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Sametová revoluce nám přinesla 
mnoho nového a možná i dobrého. 
Utvoření nového politického spektra 
napovídalo, že převrat je zlepšením a 
utvářením nové společnosti, která nám 
zabezpečí svobodu slova i politického 
názoru. Utvářely se nové politické stra-
ny, které měli být vzorem a příkladem 
demokracie.

V  krátké době se však ukázalo, že 
tomu tak není. Začaly třenice, začal se 
projevovat pravý český diletantismus. 
Mnozí politici si spletli politickou stranu 
se zdrojem svých příjmů, přestože prezi-
dent Havel prohlásil, že vládu povedou 
jen lidé vzdělaní. Ano, to se potvrdilo 

velmi brzy, když vzdělaní začali rozebírat 
majetek vlastní strany.

V  dnešní době už nemusíme mít 
strach z opětovného nastoupení komu-
nistů k moci. Jejich zvyky jsou ale živé i 
v současnosti. Vzpomeňme kolik politic-
kých stran bylo vytunelováno a kdo kdy 
byl za krádeže potrestán ? Kolik politiků 
se dopustilo trestních činů a kdo byl po-
trestán ?  Kolik podvodů bylo spácháno 
v politické prezentaci kdo byl potrestán 
? Máme vládu, senát, poslaneckou sně-
movnu. Máme také Ústavu České re-
publiky, Listinu lidských práv a svobod  
a pořád je to málo k tomu, aby se naše 
politická reprezentace chovala slušně.

Od sametové revoluce se vystřídalo 
mnoho vlád. Občané voliti ty, o kterých 
si mysleli, že budou slušně zastupovat. 
Od zvolených politiků se však zpravidla 
dočkali pouze rychlého zapomínání na 
sliby, kterými  se před volbami hýřilo. A 
tak to pokračuje stále dál a dál. Když se 
po posledních volbách prosadily nové 
politické strany, byli jsme opět tak naj-
vní, že jsme doufali ve spolehlivou vlá-
du a politiků prostou všech „kmotrů a 
dinosaurů“, složenou jen z  dobrých a 
poctivých občanů. Omyl, následují další 
podrazy a podvody, za které bude opět 
potrestán slušný občan proto, že důvě-
řoval lidem, které si zvolil. 
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Výprodej národního ma-
jetku za babku je rozhodu-
jící příčinou zadluženosti 
České republiky a devasta-
ce průmyslu.

V době velké ekonomické krize se da-
leko názorněji ukazuje, že zbrklý a levný 
výprodej národního majetku »za babku« 
je největší příčinou problémů českého 
hospodářství - zadlužování, nezaměst-
nanosti i propadu ekonomiky.

Příchod zahraničního kapitálu byl 
vítán se slávou, zahraniční »strategičtí 
partneři« byli podporováni dotacemi, 
dostávali daňové prázdniny a podobně. 
Výsledkem této politiky je skutečnost, že 
podstatná, převažující část ekonomiky 
je dnes v  rukou zahraničního kapitálu, 
dividendy a zisky plynou do zahraničí 
(podle některých informací v posledních 
letech je to ve formě dividend ročně ko-
lem 150 miliard korun), o osudu tuzem-
ských podniků se rozhoduje v zahraničí. 
Stále více se v tomto smyslu dostáváme 
do pozice polokoloniální země. 

Zahraniční kapitál šel k nám proto, aby 
u nás levně kupoval podniky i pracov-
ní, vysoce kvalifikovanou sílu. Sloužilo 
k tomu i vysoké znehodnocení koruny již 
počátkem devadesátých let. Průměrné 
mzdy u nás jsou i v současnosti na třeti-
nové až čtvrtinové úrovni mezd v západ-
ních zemích Evropské unie.

Kdo vládne českým firmám

V  minulých dnech zveřejnily Hospo-
dářské noviny údaje o tom, kdo reálně 
stojí za 150 největšími firmami v  České 
republice. Sedmdesát procent je v rukou 
zahraničního kapitálu. Češi ovládají pou-
ze 30 procent firem, stejně jako Němci. 
Jak je tomu v nejdůležitějších odvětvích?

