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nespokojenosti českého a slovenského

dohodly na vytvoření Národního výboru,

Vypuknutím první světové války roku

národa. Roku 1917 kritizovali nečinnost

který se měl připravovat na převzetí

1914 došlo k odsunutí národnostní

českých poslanců domácí spisovatelé.

moci. V reakci na vyvážení potravin

otázky v Rakousko-Uhersku do pozadí.

Domácí politici se objevili na scéně

z Česka byla vyhlášena na 14. října

To vedlo české politiky k prosazování

při Tříkrálové deklaraci na počátku

generální stávka.

samostatnosti před federálním

ledna 1918. Tento dokument reagoval

uspořádáním monarchie.

na zdánlivě bezvýznamné jednání

V Písku došlo k předčasnému vyhlášení

o separátním míru s Ruskem, na

samostatného československého státu.

Po počátečních represích zůstávali

které nebyli pozvání zástupci národů

Během převratu byly strhávány symboly

čeští politici doma pasivní a snažili se

Rakousko-Uherska.

mocnářství z radnice a ve městě zavlály
trikolóry. Následně bylo železničáři

nevytvářet záminky k postupům proti
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nim. Naproti tomu český exil v čele s

Deklarace obsahovala požadavek

odpoledne z Prahy přivezeno, že se

Tomášem G. Masarykem prosazoval po

samostatnosti a nebylo v něm ani slovo

vyhlášení republiky odložilo, revoluční

celou dobu války u mocností Dohody

o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen

dav se rozprchl a do města byl přidělen

osamostatnění Československa.

společný postup osamostatnění doma i

oddíl uherských vojáků, který začal

v zahraničí. Masaryk v polovině roku

vyšetřovat okolnosti převratu.

Tomu napomáhaly československé

1918 dosáhl příslibu uznání nezávislosti

legie složené z dobrovolníků, kteří

od mocností Dohody. V Paříži ustanovil

odmítali bojovat za Rakousko-Uhersko

prozatímní československou vládu.

a Německo, čímž vytvářeli povědomí o

Mezitím se politické strany doma
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Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus je termín, označující území dnešní ukrajinské
Zakarpatské oblasti, z přísně historického hlediska je to označení jedné
ze čtyř samosprávných zemí Československa v letech 1919-1939, jejíž
území mělo nepatrně odlišné hranice (zahrnovala například i dnes
slovenskou obec Lekárovce, naopak nezahrnovala úzký pruh území na

Zamalovávání rakousko-uherských symbolů na
Dne 28. října
1918 zahájila vpoštovní schránce

Ženevě delegace Národního výboru
vedená Karlem Kramářem jednání s

jihozápadě s městem Čop, který byl v té době součástí Slovenska). Jejím
hlavním městem byl Užhorod; v listopadu 1938 se jejím centrem stalo po
První vídeňské arbitráži, která přičlenila jižní oblasti, včetně Užhorodu a
Mukačeva, osídlené především Maďary k Maďarsku, město Chust.

představitelem protirakouského
zahraničního odboje Edvardem Benešem
o utvoření a podobě samostatného
československého státu. Téhož dne
kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín
Švehla a František Soukup jménem
Národního výboru převzít Obilní ústav

Milan Rastislav
Štefánik

v Praze, aby zabránili odvozu obilí na
frontu.

Milan Rastislav Štefánik (21. července
1880 Košariská – 4. května 1919 Ivanka

Poté se rozšířila zpráva o uznání

pri Dunaji) byl slovenský politik, generál

podmínek míru Rakousko-Uherskem.

francouzské armády a také astronom.

Podmínky obsahovaly i uznání
autonomie národů Rakousko-Uherska,

V letech 1913–1918 organizoval

které si lid vyložil jako uznání

československé legie v Srbsku,

nezávislosti. Tato zpráva se stala

Rumunsku, Rusku, Itálii a v roce

impulsem k živelným demonstracím, při

1918 protisovětskou intervenci na

nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly

Milan Rastislav Štefánik

Sibiři. Byl členem Národní rady v

Rakousko-Uherska.

