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V čísle dále naleznete...

Paní zima se vyřádila

SKANDÁL, který musel
být utajen! /pokračování/
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Paní zima se vyřádila.

První úkaz byl už  v 
listopadu, to co předvedla 
a co umí.  O vánočních 
svátcích to vypadalo, že 
budou zelené. No a pak 
se představila v plné 
parádě.

 Poslala nám tolik zimní krásy, 
že nás s toho bolí hlava. Ulice zasypány 
sněhem, doprava všeobecně v kolapsu. 
Nemocnice se plní úrazy občanu, 
sanitní auta nestačí navážet zraněné. To 
podstatné co náleží každému občanovi 
je, že vdané situaci má pomoci při 
úklidu v takové katastrofické záležitosti. 
Arogance a lhostejnost převláda nad 
slušností. Kde je lidská důstojnost, kdo 
jsme, že nám nevadí utrpení druhých 
při eventuelním zraněním. V klidu 
překročíme zraněného. Jsme snad 
bezcitní tvorové. Co tomu říká naše tolik 
vychvalovaná inteligence. Všichni máme 
školní vzděláni, kam se podělo to, co 
do nás vštěpovali naší kantoři. Jak se 
chovají oni sami ! Pomáhají v případě, 
že někoho potká neštěstí  při uklouznutí 
na náledí ? Vážená dámo, dost bylo 
tvé zimní krásy. Obdaruj nás sluncem a 
teplým vánkem. Budeme ti povděční. 

Sky,  foto: IDNES          
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Komínkovo vyjádření 
k žalobě
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Skandál, který musel být

UTAJEN / pokračování /
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Opět lež !  
Mám před sebou výtsk z 
novin iDnes. cz/ zprávy ze 
dne 27 března 2008.

Hovoří se tam o agentech Stb v 
KPV  / Konfederaci politických vězňů 
/  Hlavně pani Naděžda Kavalírová 
obhajuje agenty Stb asi proto, že k 
ním měla blízko.  Také o sobě hovoří, 
že byla ve vedení KPV od roku 1990. 
Není  pravda, Byla členkou. Do 
vedení se dostala, až po odchodu 
p. Drobného. Do té doby pracovala 
na Ministerstvu spravedlnosti. Pani 
Kavalírová si ráda vymýšlí a dost 
často si přivlastňuje populární věci.  ( 
Má tu výhodu, že ji mnoho lidí věří.) 
Prostě umí to. Vymýšlet si nepravdy 
je její doménou. Za co by  asi dostala 
vysoká vyznamenání.

O mně napsala cituji  „  Je mi líto, 
ale pan Stanislav Stránský byl 
bohužel v zajetí takových svých 
scestných myšlenek. Proto taky ten 
soud prohrál  „ dodala.  Opět lež !  
Soudci i  obhájci byli vybrání podle 
soudruhů viz. JUDr. Vostřejšová a 
Žáková.  Bylo vítězství obhájců Stb 
v KPV. Jednoduše, svůj k svému.  Lži 
a podvody vyhráli. Vedení KPV mělo 
radost.  



 

Svoboda slova je zaručena Ústavou ČR i Listinou 

lidských práv a svobod!
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Nový design časopisu a internetové stránky zajišťuje společnost 
4 Motion Design s.r.o.

Tvorba internetových stránek

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