V  bankovnictví není ani jedna banka 

v  českých rukou. Rakousko ovládá 98 
procent kapitálu v bankách. Je to přede-
vším Česká spořitelna, Raiffeisenbank, 
Volksbank. Podobně je to u  pojišťoven, 
kde Rakousko ovládá 86 procent. V  au-
tomobilovém průmyslu rozhoduje Ně-
mecko o 93 procentech. V první dvacít-
ce největších firem autoprůmyslu je jen 
jedna v českých rukou.
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Ve stavebnictví má 83 procent Švéd-
sko, především je to firma Skanska. 
Chemický průmysl ovládají Poláci. Je 
to Unipetrol, Synthos Kralupy, Paramo. 
V maloobchodě kralují Němci: Kaufland, 
Makro, Penny Market, Lidl, Globus atd. 
Ve výše neuvedených odvětvích průmy-
slu má nejsilnější pozici Tchaj-wan, asi 80 
procent. Jinak je to Německo, Japonsko, 
Indie, Rusko. V  telekomunikacích má 
nejsilnější pozici Španělsko - 97 procent.

Česká republika si udržela silné 
pozice v  dopravě a poště - 95 procent. 
V  potravinách a alkoholu má ČR 72 
procent. Ale i zde Prazdroj vlastní Jižní 
Afrika a cukrovary Francie a Německo. 
V energetice mají Češi 51 procent. Je to 
především ČEZ. Podobné je to v  těžbě, 
kde český kapitál ovládá 63 procent.

Cizincům patří polovina 
Václaváku

Značná část nevýrobních, tedy by-
tových a různých komerčních fondů již 
rovněž patří cizincům. Známý je příklad 
Rusů v  Karlových Varech. Řadu činžov-
ních domů vlastní Italové v Holešovicích 
a v Praze 6. 

Pozoruhodný osud má centrum Pra-
hy - Václavské náměstí. Čechům patří 
již jen polovina Václaváku. Například, z 
63 domů u sochy svatého Václava pou-
ze sedm patří pražskému magistrátu. 
Ostatní vlastní cizinci a zahraniční re-
alitní kanceláře často prostřednictvím 
českých firem (před několika lety cizinci 
nemohli v ČR kupovat nemovitosti). Nej-

aktivnější jsou na Václaváku rakouské re-
alitní kanceláře, ale i byznysmeni z Velké 
Británie, USA, Irska a Německa. Napří-
klad budovu Melantrichu vlastní oficiál-
ně česká akciová společnost La Salle. Vý-
roční zpráva však ukazuje, že společnost 
ovládá Američan Irwing Alan Smoker. 
Například známý Dům módy vlastní ak-
ciovka Vestreal – USA. Tak by bylo možné 
pokračovat.

Situace je hrozivá

To, že více než polovina české eko-
nomiky je přímo v  rukou zahraničních 
vlastníků, fyzických osob i firem, je pro 
budoucnost velkým nebezpečím. V  pří-
padě krize na situaci doplatí především 
podniky u nás. Jsou již příklady před-
nostního snižování výroby, její přestěho-
vání na východ, do ještě levnějších zemí 
(zejména z hlediska pracovních sil).

Zásadním problémem je, že u nás 
ani jedna banka není v  českých rukou. 
Ani v  jedné bance nemá významný po-
díl stát a nemůže tak aktivně zasahovat 
do vývoje finanční, a tím i ekonomické 
situace společnosti. Velkou chybou byl 
prodej České spořitelny, stát tak nemůže 
garantovat úspory občanů. Celou tuto 
situaci by vláda měla urychleně analy-
zovat a učinit opatření na podporu čes-
kých podniků a podnikatelů. Bez toho 
bude zejména domácí průmysl dále de-
vastován.

Průměrné mzdy u nás jsou i v současnosti na třetinové až čtvrti-
nové úrovni mezd v západních zemích Evropské unie.

Pozoruhodný osud má centrum Prahy - Václavské náměstí. Čechům patří již jen polovina Václaváku.

