Tartarínovi z Tarasconu, v Listech z mého mlýna. A co
Daudetovo dílo evokuje, je due, zanícená výmluvnost, jeho bouølivá váeò, pøedstavivost,

francouzský romanopisec
a dramatik (1840-1897)

pøeludy, cítìní, jemnost, ètveráctví, pnutí due,
vroucnost, temperament jako ár nebe, radost.
Ale té jeho melancholie, nebo v Daudetovì
díle je smutná nota vdy propojena s notou
veselou, slzy se mísí vdy s úsmìvem
a dickensovský humor s itonií Anatola France.
(Nìkteré mylenky literárního kritika
Charlese Sarolea, Edinburgh 1934)
Z FRANCOUZTINY PØELOIL: ING. JAN COUFAL

Foto: archiv autora

 Polemika  Polemika  Polemika  Polemika  Polemika 

Máme mladou konkurenci!

Pøiel nám dopis se ádostí o pomoc od novináøských élévù. Rádi by si vyzkoueli
tvùrèí èinnost jinak, ne u hracích automatù. Nae sebevìdomá spoleènost, aè snad také
uznává, e dìti jsou nejcennìjím statkem národa, jim vak kromì právì tìch automatù
nedokáe nic jiného nabídnout. Jaký div, e se uchylují k drogám a vybíjejí si svùj elán ve
skinheadských bojùvkách, kradou, ba i vradí. I ten dnes proklínaný komunistický reim
dovedl (tøebae to zneuíval) udìlat pro nì mnohem víc. My jsme si tedy pøi naich skromných podmínkách vzali nad uvedenou skupinou alespoò jakýsi technicky profesní patronát, obsahovì si musí vystaèit sami. Uveøejòujeme proto jejich èlánek a pøíleitostnì také
pøineseme ukázku z jejich èasopisu.
REDAKCE
My jsme Hafani,
my jsme bezva parta,
máme èasopis,
kup si ho!
Takto zaèíná nae hymna HAFANù. Je to klub z Prahy-Letòan, který vydá své
první èíslo èasopisu v únoru. My, Hafani, jsme zatím jen dva, a to: Vláïa Kubíèek
a Martin Krupièka. Máme i své psí pøezdívky, a to jsou: Dipstick, dalmatin z filmu
101 Dalmatinù, a Scooby Dooby Doo, známý ze seriálu. Já, dalmatin, ani mùj kamarád, doga, Scooby Dooby Doo, nemùeme sehnat klubovnu, která nám zatím
chybí. To proto, e se dá dnes sehnat jen velmi tìko. Kadý, kdo podobnou místnost má, chce hroznì vysoké nájemné. To my ani nai rodièe nemáme, a tak ji
radìji nechá ladem.
Klubovnu ale nemùeme sehnat nejen z dùvodu finanèního, ale i z dùvodu
naich poadavkù: klubovna v naem okolí, kterou bychom si mohli zaøídit a mohli
bychom jí mít uzamèenou. Dùvodem, proè chceme mít klíèe, je vydávání èasopisu
HAFANI, a tudí si chceme klubovnu pøizpùsobit na psaní èasopisu a chceme ji
vybavit vìcmi, o které bychom neradi pøili. Nae pøechodná klubovna je teï kola, kde se vídáme témìø kadý vední den. kola nám sice fandí, ale pøímo nás
podporovat nemùe, nemá na to peníze.
Doufáme, e bude mít úspìch a e pøibudou nìjaké peníze do klubové pokladny. Tento èlánek je prvním uveøejnìným èlánkem o naem klubu a doufáme,
e s pomocí tohoto tisku se nae jméno a èasopis roznese po celé Èeské republice.
Také bychom rádi podìkovali SVOBODNÝM NOVINÁM za zveøejnìní tohoto èlánku, a za to, e nám pøedají pøípadné dopisy, èeho si velmi váíme.
Hezké ètení ve SVOBODNÝCH NOVINÁCH a hodnì tìstí v tomto ètvrtletí Vám pøejí.
HAFANI

IV.
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 Jak to vidí exil?  Jak to vidí exil?  Jak to vidí exil?  Jak to vidí exil?  Jak to vidí exil? 