Paříži a první československý ministr
národní obrany. Je spolu s Tomášem

Na večer téhož dne vydal Národní

Garriguem Masarykem a Edvardem

výbor první zákon, „zákon o zřízení

Benešem považován za zakladetele

samostatného státu československého“.

Československa. Zahynul při letecké

Tentýž den byli do Národního výboru

katastrofě při návratu do vlasti.

přibráni 4 slovenští zástupci.

Socha Masaryka a Štefánika v Košicích na Slovensku
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Edvard Beneš
Dr. Edvard Beneš (28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí) byl druhý
československý prezident v letech 1935–1948 (resp. v letech 1935–1938, v období
druhé republiky a okupace v letech 1938–1945 byl v exilu, v letech 1940–1945 jako
prezident v exilu, dále prezidentem v letech 1945–1948). Byl jedním z vůdců I.
odboje a představitel II. odboje.

Společně se Štefánikem získal souhlas
dohodových mocností se zakládáním
československých vojenských jednotek
a přispěl tak ke vzniku samostatných
legií ve Francii, Rusku a Itálii, které se
úspěšně zapojily do bojů první světové
války. Důležitým výsledkem Benešovy
diplomacie bylo uznání Československé
národní rady jako představitele nového
státu Francií, Velkou Británií a Itálií.

Po začátku první světové války
organizoval vnitřní odboj (Maffie –
český výbor odboje proti RakouskoUherské monarchii). Zajišťoval spojení
odboje s T. G. Masarykem ve Švýcarsku.
1. září 1915 odešel do zahraničí, kde
spolupracoval s Masarykem a M.
R. Štefánikem. V Paříži organizoval
zahraniční protirakouský odboj a
reorganizoval kurýrní službu pro
spojení s Maffií. Uspořádal cyklus
přednášek o Slovanstvu na pařížské
Sorbonně, propagoval československý
politický program řadou článků ve
francouzských novinách. V roce 1916
se Edvard Beneš podílel na ustanovení
Československé národní rady, v níž
zastával místo generálního tajemníka.
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Po vyhlášení svrchovanosti
Československé republiky 28. října roku
1918 byl jmenován ministrem zahraničí
ve vládě K. Kramáře, domů se vrátil
v září 1919. Pro pozdějšíší zahájení
jednání o smlouvě s Maďarskem, poveřil
Slováka Š. Osuského, mimořádného
a zplnomocněného vyslance ČSR
na Pařízské mírové konferenci (viz
též Pařížská mírová konference,
1919), vypracováním celé smlouvy o
hranicích s Maďarskem. Podepsána
byla dne 4. června 1920 ve Velkém
Trianonu. Edvard Beneš pomáhal
zakládat Společnost národů, byl její
místopředseda, člen Rady a předseda
(1935). Prosazoval politiku kolektivní
bezpečnosti. Od počátku se orientoval na
poválečnou evropskou velmoc Francii,

Vydání 08
s níž v roce 1924 Československo
uzavřelo spojeneckou smlouvu, a na
země Balkánu, Rumunsko a Jugoslávii, s
nimiž smluvně vytvořil obranný systém,
tzv. Malou dohodu.
V letech 1921–1922 zastával Edvard
Beneš funkci československého předsedy
vlády, poslancem parlamentu byl v
letech 1919–1926 a 1929–1935. Byl
členem a místopředsedou Čs. strany
národně socialistické a významně
ovlivňoval její politiku. Po abdikaci T.
G. Masaryka byl zvolen 18. prosince
1935 za hlavu státu. Ve stejném roce
uzavřelo Československo Benešovým
prostřednictvím spojeneckou smlouvu
se Sovětským svazem (po jeho přijetí
do Společnosti národů) a s Francií.
Vojenskou pomoc Sovětského svazu
v případě konfliktu smlouva vázala na
předchozí pomoc Francie. Nejpozději od
roku 1927 byl svobodným zednářem.