4



Třetí odboj začal dnem, kdy komunis-
té provedli ozbrojený puč v  Českoslo-
vensku. Příprava na tento puč probíhala 
dávno před únorem 1948, už za druhé 
světové války – v Sovětském svazu. Z po-
hledu dneška prakticky celá tehdejší vlá-
da napomáhala tomuto cíli. Ať to byli 
naši politici ze Západu nebo z Východu. 
Už v  únoru 1948 předával Smrkovský 
zbraně LM. Ovšem na tomto připravova-
ném puči má účast i západ, protože ko-
alice proti Hitlerovi zapomněla, že další 
velké nebezpečí číhá na východě. Již 
tehdy ministerský předseda W.Churchil 
upozornil na komunistické nebezpečí, 
ale nabyl brán vážně. Po nastolení ko-
munistické diktatury v  Československu 
si až po několika letech uvědomili zá-
padní velmoci, že i ony mají na rozma-
chu bolševismu v  Evropě určitý podíl. 
Angličani prostřednictvím stanice BBS 

začali uveřejňovat rozhlasové výzvy do 
boje proti komunismu. To už ale v  ČSR 
bylo několik lidí popraveno a desetiti-
síce zatčeno. V  prvních řadách postiže-
ných byli především reprezentanti opo-
zičních politických stran a další opozice. 
Nastala likvidace všech kteří se komu-
nistům nelíbili. Věznice se začaly plnit 
a nebyla města ani vesnice, kde nebylo 
provedeno násilí a zatýkání. Následovala 
velká vlna zatýkání řeholnic a kněží. Byl 
ustanoven Státní soud, kde komunisté 
si upravili zákon tak, aby mohli právně 
soudit koho si zamanou. Byl utvořen zá-
kon č.231/48, na ochranu bolševizmu. 

Gottwaldova vláda si zajistila dosta-
tečný počet kolaborantů z řad inteligen-
ce a soudců. Ti se pak u Státního soudu 
předháněli, kdo bude lépe likvidovat ty, 
které jim připravila StB a její pomahači. 

Vyšetřovací metody předčily metody ge-
stapa. StB předvedla, že je v mučení a za- předvedla, že je v mučení a za-, že je v mučení a za-
bíjení lepší, že zná více bestialit. Její pří-
slušníci se nezastavili ani před týráním 
žen. Nejen že jim způsobovali značnou 
bolest trháním nehtů, pálením cigare-
tovými oharky na různých částech těla, 
ale přímo se kochali tím, když takto utrá-
pená lidská bytost se musela svlékat do 
naha. To nebyla genocida, to hraničilo se 
vším, co je v člověku špatného. Komuni-
stický režim se nezastavil i před takovým 
činem, jako byla poprava ženy. V té době 
interpelovaly i západní státy pro záchra-
nu této ženy, ale už bylo pozdě. Za celé 
éry bolševizmu bylo popraveno 244 
politických vězňů, 220 tisíc zatčených a 
miliony postižených rodin. To je skuteč-
nost, jak vypadal socialismus.   
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Pane Prezidente,  musím Vás oslovit 
a vyslovit se k  akutnímu problému. Za 
minulého režimu  nebyla  nejen svobo-
da slova, ale i ostatních lidských práv. 
Nyní se však naše země honosí přívlast-
kem demokratická a ani dnes si lidé za-
tím nezvykli na to, že odpor proti zvůli 
mocných je jejich základním legitimním 
právem. Dovoluji si ověřit toto právo de-
mokratické společnosti  otevřeným do-
pisem.  Je určen nejen  Vám, ale i vládě  a 
poslancům obou komor. 

Můj selský rozum po vyslechnutí no-
voročního projevu, kdy jste poukazoval 
na to, jak to ti naši politici dělají špatně, 
mne zaskočil. Nějak mi Vaše slova nešla 
dohromady s Vaší politickou kariérou a 
působením ve vládě. Rychle jste zapo-
menul na to, že nejen oni, dnešní poli-
tici, ale i Vy jste byl spolutvůrcem všeho 
politického dění a vývoje po sametové 
revoluci. A tak jsem trošku zapřemýšlel 
jako sedlák nebo poslední návštěvník 
restaurace. Jako obyčejný občan tohoto 
státu. Už pan Werich složil písničku, kde 
se pělo: ,,Hej, pane králi, nebuď líný,  vem 
hadry a běž mezi lid…“ Ne „vezmi lyže a 
jeď mezi ty bohaté do hor“!

   Je dvacet let po revoluci. A země, kte-
rá byla po roce 1990 téměř bez dluhů, ve 
mnoha výrobách téměř soběstačná, je 
dnes zadlužená tak, že nad tím zůstává 
rozum stát. 