Bezkonfliktní?

Pohodlí se nám vkradlo do mozkù a srdcí. Chceme mít stále jen
úspìchy a nechat se kolébat, e ve
je v nejlepím poøádku, a spìjeme
k jetì záønìjím zítøkùm. Chceme
být s kadým jen zadobøe a nikoho
si nerozházet. Proto tu pøimhouøíme
obì oèi, tu mlèíme a tam se vyhneme, ponìvad moudøejí ustoupí. Nechceme být pøece nelaskaví a netaktní. Chceme se jen bavit a ít bez rizika, proplouvat. Nechali jsme si podstrèit a vysnili jsme si nejzrádnìjí
moderní ideu - bezkonfliktní spoleènost.
Nic není nároènìjího ne Kristus a jeho cesta, a proto jsme ho
odloili. Mùeme tedy vechno. Doslova a do písmene vechno! Oveme máme nesnáze, ale o nich jen
mluvíme. Jako by skuteènì neexistovaly. Zachvátila nás veobjímající
láska, a proto nemùeme nic vykonat. Láska nás brzdí v jednání
a odstranìní nesnází, protoe bychom museli odstranit nejprve lidi
(a klany), kteøí je vytrvale vyvolávají,
pøipravují a zaviòují. A to by bylo nelichotivé, bolestivé nebo dokonce nekøesanské! Proto do bìd stále více
zabøedáme, jako do bezedného bahna.
Kristus se stal nepohodlným, ale
protoe ani ïáblovi mui a eny ho
nemohli vymazat, znekodnili ho.
Pøedstavují ho jako fenomén bezbøehé, beztvaré a veobjímající lásky. Krista, který si pletl dùtky na
penìzomìnce zahnízdìné v chrámu,
nám kdosi zamlil. Nejsou to sami
penìzomìnci a nohsledi penìzomìncù? Nahraïme biblické slovo penìzomìnci moderním ekvivalentem bankéøi a globalisté - a jsme doma.
Ti, co chtìjí svìt ovládat svojí mìnou, nemohou potøebovat nìjakého
Spravedlivého. Tam, kde je manipulace, monetaristická machinace,
lichva, habaïúra a podvod, tam pøece nemá co dìlat Kristus. Desinformace pravdou (viz èlánek K Operaci Golgota) k destrukci pravdy
a Cesty i zde byla pouita, nastoupena a zapustila koøeny. Láska byla
uèinìna nemohoucností.
Biblický Kristus, který pøinesl
meè a rozdvojení, nám v rámci veliké lásky - volnosti, svornosti, bratrství a moderní politické korektnosti
- mizí. Chtìjí nám Ho nahradit nìjakou Matkou Zemì - Gájou. Bohuel,
i v církvi se nìkteøí chtìjí bezkonfliktnosti existence pøipodobnit. Zdá
se, e nejpohodlnìjí by bylo i vytrhnout stránky z Bible, kde On není
politicky korektní.
Tam je poèátek naí dnení politické agonie a neschopnosti se
s roáky doby vypoøádat.
28. 7. 1998
EURING. DR. BOHUMIL KOBLIHA, LONDÝN