Edvard Beneš s chotí 1921, foto Josef Jindřich Šechtl, autochrom

Alois Rašín

JUDr. Alois Rašín
(18. října 1867 Nechanice – 18. února 1923 Praha) byl českým a
československým politikem a ekonomem, jedním z odsouzených v
procesu s Omladinou, účastníkem 1. odboje, prvním československým
ministrem financí a funkcionářem Československé národní demokracie.
28. října 1918 spolu s Antonínem Švehlou, Jiřím Stříbrným, Františkem
Soukupem a Vavro Šrobárem vyhlašuje samostatný stát. Právě Rašín je
autorem textu prvního zákona.
Původně se s Rašínem v Kramářově vládě počítalo na postu ministra
vnitra, ale on raději přijal funkci ministra financí. V této funkci setrval
až do 7. července 1919. Díky svému působení získal Rašín pověst
budovatele státu a stabilizátora rozvrácených poválečných státních
financí. Byl taktéž tvůrcem měnové odluky. Na základě zvláštních
pravomocí, které mu byly uděleny, nechal v době od 26. února do 9.
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března 1919 uzavřít státní hranice a
okolkovat veškeré oběživo, které se na
území Československa nacházelo a část

Tomáš Garrigue Masar

finančích prostředků nechal zadržet ve
formě nucené státní půjčky.
Ministrem financí se stává znovu v
první Švehlově vládě. Na tomto místě
nahrazuje svého stranického kolegu,
politického soka a odborného oponenta
Karla Engliše. Nadále podporuje
politiku rozpočtové úspory a politiku
deflace. Dostává se do sporu s některými
legionáři, ve kterém použije i svého
známého rčení, že za práci pro vlast se
neplatí.5. ledna 1923 se Alois Rašín
stává obětí atentátu, když je u svého
bytu v Žitné ulici zákeřně střelen do
zad anarchistou Josefem Šoupalem.
Šoupal byl členem komunistické strany,
jakýkoliv přímý podíl KSČ na atentátu
se ovšem nepodařilo prokázat.
Komunisti však závažnost Rašínovy
vraždy zlehčovali, ba přímo vraždu
ospravedlňovali. Rašínův zdravotní
stav byl podle lékařů beznadějný, ale
přesto Rašín bojoval o svůj život až do
18. února, kdy zemřel. Jednou z jeho
posledních starostí byl, zda atentát
nesouvisí s jeho sporem s legionářskými
představiteli, což by podle něj bylo
tragickým nedorozuměním.
Alois Rašín byl po celý život orientován
nacionalisticky, v mládí zastával
radikální postoje, ale postupem života
se stával konzervativcem. V době
první republiky se stavěl kriticky ke
skupině politiků okolo Hradu, ale k
pravděpodobnému vyostření konfliktu s
nimi vzhledem k Rašínově náhlé smrti
nedošlo.
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Tomáš Garrigue Masaryk
(7. března 1850 Hodonín – 14. září
1937 Lány) byl český pedagog,
politik a filozof. V roce 1918 se
stal
prvním
československým
prezidentem.
Za první světové války Masaryk opustil
svůj původní názor že by RakouskoUhersko bylo možné reformovat
do moderního svazku autonomních
zemí. Vzhledem k aroganci stále ještě
absolutistické moci – zaujal stanovisko
nezávislosti národů a národa českého a
jeho vystoupení ze svazku RakouskaUherska. Ve své knize „Nová Evropa:
Stanovisko slovanské“ ospravedlňuje
boj proti monarchii, nutnost lepšího
státoprávního uspořádání ve východní

Evropě a navazuje na tradici názorů o
možných svazcích v Evropě (z dnešního
pohledu předjímající i některé aspekty
budoucí spolupráce mezi státy Evropy),
ve formě federace demokratických států.
K dosažení politické samostatnosti
působil jako hlavní z těch, kteří pracovali
na zviditelnění českého národa. Během
války přesvědčoval státníky velmocí o
potřebnosti a užitečnosti samostatného
českého státu. V lednu 1915 odjel
do Švýcarska. V Reformačním sále
Univerzity v Ženevě 6. července 1915
pronesl svůj slavný projev k pětistému
výročí Husova upálení, v kterém vyhlásil
boj habsburské nadvládě - „Odsuzujeme
násilí, nechceme a nebudeme ho užívat.
Avšak proti násilí budeme se hájiti
třeba železem.“ V září emigroval za
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TGM vystupuje z vlaku, po jeho pravé straně dcera Olga, za ním zčásti skrytý syn Jan.
foto Josef Jindřich Šechtl