Ale není se čemu divit, když pan Ka-
lousek hovořil výhledově v roce 2009 asi 
o 37 miliardách plánovaného schodku 
rozpočtu a ono nám to trošku sklouzlo 
pomalu na 170 miliard na letošní rok. To 
se povedlo vám, páni politici. 20 let vaší 
vlády je snad srovnatelných jen s dobou 
pobělohorskou, kdy Habsburkové tuto 
zemičku doslova vydrancovali. Stále sly-
šíme, že si musíme utahovat opasky a je 
nutné šetřit. Víte, páni politici, nějak se 
mi zdá, že vidím pořád stejné obličeje 

v tom našem politickém akváriu. Jednou 
jsem v  té straně, podruhé v  jiné, tudle 
změníme politickou tvář za jinou škra-
bošku. Případně, je- li to účelné, vystou-
pím a budu se tvářit nadstranicky a jede 
se dál. Případně se do politiky dostane 
nějaký politický klaun jako Kateřina Ja-
cques, to je patrně pro oživení. Občan 
u televize není hloupý a vidí, když si ně-
kdo plete pojem s průjmem a biomasu 
patrně považuje za produkt masného 
průmyslu. 

Jenže ono to tak nejde dělat dál, jinak 
bude vláda muset zakázat vývoz dřeva, 
aby zbylo na deset milionů žebráckých 
holí…

 Myslím, že když mi média dokola opa-
kují, že jsem zadlužen a každý z nás ne-
seme podíl na tomto dluhu, nějak se mi 
pění krev v  žilách. Vy, páni politici, jste 
dělali rozhodnutí,  kde se peníze vyhazo-

valy za prohrané  arbitráže. Konsolidační 
banka, jako obří bezedná žumpa na pe-
níze státu… Vaše politická rozhodnutí 
vedla k demilitarizaci našeho průmyslu a 
svět skočil po takovém tučném soustu. 
Náš, na tuto výrobu zařízený průmysl, 
šel ke dnu. Dnes kupujeme předražené 
Gripeny, nefunkční Pandury, armáda 
je moloch, který nedovede hospoda-
řit s  pořádným krajícem peněz.  Už jen 
to, že má generální štáb a ministerstvo 
obrany tolik vojenských úředníků, že by 
se za to nemusel stydět ani Pentagon, 
je do nebe volající plýtvání penězi. Na 
tak malou zemičku jsme grandi,  kteří 
mají neomezené prostředky. Kdybych 
jako občan hospodařil stejně jako vy, 
tak budu pro svoji rodinu zaměstnávat 
50 nic nedělajících bodyguardů, 10 po-
radců pro dovolenou, 10 daňových po-
radců, 10 kadeřníků, 10 sekretářek, 10 
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šoférů, 10 zahradníků, budu si kupovat 
Ferrari, Bentleye, Porsche Cayen… Ne-
mám na to, a proto jezdím ve Fiatu. Ale 
stát se chová jako neuvěřitelný boháč. 
Chce-li někdo v této zemi šetřit, musí za-
čít nahoře, u politiků, ministrů, poslanců 
a senátorů a u našich úředníky přebuje-
lých ministerstev, tam to začíná. 

Neskutečně velká poslanecká základ-
na jak dolní, tak horní komory. Máme 
tolik úředníků, jako kdybychom byli mi-
nimálně desetkrát větší zemí. Zbytečně 
opětovně vytvořené krajské úřady, které 
jsou svojí prací spíše kontraproduktiv-
ní… Silná byrokracie je sice základem 
státu, ale nesmí ten stát doslova vy-
čerpávat a vysávat jako pijavice. Nerad 
bych se tady dotknul poctivě pracují-
cích úředníků, kteří jsou nutnou součástí 
fungujícího státu, ale v  daleko menším 
počtu. Hovořím o zbytečně vytvořených 

úřadech. Neboť když už se na jednom 
pracovišti vytvoří dostatek teplých mís-
teček, tak si útulné státní zařízení začíná 
žít vlastním životem. Sami sobě dokáží 
vytvářet práci pro práci. 