K Ø E H K É R E K V I E M Politickým
vìzòùm

Za dlouhá léta exilu jsem napsal hezkou øádku nekrologù o významných osobnostech a nemìl jsem nikdy nedostatek
slov, díkù a oslav. Ovem smutky a slzy
jsme si tehdy nemohli dovolit, to bychom
utonuli.
Najednou ale stojím pøed rakví paní
Anny Koblihové, eny bez svìtských vavøínù a hodností, a jsem bezradný. V krku
mám knedlík a jsem nakøehko. Èím to
je? Cítím, e vím. Èasto to veliké béøeme
za samozøejmost a to nejvìtí nejsme
schopni ani pojmout.
Paní Koblihová toti od mého narození vstoupila neslynì do øádu Velké legie a nosila jeho stuku. Stuka se skládá
z barevných písmenek: m - á - m - a !
MÁMA, s pøídavným jménem èeská.
Opravdová èeská máma! A kampak
se na tenhle øád mohou dotahovat vechny tituly a naletìné metály svìta!
Osobnì mìla navíc vechna m.
Byla mírná, milá, milující, milovaná
a vdy moderní... A kolik by se dalo více
vyjmenovávat! Napøíklad byla skvìlá
mouèníkáøka.
Nemìla ráda smutky. Koneènì u
v její rodinì, u Køesadlù, bývalo vdy veselo. Bratr Lojzík hrával na kytaru a nejmladí sestra Boenka zpívala rovným
dívèím sopránem. ertù nikdy nechybìlo.
Maminka byla z generace, která proila dvì svìtové války, dvì revoluce (jednu pravou, kdy tekla krev, druhou, tu sametovou, kdy odtekly zemi jen peníze).
Zaila dvì okupace, jednu od nepøátel, tu
druhou od pøátel, a jednu mobilizaci.
Za první svìtové války její maminka
èekala Lojzíèka a nemohla dlouho stát,
a tak Aninka jako docela malá holèièka
prostála samotná dlouhé fronty na chleba. Vdy alespoò kousíèek pøinesla.
O nìco vìtí vítala tatínka, osmahlého
vojáka, kdy se z vojny vracel. A on prý,

jak ji uvidìl a poznal, dùvìrnì dýchl: Ty
musí být Andulka Køesadlová! Zvedl
ji do náruèí a dal jí musky zarostlou pusu,
a se jí zatajil dech. Jak byla na nìj hrdá!
Dívenka povyrostla a napsala svoji
první skuteènou báseò Sudièky z Hodonína. kola ji vybrala a ona svoji básnièku èetla na Hradì panu prezidentovi Masarykovi k narozeninám.
Dívenka dorostla do vdavek se varným vojákem a vstoupila do té Velké legie, jak u víme.
Pøila mobilizace. A potom slyím její
slova z rána 15. bøezna 1939 do mého
probuzení: Milouku, táta u musel do
kasáren. Nìmci nás obsazují! Do tmy
venku padal smutný, vlhký sníh.
Maminka byla také vzorná hospodynì a výborná kuchaøka. Za války vynalézavì shánìla aprovizaci a starala se vemonì o rodinu - a jak pøeít léta tvrdé
okupace. Dokonce na vrovickém balkonì vykrmovala husu... Milovala své.
Kdy pak koneènì Èeský rozhlas 5.
kvìtna 1945 volal o pomoc, øekla otci:
Bohoui, musí jít! Ne si oblékl po léta
peèlivì oetøovanou uniformu èeskoslovenského dùstojníka, namazala mu dva
krajíce domácí patikou: Jíst se musí neví, kdy se bude moci vrátit!, a vstrèila mu jej do kapsy vojenského koeného kabátu.
Byla vdy loajální manelkou a velkou otcovou oporou.
Vykonala hodnì dobrého a vzneeného, ale vdy bez okázalosti. Pro mne
osobnì i mé pøátele byla modelem pravé
èeské matky. Nikdy mne vánì výchovnì
netrestala. Vychovávala s mazlením. Nejsilnìjí výstrahou pro mne bylo její: ...to
by mne bolelo - to bych plakala... Toho
jsem se vdy bál a hned udìlal, co mi øekla.
Byla rozený optimista. Ráda se smála a svùj optimismus dovedla i v nejtì-