Masarykem Beneš a oba přesídlili do
Francie, kde se k nim připojil Milan
Rastislav Štefánik (1880–1919), ve
Francii naturalizovaný a s potřebnými
výbornými styky. Masaryk oba dobře
poznal v dobách jejich pražských studií,
kdy je podporoval, a tak ještě v září
přesídlil do Londýna a československé
akce v Paříži svěřil Benešovi. Na
Londýnské univerzitě dostal Masaryk
profesuru „pro slovanské věci“,
pozornost získal přednáškami, veřejnými
vystoupeními (jako proti Aehrenthalovi),
žurnalistikou a osobními styky. Také
svou literární prací o Rusku, na které
stále pracoval a jejíž části zveřejňoval –
Rusko a Evropa, Rusko a Evropa a svět
(Russia and Europe, The Spirit of Russia,
The Spirit of Russia and the World).

Ve vybudování silných
zahraničních jednotek
budoucího státu viděl
další prostředek k jeho
etablování. Po únorové
revoluci přesídlil do
Ruska, kde dal rozhodující
podnět k sestavení dalších
samostatných legií z
českých a slovenských
přeběhlíků, zajatců i
čechoslováků žijících na
Rusi. Do války vstoupily v
dubnu 1917 i USA, a tak se
Masaryk k jejímu blížícímu
konci vydal přes Sibiř a Japonsko
do Spojených států, aby tam působil
na prezidenta Wilsona, který převzal
evropské názory o možné transformaci
rakouské monarchie do národně
svobodného svazku autonomních
států. Ještě z Tokia poslal Wilsonovi
memorandum o stavu Ruska aby ho
zaujal, ale hlavně v něm zdůraznil
význam a úspěchy československých
legií – předpokládané pozornosti a
účinku dosáhl.
29. dubna 1918 Masaryk dorazil do
USA, 5. května byl, k jeho překvapení,
v Chicagu přijat jásajícími davy, žádán
o projevy, zasypáván květinami a
podobné přijetí čtvrtmilionem krajanů
zažil i v ulicích New Yorku . V Americe

zorganizoval velkou přesvědčovací
kampaň mezi americkými Čechy a
Slováky na podporu samostatného státu.
K nim se připojili i představitelé Rusínů.
30. května podepsali v Pittsburghu
dohodu o společném státu. Ve Filadelfii
byl zvolen prezidentem demokratického
sdružení malých středoevropských
a jihoslovanských národů a u zvonu
svobody podepsal a vyhlásil jejich
deklaraci nezávislosti. Masaryk jednal
s diplomaty řady zemí, organizoval
zpravodajství, psal do novin, přednášel.
Pro přesvědčení americké veřejnosti a
státníků o československé věci pomohly
i Masarykovy dobré styky s představiteli
krajanů a vlivnými osobnostmi z jeho
předcházejících návštěv u manželčiny
rodiny a veřejných vystoupení. Podařilo
se mu tak dostat se k prezidentu
Wilsonovi a přesvědčit ho, že požadavky
porobených národů rakouské monarchie
jsou oprávněné – 18. října Wilson
veřejně odvolal svoje dosavadní
stanovisko, přispěl k rozpadu v troskách
ležícího Rakouska-Uherska, a podpořil
tak i vznik Československa. Masarykova
Washingtonská deklarace se tak stala
v podstatě zakládající listinou nového
demokratického Československého státu,
Čs. republiky.
Zdroj:
Wikipedie http://cs.wikipedia.org
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S penzijní
reformou
v Česku je
na dlouho
konec