Ale co je dále důležité, když dělník 
udělá zmetek, tak ho zaplatí a je pohnán 
k zodpovědnosti. Nějak si nemohu vzpo-
menout, že by některý vládní úředník, 
či poslanci, kteří mnohdy s  fakultním 
vzděláním z  Plzně dělali kvalifikovaná 
rozhodnutí vedoucí k milionovým a mi-

liardovým ztrátám, byli pohnáni k  od-
povědnosti. Vzpomenu jen na drobek 
z  toho obrovského krajíce. Příkladem 
třeba 65 milionů vyhozených za nepou-
žitelné testy autoškoly. Kde je vaše od-
povědnost? Jak je možné, že ve státním 
podniku ČEZ, který byl prvně údajně ve 
ztrátě, potom byl dotován a najednou, 
když po finanční injekci je v plusu, dosta-
ne ředitel 650 milionů odměn? Je tento 
člověk tak enormně výkonným mozkem, 
že má nárok ve státním podniku na tako-
vou odměnu? Ostatně nevěřím, že tyto 
finance zůstaly v jeho ,,kapse“. Tomu me-
cenáši, který byl tak štědrý, bylo určitě 
nějakou drobnou desítkou milionů při-
spěno na předvolební kampaň, ale to je 
jen taková úvaha o kolotoči ,,drobnejch“ 
v naší zemičce. Když prostý člověk vidí, 
jak jeho nadřízený bezostyšně krade, tak 
je to přece vzor jednání. Vždyť takové 

... a ani dnes si lidé zatím 
nezvykli na to, že odpor 
proti zvůli mocných je je-
jich základním legitimním 
právem.
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zprávy v tisku doslova rozvracejí repub-
liku a obyčejný člověk ztrácí zábrany.

Promiňte, jestli se mýlím, ale já si ne-
hodlám stále utahovat opasek, aby zby-
lo dost na zlaté padáky vysokých funk-
cionářů.

Poslední kapkou, do nebe volající, jsou 
České aerolinie, vedeme je ke krachu, do 
ztráty, ale zlatej padák bude asi vypla-
cen. Místo toho, aby byli špičkoví man-
ageři hnáni k  zodpovědnosti za špatně 
vedený podnik. A co ty miliardy vyhoze-
né do nenávratna, kterými plýtváme na 
našich nesmyslných vojenských misích 
v Afganistánu, Iráku apod. Pan Bém pro-
drbe 800 milionů a je to v pohodě. Jiný 
pan moudrý udělá chybu a obce chtějí 
své peníze vrátit a je to logické, protože 
když občan udělá chybu, tak platí. Při-
chází na něj exekutor, soudy. Ale nahoře 
vládne klid a bezvětří. Tedy, když se do-
stanu na nějaký ředitelský post ve stát-
ním podniku, je jedno, jak ho povedu, je 
důležité vydržet nějakou dobu, potom 
odejít se zlatým padákem a je rodina 
zajištěna. Různé správní rady a podobné 
podvody na lidi, kde utíkají peníze, kte-
ré si obyčejný člověk rád utrhne od úst. 
Utáhneme si opasek. 

Víte, za minulého režimu jsme šli za 
sovětským vzorem. Upravená zlidovělá 
slova kněžny Libuše byla: „Vidím zemi 
velikou, nad ní hvězda pěticípá a pod ní 
český národ chcípá.“

 Dnes přebíráme různé ekonomické 
vzory z  USA a odjinud. Jen chci připo-
menout, že úředník, i kdyby byl sebe 
výkonnější, není ten, kdo tvoří národní 
důchod a hodnoty. Každý úředník je jen 
podpůrný prostředek fungujících správ-
ních a nebo výrobních celků. Je to výro-
ba a vývoz zboží. To, že si jeden druhému 
posekáme trávník nebo vypereme košili, 
to nás neuživí. To, že někoho za majetko-
vou trestnou činnost zavřeme do krimi-
nálu, nic neřeší, dokud ten, kdo majetko-
vou škodu spáchal, nebude nucen tuto 
škodu uhradit, tak je to pořád o ničem. 
Je vždy dost řešení, zabavení majetku 
třeba i manželce a dětem,  kam byl onen 
majetek ulit před soudním jednáním. 

Další věcí, která se mi moc líbí je, že 
jste nechali vzniknout víc jak deset zdra-
votních pojišťoven. Ty si vybudovaly 
paláce plné zbytečných úředníků a nám 
najednou nezůstávají peníze na léčení . 
Za to jste také odpovědni vy, páni poli-
tici a poslanci. Lidé odvádějí peníze na 

své zdravotní pojištění a tyto peníze 
jsou pojídány ústy zbytečných úředníků 
a spotřebovávány na jejich paláce. 