ích chvílích rozdávat. Pøipomínala, kdy
bylo vude trudno, nìkteré veselé historky naeho spoleèného ivota. Alespoò
jednu na vzoreèek...
Kdy jsem byl asi ètyøletý kluk, rád
jsem na lavici u kamen s maminkou pøi
vaøení filozofoval a houpal se v podøepu,
s bradou na obejmutých kolenou. Jednou,
kdy maminka dìlala palaèinky, sedìl jsem
nad mísou na zadìlávání plnou øídkého
tìsta. Nìjak prudce jsem se pøehoupl
a hlavou rovnou do iroké nádoby. Jak
jsem prudce vstal, mísa mi zùstala na hlavì pøilepená a já prý køièel: Mami, já se
topím! Musela to být podívaná k popukání. Tìsto teklo po mnì a vude. Jako
ve filmu Laurela a Hardyho. Tatínek mìl
pøijít za chvilku k obìdu. Maminka ale
vyøeila vechno. V minutì jsem sedìl ve
vanì. Náhradní jídlo pøipravila v miku,
kuchyò uklidila a tatínek, kdy pøiel, ani
nic nepoznal.
Ráda zpívávala písnièku z první republiky: Vesele, jen vesele, ivot musí
brát, kdy se tváøí kysele, kdo tì má
mít rád! Pøi mém odchodu do exilu
v osudném roce 1968 mi øekla: Mu
musí vykonat, co cítí, e musí vykonat!
My, daleko od domova, jsme pak v naí
rodinì té její písnièce pozmìnili druhou
øádku na ...kdy to nejde po dobrém,
tak se musí prát. A to se stalo naím
heslem.
ivot pokraèuje. Maminka - babièka
- teta, i kdy dnes vstupuje do toho hlavního, toti do ivota vìèného, bude vdy
s námi. Kdy jsme se o Vánocích naposledy vidìli, øekla mi s rozhodnou pevností
v hlase: Bùh je! A tak - jako e ve
ostatní je jen marnost. Pøikývl jsem.
Celého èlovìka poznáváme teprve a
ve smrti. Amen.
23. 1. 1999
EURING. DR. BOHUMIL KOBLIHA, PRAHA

Pravda, která nevítìzí
Ji po desítky let tvrdoíjnì pøesvìdèuje èeské obèany,
jako i zahranièní turisty nápis na hradním praporu, e PRAVDA VÍTÌZÍ.
Èlovìk, ijící ve skuteènì demokratické spoleènosti,
oprávnìnì mùe s tímto heslem souhlasit. Nesouhlasnì by
vak mìli reagovat obèané Èeské republiky, kteøí standartu
se zprofanovaným nápisem pøevzali od pøedchozích vládcù
po vítìzném cinkání klíèi. O tom, e slova o vítìzící pravdì
v Èeské republice jsou znaènì pochybená, svìdèí mnoství
dùkazù. Netøeba dokazovat, e pravda nikdy nevítìzila v
období vlády komunistických zloèincù, kteøí si pravdu pletli
se lí. Ti z odváných, kdo na komunistickou popletenost
upozoròovali, byli tvrdì umlèeni.
Veobecnì se oèekávalo, e po sametovém pøevzetí
moci nové vedení státu zaène koneènì uplatòovat v praxi
význam tolikrát proklamovaného vítìzství pravdy. Nadenci
naivnì vìøili, e k tomu musí dojít, zvlátì poté, kdy vítr
sametu pøivál do èela státu Václava Havla, jeho jméno pøizdoboval dodatek - disident a politický vìzeò. Václav Havel
frázování o pravdì láskyplnì vylepil za obdivného pøizvukování sametových spøíznìncù. PRAVDA A LÁSKA MUSÍ
ZVÍTÌZIT NAD LÍ A NENÁVISTÍ, zní nové heslo bývalého

kulisáka. Hradní mudrc vak zapomnìl na to hlavní. Pravda
a láska mùe zvítìzit nad lí a nenávistí jen tehdy, pokud
jsou le s nenávistí skuteènì poraeny.
K poráce li a vítìzství pravdy vak nedolo. Dodneka
èekají na vítìzství pravdy tisíce tìch, kteøí na její prohru doplatili. Marnì volají po vítìzství pravdy a lásky obìti komunistických zloèincù, lidé, kteøí s vítìzstvím komunistické li a
nenávisti pøili o zdraví, majetek a lidskou dùstojnost.
Blíí se desáté výroèí sametového podvodu. Tedy dosteènì dlouhá doba k tomu, aby i ti nejvìtí naivci poznali,
e výroky hradního humanisty Havla byly jen øeèmi do vìtru.
Za slovy musí toti následovat èiny a Václav Havel ani zdaleka nepatøí mezi mue èinu. Je ostudou Konfederace politických vìzòù, e si tohoto ochránce komunistických zloèincù, zbabìlce, zápecníka a rádoby svìtového moralistu zvolila za svého èestného pøedsedu.
Nyní je snad naèase buï sundat prezidentskou standartu s neplatným heslem, anebo se vemi silami zasadit o to,
aby heslo nebylo svého významu.
BOHUMIL OBDRÁLEK,
VERMONT (USA)