Světová finanční krize a výsledky krajských voleb jsou
dvěma zásadními událostmi, které zmrazí jakoukoli
rozumnou diskusi o penzijní reformě v Česku.
Vláda sice na svém zasedání schválila

požaduje, aby kabinet přehodnotil

záměr reformu uskutečnit. Podle ministra

chystanou důchodovou reformu

práce a sociálních věcí Petra Nečase

a vyloučil z ní možnost převodu

je nadále jednou z vládních priorit.

důchodového pojištění do soukromých

Poslední události na Islandu a výsledek

penzijních fondů. Česká opozice

krajských voleb však odsouvají reformu

paradoxně zašlape do země ten hlavní

do říše snů.

nástroj, kterým se lidé mohou krizím na
akciových trzích bránit.

Demonstrace Islanďanů před tamní
centrální bankou a příběhy lidí, kteří ve

Opt-out je out

svých penzijních fondech přišli o peníze

Co je hlavním problémem dnešních

určené na budoucí důchod, se stanou

penzijních fondů? První v Česku

výrazným argumentem odpůrců změny

vznikly v roce 1994. Po celou dobu

penzijního systému v Česku.

jejich existence stát nezměnil zákonem

Socialistické ne.

danou výši státního příspěvku ani jejich
koncepci. Vyvstává tak několik jejich

„I kdyby nebylo událostí na Islandu ani

zásadních problémů, především nízké

voleb, penzijní reforma by nebyla. Není

částky, které si lidé spoří a příliš přísná

dostatečná politická vůle. Ani u současné

kriteria pro jejich investování.

takzvané proreformní vlády. Celá řada
politických problémů se jeví jako

To dělá ze správy aktiv fondů nepříliš

důležitější než nějaká událost, ve které

atraktivní byznys, jejž vládnou obstarat

dojde v budoucnu,“ uvedl šéf Asociace

průměrní manažeři. Zvýšení objemu

penzijních fondů Jiří Rusnok.

peněz, které si lidé budou spořit na
důchod, měl pomoci vyřešit právě

Argumenty odpůrců reformy jsou sice

částečný opt-out z povinného příspěvku

krátkozraké, nicméně každému na očích.

lidí na pojištění.

Na rozdíl od následků protahování
penzijní reformy, které jsou v rovině

Jaký bude většinový názor sněmovny

výpočtů analytiků, se týkají budoucnosti.

v této krizové době, zřejmě už nebude

Proti reformě byla a je většina sociálních

zapotřebí řešit, otazník visí už nad tím,

demokratů, stejně jako komunisté.

zda se odhodlá jej projednávat.

Stínový ministr financí Bohuslav
Sobotka dlouhodobě velmi zarytě
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( převzato z E-15)
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„Zamyšlení“ nad digitalizací naší
televize a kontraverzním radarem.
Na první pohled se zdá, že obě tyto
skutečnosti mají prachmálo společného
a jsou si na hony vzdálené. Když
totiž Česká televize před časem začala
provádět digitalizaci svého vysílání a
postupně začala vytvářet nové stanice a
na nich zařazovat nové programy, bylo
to velmi prozíravé, zvláště, když byl
vytvořen samostatný zpravodajský program - známá „čtyřiadvacítka“. S velkou
radostí jsem přijal, když s naprostou pravidelností každý den jsou před pravidelnými televizními „Událostmi“ zařazovány
i „ Televizní noviny“ z doby před 25 lety.
Toto denní srovnávání současnosti a
doby před 25 lety je nesmírně poučné
pro všechny žijící generace, protože si
můžeme připomínat současný život a
jeho současnou problematiku, nebo žití
kdysi v tzv. „reálném socializmu“. Je
samozřejmé, že každá doba přinášela i
jiný životní vkus i životní standard, což
dnešní mladé a střední generaci mnoho
neříká. Jsou však věci, které i dnes jsou
ve světě dosud nevyřízeny a neslouží
jednotlivým národům ke společnému
soužití. Připomeňme si ,že před 25 lety
vrcholila tzv. “studená válka“, a svět stál
na pokraji války skutečné. Demokratický
svět se tehdy bránil rozpínavosti socialistického světa v jehož čele stál
tehdy SSSR a jehož součástí bohužel
byly i náš stát a ostatní středoevropské
národy. Proto byla i z naši strany vedena nemilosrdná propagandistická válka
proti všemu svobodnému a demokratickému. Pamětníci té doby si jistě mohou
vzpomenout jak komunisté organizovali
protiválečnou propagandu, jak obviňovali
demokratické země a zejména USA
z imperialistického zbrojení, ale sami
konali totéž. Stále vidím před sebou na
příklad tehdy známého bolševického
„glosátora“ Jiřího Jambora, jak ve svých
pravidelných „výlevech“ napadal vše, co
mělo jen trochu společného s obranou
demokratického světa. Jak vše po letech
dopadlo je nám všeobecně známo. Komunistický blok se rozpadl a zdálo se, že si
svět na delší dobu oddychne od válečných
útrap. Byla to však pouhá iluze. Současný
svět se začal opět bipolarizovat. Na jedné straně se po staletí válčící Evropa
postupně spojuje v Unii a spolu se
Spojenými státy vytvářejí nyní v jednadvacátém století jakousi Euro-atlantickou