Výborný nápad je také školné. Ti, kteří 
vystudovali bezplatně, dnes chtějí zpo-
platnit školství. Utáhněte si opasky vy,  
páni politici a poslanci, aby zbylo dost 
na studenty. Protože když nám mladí 
lidé budou utíkat do zahraničí, tak zde 
nezůstane nikdo, komu to bude myslet a 
dá tu morálně politicko ekonomicko so-
ciální žumpu jménem Čechy po vás do 
pořádku. Jsem řádným občanem této 
země a nechci platit za takové věci jako 
je vaše špatná sociální politika státu, kde 
je systém nastaven tak, že je tu veliká 
skupina lidí, která nikdy nepracovala, ani 
pracovat nechce. Často nejsou ani obča-
ny naší země. Ani vzdělávat se nechtějí, 
jestli něco dělají, tak děti a jinak jen ne-
pořádek. 

A to je další věc, pořád máme plná 
ústa demokracie, ale nejsme schop-
ni nazývat věci pravým jménem. Jsme 
vaším jednáním a mediální masáží tak 
pokrouceni, že zlodějnám se říká tunel 
a dotknout se nepřizpůsobivých obča-
nů pravým jménem, tak to je najednou 
rasismus. Na této myšlenkové deformaci 
krachuje předem každé řešení tohoto 
více jak sociálního problému. Stačí si vzít 
příklad třeba ze Slovenska. Nechci platit 
obří zásahy policie na fotbalových utká-
ních, jde o soukromé podnikání klubů 
a pokud tam někdo přijíždí ne za spor-
tem, ale rvát se, tak ať si kluby najmou 
a zaplatí ochranu nebo ať nehrají vůbec. 
Stejně už je to jen o penězích a zase špi-
navých. 
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Naše silnice jsou stavěny třikrát dráž 
než v zahraničí, nekvalitně, začínáte vy-
mýšlet silniční daň, no to je do nebe vo-
lající. Já to nechci platit, dejte to k úhra-
dě politikům, poslancům, úředníkům, 
kteří tyto smlouvy uzavírají. Následně 
ani nezajistí kontrolu kvality, silnice se 
klidně opravují už druhým rokem znovu 
a přitom byly zaplaceny ve vysoké kva-
litě. Vy jste na vině, páni politici! Ale to 
by byl nekonečný výčet toho, co je v této 
tak krásné zemičce v  nepořádku, že by 
to snad ani nikdo nečetl. 

Závěrem chci jen znovu připomenout, 
že nedlužím nic. Já jsem ty obří dluhy ne-
nadělal a naopak zvažuji žalobu na stát o 
náhradu těch rozkradených peněz. Páni 
politici, páni poslanci, vy jste našimi za-
městnanci. Jenže vy znáte lidi jen před 
volbami, když potřebujete jejich hlasy. 
Slíbíte plešatým, že jim narostou vlasy. 
Slíbíte těm, co mají ploché nohy, že jim 
zvednete klenbu, notorikovi rum za dvě 
kačky, prostě cokoli. A když je to nutné, 
zapomeneme na zásady a vyměníme 
církevní restituce za úspěch prosazení 
vlastního zájmu, to bylo tak trapné, jako 
když paní Parkanová pěla ódu na ame-
rického prezidenta. Jak jsem se  já v těch 
chvílích styděl za to, že jsem Čech. Takto 
rovnou do zadnice a bez trychtýře s va-
zelínou, no to byla pecka, „Ukázka“  naší 
národní hrdosti. 

Vše má  jeden háček, bude nutné 
v  této zemičce změnit ústavu a změnit 
zákony, aby ani poslanec nebyl nedo-
tknutelný. Pokud neplní své sliby, nechá 
se korumpovat nebo spáchá trestný čin, 
musí být postižitelný, jako každý ob-
čan této země. O okamžitém odvolání 
z  funkce ani nemluvím, to by mělo být 
samozřejmé, jako jinde v  civilizovaném 
světě. Ono by bývalo stačilo po revoluci 
převzít zákony z některé země, ve které 
to funguje, a okopírovat je. Jenže to by 
se potom nepodařilo tuto zemi rozkrást. 