Druhý dopis do Ameriky
Nazdar Franky!
Tentokrát jsi mì skuteènì vytoèil na
120! Já vím, v angliètinì Ti to nic neøíká, ale to je vlastnì jedno. Pochopí z dalího...
Má pravdu, v Èeské republice existuje zákon, který mìl komunisty zahnat
do kouta a jejich ideologii postavit mimo
vekeré dìní. Jedná se o zákon è. 198 ze
dne 9. èervence 1993 hovoøící o protiprávnosti komunistického reimu a odporu proti nìmu.
Ví, nikdy jsem nebyl komunistou ani
kolaborantem. Ty, Amerièan, jsi na tu
svou Ameriku hrdý, pøi prvních taktech
hymny si klade ruku na srdíèko a snad
jsi jediný, kdo pochopil, proè jsem se ani
po tìch létech nechtìl zmìnit - být také
Amerièanem, proè jsem vlastnì zùstal
Èechem. To snad bylo také jediné, co jsi
pochopil z dlouhého vysvìtlování. Teï se
ale zase tváøí udivenì, proè oponuji vstupu Èeské republiky do spoleèenství státù
Evropské unie. Ví, ten klub mi jaksi
nesedí. Snad proto, e jsem právì v západní Evropì deset let sbíral své zkuenosti, i kdy musím pøiznat, e v sousedním
Nìmecku celkem pozitivní. Jene oèi mi
otevøelo tìch 222 dnù minulého roku
v Belgii. O tom ale pøítì, teï musím opìt
zabøednout do detailù k zákonu è. 198
a dìní v republice, které Ti tak leí na
srdci.
Pøiznávám, e jsi mì udivil svou vìdomostí o existenci zákona o protiprávnosti komunistického reimu. Tedy k jeho
detailùm, které Tì tíí: V § 1, odstavci 2 je

uvedeno: Za spáchané zloèiny a dalí
skuteènosti, uvedené v odstavci 1 jsou plnì
spoluzodpovìdni ti, kteøí komunistický
reim prosazovali jako funkcionáøi, organizátoøi a podnìcovatelé v politické
i ideologické oblasti. Tolik tedy zákon è.
198 v § 1, odstavci 2.
Pokud má skuteènì v úmyslu ten èlánek psát, ve vaem archivu je k tomu bohatá dokumentace. Vèetnì seznamu poslancù Parlamentu i Senátu. K tomu si
vezmi jmenný seznam èlenù vlády
a správních rad velkých firem v Èeské republice. Jistì, je nároèné se v tom vyznat,
ale pokud si s tím nebude vìdìt rady,
zajdi za Jean a ona Ti dá ty puzzle dohromady. Zná souvislosti. Kdyby nìkde
aktuálnì zadrhla, zavolejte mi v noci.
Z toho Ti pak jasnì vyjde, proè jsem
proti vstupu republiky do Evropské unie.
Ono je tomu toti tak, e celá dlouhá øada
komunistù, kteøí své partajní prùkazy pøi
zvonìní klíèi v sametové zahodili a nalezli do jiných, údajnì demokratických
partají, horují pro vstup do Evropy stejnì
hlasitì, jako jetì pøed pár lety vzývali
Sovìtský svaz! Ti, kteøí komunisty nikdy
nebyli, jsou mnohem opatrnìjí. Je a
neuvìøitelné, kolik komanèù se dnes uèí
anglicky nebo nìmecky...
Jistì, mnohdy nejde o bývalé funkcionáøe zloèinecké partaje, ale tøeba jen o bývalé øadové èleny, kteøí v totalitì zastávali ve státních podnicích významné funkce v managementu. Tedy byli v nomenklatuøe (a zase ví houby, co to bylo, vysvìtlí Ti to Jean!). Pokud nelo o kované-