civilizaci. Na druhé polovině světa se
však začínají radikalizovat různá hnutí,
zejména islámského charakteru, která se
zaměřují zejména na světový terorismus,
a expanzi radikálního islámu do světa,
tak jak se kdysi komunisté snažili šířit
svoje idee. Tento radikalizmus bohužel
se stal v některých muslimských státech
jako na příklad v Iránu státní doktrínou.
Tyto země včetně poslední komunistické
země Severní Koreje se snaží získat jaderné zbraně a tím ohrožovat současný
mírový svět.
Dalším zdrojem neklidu a eventuelního
nebezpečí po skončení „studené války“
byl rozpad Sovětského svazu, na většinou
bývalé země a státy, které jsou mnohdy
v antagostickém vztahu s dnešním zbytkovým Ruskem, které sice opustilo komunistické ideje, ale naopak nevzdalo
se svých imperiálních zájmů stejně jako
kdysi carské Rusko, a snaží se znovu
získat ztracené velmocenské postavení.
Co to však pro naši zemi znamená?
Stali jsme se součástí Evropského
společenství a jsme spoluzodpovědni za
jeho bezpečnost. Je velmi zajímavé sledovat komunistickou a levicovou propagandu proti instalaci radaru na našem
území a tak klamat většinu obyvatelstva
s tím jakému nebezpečí se vystavujeme.
To však nemění nic na tom, že náš radar je čistě obranný a má nás chránit proti
jakémukoliv agresorovi.
Chtěl bych se tedy nyní vrátit na začátek
k našemu zpravodajství na televizi.
Když sleduji některé výroky našich
současných politiků tak mi opravdu
připomínají dávné „výlevy“ Jiřího Jambora. Na příklad současný stínový ministr
zahraničních věcí za ČSSD L.Zaorálek
nám neustále vnucuje své téze o tom,
že překotné zbrojení slouží americkým zbrojařským koncernům a že radar je namířen proti Rusku. Lze mu
říci že i eventuelně proti němu, ale i
proti každému útočníkovi. Souběžně je
zajímavé sledovat různé protestní pochody v Brdech nebo , Tomášovské „Ne
radarům“. Je zajímavé, odkud jsou tyto
jistě nemálo nákladné akce financovány.
Vůbec nemohlo tedy být překvapením,
když před několika dny vydaly naše tajné
a vojenské služby zprávy o tom, že na