Zrovna tak trestní právo má ve světě 
své výborné formy, které stačilo převzít. 
Občanský zákoník, staré římské právo 
jsou vzorem pro demokratické země, jen 
páni Češi vymyslí něco dokonalejšího. 
Jenže to by se na tvorbě zákonů a jejich 
dodatcích taková léta nemohlo živit to-
lik lidí, to jsou také vyhozené prostředky. 

Co se týká „toho mého dluhu“,  ten 
by měli zaplatit podílově všichni, kteří 
tomuto státu vládli v  době od vzniku 

státního dluhu. Lidé si musí uvědomit, 
že z jejich vydělaných   peněz  si stát na 
daních bere 55-64 % formou různých 
typů zdanění. Další peníze odvede ob-
čan formou daně z nemovitosti a dalších 
daní. Vše, co si za peníze, které lidem 
zůstanou,    kupujeme, je již také x-krát 
zdaněno. 

Závěrem podotýkám, že  nejsem pří-
vržencem žádné politické strany bez 
rozdílu barvy a ovoce. Rozlišuji politiky 
jen na ty špatné, mlčící a pěstující si svá 
koryta a na ty,  kteří to myslí poctivě ( ale 
těch je v současné politice velmi, velmi 
málo). Z některých obličejů by se mohl 
klidně složit orloj. Vždy o volbách ukáží 
tvář a potom se schovají, aby v  dalších 
volbách učinili to samé. Většinou ta prv-
ní jmenovaná skupina vykouše ty slušné 
nebo si je mezi sebe vůbec nepustí. 

Začnu věřit v  obrat k  lepšímu, až za-
čnou páni politici a vlastenci jezdit ve 
škodovkách a ne v Audi a BMW. Až v této 
zemi bude přímá volba prezidenta, aby 
se neopakovala ta ponižující fraška, jaké 
jsme několikrát  byli svědky, a až občan 
této země bude moci přijít do parlamen-
tu a navrhnout třeba změnu zákona, 
podobně jako je tomu v  Nizozemsku. 
Až budeme přidělovat občanství podle 
vzoru třeba Švýcarska, Holandska. Až 
budou Vietnamci prodávat řádně celně 
odbavené zboží… A co hlavně, až někdo 
konkrétně začne vyšetřovat ty nekoneč-
né „národní tunely“, viníci budou pozvá-
ni k  odpovědnosti a ponesou násled-
ky svých činů úhradou „napáchaných 
škod“...

Pane prezidente, vy znáte odpověď na 
každou otázku a já mám v něčem velmi 
nejasnou představu. Proto se Vás takto 
z pozice obyčejného člověka ptám, mys-
líte, že lidé budou opět zvonit klíči nebo 
vezmou do rukou vidle a baseballové 
hole? Skoro mne děsí zeptat se: „Nebo 
budou cvakat závěry zbraní?“ 

Říká se mezi lidmi vtip: Optimista se 
učí anglicky, pesimista rusky a realis-
ta střílet.

  Jirka Nekovář ze Žďáru nad Sázavou
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1.  „Je to pravda, pane doktore, že pokud někdozemře ve 
spánku, neví o tom až do rána?“ 

2.  „Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?“ 

3.  „Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?“ 

4.  „Byl jste sám, či o samotě?“ 

5.  „Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit 
       ve Válce?“ 

6.  „Zabil vás?“ 

7.  „Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku 
       nárazu?“ 

8. „Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého od   
       chodu?“ 

9.  „Kolikrát jste spáchal sebevraždu?“ 

10. Otázka: „Takže datum početí vašeho dítěte 
                             bylo  pátého srpna?“ 
        Odpověď: „Ano.“ 
        Otázka: „A co jste v tu dobu dělala?“ 

11. Otázka: „Takže ona měla tři děti?“ 
        Odpověď: „Ano“ 
        Otázka: „Kolik mezi nimi bylo chlapců?“ 
        Odpověď: „Žádný.“ 
        Otázka: „Byla mezi nimi nějaká děvčata?“ 

12. Otázka: „Takže ty schody vedly dolu do sklepa?“ 
        Odpověď: „Ano“ 
        Otázka: „A ty schody vedly také nahoru?“ 
13. Otázka: „Vy jste podnikl poměrně dalekou 
                               svatební cestu, že?“ 

Odpověď: „Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně.“ 
Otázka: „A vzal jste s sebou svou novou ženu?“ 