ho komunistu, nemìl monost v managementu oxidovat, a tudí i tyto funkce
logicky spadají, podle odstavce 2 zákona,
do oblasti, o které hovoøí - mezi organizátory a podnìcovatele na poli politiky
a ideologie!
Z vlastních zkueností vím, e v mnoha pøípadech staèilo být jen èlenem partaje a líbit se. Mnozí byli z vdìènosti
mnohem agilnìjí ne nìkteøí z funkcionáøù.
Jene mnozí bývalí funkcionáøi komunistické strany, pøísluníci tajné politické policie StB a její agenti také nepøili
nijak zkrátka - ti se jednodue v privatizaci státních podnikù stali jejich majiteli
nebo spolumajiteli! Tím byla klauzule zákona vùèi svìtu dodrena. To ví, co Èech
- to koumák. Vdycky jsem Ti øíkal, e
vy, Amerièané, jste mnohdy naivní a jetì se musíte mnohému uèit. U ví, kdo je
vlastnì èíslem 1 ve svìtì?
Nejproblematiètìjí je ta touha mocných ke vstupu do spoleèenství státù Evropské unie. Domnívají se, e se tak zapomene na jejich pøevlékání kabátù. Já
to vidím z jiného úhlu. Bìhem druhé svìtové války se Hitlerovi na pár let podaøilo
z tehdejího Èeskoslovenska udìlat protektorát Böhmen und Mähren. Vítìzství
ve válce a obnovení Èeskoslovenské republiky si pak vyádalo spoustu obìtí na ivotech. Pak pøili v roce 1948 komanèi
s podporou Rusù a mìli jsme vítìzný
Únor, pro který vìtina Èechù z naivity
jetì v doznívající euforii konce války
a skuteènosti, e nám republiku osvobo-

dila Rudá armáda, horovala. Jene nikdo netuil, e to osvobození bude po
dobu následných ètyøiceti let znamenat
vazalství a totalitu!
Po sametové to jeden lidový autor
vyjádøil veri:
Mundur, helma v barvì trávy,
tupý pohled bøezí krávy,
ruce rudé od krve,
a není to poprvé,
to je obraz barvitý,
sovìtského bandity...
Vím, v angliètinì to nezní, ale v èetinì ano. V angliètinì vak zùstává pravdivý obsah!
Nejsem skeptik, Franky, sám nejlépe
ví, jaký jsem optimista. Snad vìtí, ne
je zdrávo. Dnes si ale uvìdomuji, jakou
pravdu mìl vá generál Norman Schwarzkopf, kdy po americké intervenci v Perském zálivu øekl:
Není lepí koly ivota, ne moci
zblízka dlouhodobì sledovat blba ve vedoucí funkci. Pak toti jasnì vidíte, jak
se vìci nemají dìlat!
A právì to je dùvodem, proè nevyuiji Tvého lákadla a jetì nìjakou dobu
zùstanu ve zdejí kole ivota. Samozøejmì e jen do doby, kdy nebude bezprostøednì ohroena má nervová soustava.
So long