našem území operuje stále více ruských
agentů, jejímž cílem má být narušování
společného evropského bezpečnostního
systému. Překvapující však je, když
si „Paroubkovo“ vedení ČSSD pozve
ruského generála ke konzultacím.
Zajímavý může být postoj všech těch
pánů z opozice a odpůrců radaru po
tom co se odehrálo v posledním čase
v Gruzii.K tomu se dá říci pouze to,že i
ten nejzatvrzelejší pacifista musí přijít
k názoru ,že Evropa i Spojené státy jsou
nuceny si pro svou vlastní bezpečnost
budovat svůj obranný systém, tak jak ho
budovali před 25 lety.
V současné
době jsou prakticky
podepsány všechny dohody o umístění
radaru na našem území, mezi naší vládou a vládou Spojených států a čeká se
pouze na ratifikaci naším parlamentem,
což se má uskutečnit ke konci tohoto
roku. Zde může nastat paradoxní situace,
když orgány NATO tento radar a s ním
související raketové systémy v Polsku
zařadily do obranného systému NATO,
čímž byla vlastně splněna podmínka,
kterou si neustále kladla ČSSD a někteří
poslanci s ostatních politických stran
k tomu, aby vyslovili souhlas. Dále
někteří z oponentů zejména ze strany
„Zelených“, požadovali, aby ratifikace
smlouvy byla odsunuta až do volby
nového prezidenta USA s tím, že nová
vládní garnitura může změnit názor. To
však zatím nepřichází v úvahu protože
oba prezidentští kandidáti ve svých
předvolebních projevech vyjadřovali
souhlas a kongres Spojených států již
odsouhlasil rozpočet na jeho vybudování.
Bude to jistě zajímavé až ke konci roku v
našem parlamentu dojde ke skutečnému
„lámáníchleba“. Dá se samozřejmě
předpokládat, že proti bude stát „jednolité a zdravé jádro „našich komunistů“.
U těch ostatních oponentů, zejména
představitelů ČSSD, to opět může být
série řečnických a názorových přemetů
ve kterých jsou oni mistry.
Závěrem se opět vracím k naší televizi.
Opravdu, kdo máte možnost sledovat
večer před sedmou hodinou zpravodajství na „čtřiadvacítce“, je velice zajímavé
a poučné obě dvě zpravodajské relace
vidět.
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Poznáváte?
Pokud na těchto fotografii poznáte známé tváře, nebo případně událost
s datem kdy se událost odehrála, tak informace zašlete na naší adresu
uvedenou na zadní straně časopisu. Rozpoznané fotografie budeme
pravidelně doplňovat na naše internetové stránky
(www.politicti-vezni.cz)
Pomozte nám touto cestou oprášit hrdiny naší vlasti na které si již
málokdo vzpomene.
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Předsednictvo
informuje
Novinky
z
redakce
Pořádané akce v měsíci Listopad
•

zájezd do Znojma, plánovaný na 20. září se také nekoná. Organizátoři jsou
mimo republiku a pietní akce se tedy přesouvá na 17. listopad.

Budeme Velmi rádi pokud nám napíšete, co by jste chtěli v našem čísle číst nebo co
změnili. Zároveň nám napište co by jste rádi změnili na naší práci ve sdružení.

Novinky z redakce
Nové internetové stránky
Po dlouhé době Vám, naši milí čtenáři, přestavujeme nové internetové stránky.
Jejich obsah budeme co nejpravidelněji doplňovat o články, fotografie a novinky.
Naleznete zde i plánované akce a reportáže z akcí již uskutečněných. Ke všem
našim komentářům můžete psát i Vaše názory a úvahy. Budeme se snažit v
rámci možností co nejrychleji na Vaše názory reagovat. Taktéž velmi rádi
uvítáme, pokud nám zašlete mail, poštou, nebo osobně do naší redakce
článek, který byste rádi uveřejnili jak na webových stránkách, tak v našem
měsíčníku „Věrni Zůstali“. Doufáme, že tímto krokem Vám umožníme
lepší komunikaci mezi námi, co věrni vlasti zůstali.

Nový design časopisu
Nový design časopisu a internetové stránky zajišťuje společnost
4 Motion Design s.r.o.

Zdroj:

Wikipedie http://cs.wikipedia.org

Zasílejte nám Vaše připominky
info@politicti-vezni.cz

a

članky

na

adresu
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Svoboda slova je zaručena Ústavou ČR i Listinou
lidských práv a svobod!
Partneři a sponzoři :

Tvorba internetových stránek

Chcete se stát našimi partnery, nebo sponzory?
Budeme velmi rádi za navázáni jakékoliv spolupráce. Děkujeme