14. Otázka: „Jak bylo ukončeno vaše první manželství?“ 
        Odpověď: „Smrtí.“ 
        Otázka: „A čí smrtí došlo k ukončení manželství?“ 

15. Otázka: „Můžete tu osobu popsat?“ 
        Odpověď: „Byl střední výšky a měl plnovous.“ 
        Otázka: „A šlo o muže či ženu?“ 

16. Otázka: „Doktore, kolik pitev jste vykonal na 
                              mrtvých?“ 
        Odpověď: „Všechny mnou vykonané pitvy byly 
                               vykonány na mrtvých.“ 

17. Otázka: „Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?“ 
        Odpověď: „Odmalička.“ 

18. Otázka: „Doktore, než jste započal pitvu,
                             zkontroloval  jste tep?“ 
        Odpověď: „Ne“ 
        Otázka: „zkontroloval jste krevní tlak?“ 
        Odpověď: „Ne“ 
        Otázka: „zkusil jste nalézt známku dechu?“ 
        Odpověď: „Ne“ 
        Otázka: „Takže, je možné, že při započetí pitvy 
                              byla pacientka stále naživu?“ 
         Odpověď: „Ne“ 
         Otázka: „Jak si můžete být tak jist?“ 
         Odpověď: „Protože její mozek ležel ve sklenici 
                                  na mém stole.“ 
          Otázka: „Nicméně, je i přesto možné, že byla 
                                stále naživu?“ 
           Odpověď: „Je možné, že byla stále na živu a 
                                     vydělávala si jako právnička.“
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14.května v 10:00 hod. v Praze na motolském hřbitově pietní setkání  za     
                                       popravené, pořádá KPV Praha

18.května v 10:00 hod. pietní setkání Zámrsk, hotel Tejnora Vysoké Mýto,
                                       pořádá KPV Brno

28.května v 10:00 hod. „Jáchymovské peklo“ odjezd autobusu v 07:00 hod.
  od pankrácké věznice

18.června v 10:00 hod. kostel Cirila a Metoděje v Praze, Reslova  ulice,
  pořádá Klub výsadkových veteránů Praha

21.června v 10:00 hod. pieta gen.H.Píka, Praha 6-Gen.štáb AČR
  pořádá Ministerstvo obrany

26.června v 10:00 hod. pieta za popravené a umučené politické vězně na 
  hřbitově III.odboje v Praze-Ďáblicích
  pořádá SBPV Praha
27.června v 10:00 hod. uctění památky popravené Dr.M.Horákové, pietni akce
  se koná přímo v areálu pankrácké věznice.
  Pořádá SBPV Praha

-v září se koná setkání v rakouském Alt-Nagebergu pietní akce za zastřele-
né při přechodu st.hranice, datum bude upřesněn včetně podmínek odjezdu 
z Prahy.

-rovněž v září se koná ve Znojmě pietní akce za popravené pol.vězně, pořádá 
SBPV Znojmo, datum a podmínky odjezdu z Prahy budou upřesněny.

28.října ve 12:00 hod. Panteon Národního muzea v Praze, vznik republiky, 
                                              pořádá ČSBS 

Na druhou květnovou neděli slavíme Den matek. K  tomuto dni přejeme našim 
matkám vše nejlepší a hodně zdraví.

Tento krásný zvyk má  původ již ve starověkém Řecku, kdy se oslavovaly všechny 
rodičky, tudíž matky. K jeho mezinárodnímu rozšíření ve dvacátém století přispěla 
snaha vzdát hold angličance Anny Reevers Jarisové, která bojovala za život a práva 
matek. Nejprve se slavil jako Mateřská neděle v Anglii a později se začal slavit mezi-
národně a oficiálně byl vyhlášen prezidentem W.Wilsonem v roce 1912.

U nás byl prosazen od roku 1923 Alicí Masarykovou. Po druhé světové válce byl 
nahrazován dnem MDŽ , ale v některých rodinách byl Den matek dodržován.

Den matek

Předsenictvo informuje:
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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

Jsme rádi, že konečně se k Vám dostává náš ča-
sopis.  Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost. 
Bohužel, na všem se podílí nemoc a pobyt v ne-
mocnici, tudíž nebylo v  našich silách dřívější 
zpracování. Přes naše prosby, nikdo nám nezasí-
lá nějaký zajímavý článek a vše zůstává pouze na 
dvou lidech. 

Pomozte nám!