JAROSLAV GAJDA,
ZAHRANIÈNÍ NOVINÁØ AKREDITOVANÝ
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U TISKOVÉHO ODBORU

Motto: Vina prodejných pøikrèencù NENÍ o moc mení ne vina pùvodcù zla!
ANTONÍN BÌLOHOUBEK
Vám vem, kterým komunistiètí zloèinci ukrátili léta ivota, znièili vae rodiny, ukradli vá majetek a po proputìní na pomyslnou svobodu nièili nadále vai existenci, èinili vám pøíkoøí a sniovali vai lidskou dùstojnost, je urèeno toto psaní. Impulsem k napsání tìchto øádkù bylo pøeètení rozhovoru s bývalým politickým vìznìm Jiøím Stránským, uveøejnìného v Lidových novinách. Na otázky A. Drdy zde odpovídá
èlovìk, který strávil v komunistických
kriminálech deset let. Èlánek je nadepsán jeho slovy: Stránský: Bachaøe, kteøí
nás muèili, je tøeba potrestat alespoò symbolicky.
U z první vìty vyzaøuje nezdravý
a nepatøièný pacifismus bývalé obìti komunistické zvùle. Spisovateli J. Stránskému se sice nelíbí, jak se sametový reim
zachoval vùèi bývalým politickým vìzòùm, má vak pro to pochopení
a dokonce i omluvu. Doslovná citace
stojí za pøeètení:
LN: Mohl byste zhodnotit, jak se
k politickým vìzòùm stavìla èeská politika, napøíklad pravicové vlády Václava Klause?
JS: Nebylo to dobré, to vichni víme.
A pak ke konci se to trochu zmìnilo.
Skvìle se vdycky choval tøeba Jan Ruml,
který jezdil na rùzné srazy, na Jáchymovská pekla atd., prostì dìlal, co mohl.
Nakonec i prezident se choval dobøe.
Ale politici obecnì nechtìjí o té vìci
moc mluvit.
LN: Jan Ruml byl ovem ministr vnitra. Nemohl udìlat nìco pro to, aby estébáci opoutìli ministerstvo vnitra
s meními dáreèky?
JS: Buïme spravedliví, moc toho
udìlat nemohl. Zvýhodnìní estébákù
nebyla jeho iniciativa, na to byly vyhláky a zákony, které Ruml nepodepisoval.
On by nìco takového urèitì nepøipustil. Rum sám mnohokrát mluvil o tom,
e se stala chyba a e náhrady vyplácí se
skøípajícími zuby. Nechci ho nijak nadmìrnì hájit, ale pravda je, e zrovna on
má ze vech politikù v této vìci nejèistí
svìdomí.
Pøiznat upøímnou snahu o øeení situace politických vìzòù bývalému ministru vnitra J. Rumlovi, kromì J. Stránského, snad jen èlovìk postiený slepotou
a hluchotou. Pan Stránský dává ètenáøùm na vìdomí, jak vzornì pøijal naordinované brepty moudrého mentora
z Hrádeèku o pravdì a lásce. Pøemíru
samoobsluného poníení a zbabìlosti
prokazují bývalí politiètí vìzni tím, e si
na svá setkání zvou ty, kteøí komunistické zloèince vzali (bezesporu smluvnì)
pod svoji ochranu. Politiètí vìzni s povdìkem absorbují plané øeèi J. Rumla,
èi vlídné krasoøeènìní Václava Zlatoústého. Tleskají dokonce, kdy k nim promlouvá Milan Uhde, právì ten, který
v dobách, kdy oni byli za møíemi, psal,
jako pøesvìdèený komunista, oslavné
básnì glorifikující masového vraha Klementa Gottwalda.
Rozhovor se spisovatelem J. Stránským konèí tìmito slovy: Zúèastnil jsem
se samozøejmì rùzných politických diskusí
a televizních poøadù, kde se mluvilo o tom,
jestli bachaøe a ty ostatní, co nás muèili,
trestat, nebo netrestat. Vdycky jsem øíkal,
e trestat. Sice symbolicky, protoe jsou to
dìdkové, ale je tøeba na nì ukázat prstem.
Aby se vìdìlo, e ten hodný staøeèek, který
na zahrádce pøed domem tie pìstuje kytièky, byl vlastnì pìknej syèák.
Pro pana Stránského je tedy dostaèujícím trestem za sadistické muèení
a vrady pokárání zvednutým ukazováèkem, jako nezbednému chlapci, který
balonem rozbil sousedovo okno. Brutální komunistiètí zloèinci se ji docela
tìí, jak si na nì bude pan Stránský
s jemu podobnými ukazovat prstem.
V pøítích volbách budou pak opìt volit sametovou garnituru.
Nesouhlasím s tìmi, kdo se snaí
omluvit zbabìlost, pøihrbení a lokajské
poníení tím, e prý mají Èei vrozenou
holubièí povahu. Bylo by to urákou holubù.
BOHUMIL OBDRÁLEK,
VERMONT (USA)

