
Vážení zastupitelé obcí a m ěst
        D ěkujeme všem, kterým není osud naší zem ě a jejich ob čanů cizí a
podpo řili naše iniciativy. Vážíme si všech, kte ří vytvá ří takové podmínky v
obci, aby mladé české rodiny mohly mít v čas d ěti. D ěti, ve kterých je jediná
perspektiva národa. Také podmínka, aby bylo na d ůchody a majetek národa
neskon čil v cizích rukách. D ěkujeme t ěm, kte ří pochopili, že se český národ dnes
nedělí na lidi podle politické p říslušnosti, ale na ty co kradli, kradou a budou
krást a na ty kte ří byli okradeni.
        Bohužel mezi adresáty jsou i tací, kte ří nep ředali naše písemnosti ani
koleg ům zastupitel ům, kterým byly ur čeny, ani ob čanům. Takovým sd ělujeme.
Kontaktní adresa obce není soukromá, protože obce z atím nebyly privatizovány
žádnou politickou stranou. Jist ě, na sv ůj osobní názor máte ve svobodném stát ě

plné právo, které respektujeme a ctíme. Naopak jsme  rádi, že nám odlišný názor
sdělíte. Kdysi se v českých  školách u čilo, že Lenin, Stalin, Gottwald či Julius
Fučík byli kladní hrdinové. Najednou jsou to lot ři a zrádci, jak se to u čí dnes.
Svět se rychle m ění, co když naše písemnosti jsou pravdivé. Ale k v ěci. Na sv ůj
názor máte právo. Nemáte ale právo d ělat cenzora, který bude ur čovat komu naše
materiály p ředá a komu nikoliv. Tedy nejprve je p ředejte adresát ům a to všem
zastupitel ům obce.
        Co se tý če informace pro ob čany obce. Víte, že obecním rozhlasem b ěžně
sdělujete, kdy nap říklad p řijede prodejce ku řat, nebo brusi č nož ů. My jen
žádáme, abyste podali informaci, že 15.4.2012 od 17  hod se sejdou ob čané, který
byli okradeni a jejich stát zadlužen, na nám ěstích velkých m ěst, viz. leták.
Cestu p řes obce volíme proto, že česká masmédia byla dávno ukradena a slouží
hlavn ě k propagaci lichvy, alkoholizmu, hazardu, pornogra fie, prostituce atd.,
zkrátka k znemravn ění a idiotizaci obyvatelstva. Cenzura je tam v ětší než za
bolševika. Nebo snad máte pov ědomí o tom co se stalo na Islandu? Tam už jsou
lidé, co vytunelovali Island, dávno ve v ězení. P řesto žádné masmédium v ČR o tom
nepodává informace. Dokonce je blokován i Internet.  D ůvod je jasný, je to dobrý
návod jak naložit i s našimi zlod ěji, který se nesmíme dozv ědět. Naše masmédia
vlastní neznámí vlastníci. Bude zajímavé, až se odt ajní akcie komu fyzicky
pat ří. Ve řejnoprávní televize a rozhlas, která do omrzení stá le hlásí, že jsou
česká slouží proti české politice, ostatn ě to snad dokážete poznat sami. Jsou
ur čena k tomu, aby všichni ob čané, kte ří nepat ří do scéná ře, byli ztrap ňováni.
Naopak lidé z ur čitých pražských rodin, kte ří ve scéná ři jsou, jsou nám
soustavn ě ukazováni. D ělají z nich ty jediné pravé, moudré a zodpov ědné. Asi ani
vám neušlo, že jsou to stále stejní lidé, nebo jeji ch p říbuzní. Ti, co na nás
dělají 20 let pokusy by cht ěli pokra čovat.
        P řikládáme výtah z písemností politických v ězňů, který prosím p řidejte k
již zaslaným a p ředejte adresát ům, tedy člen ům zastupitelstva. Ve v ěci
informování ob čanů obce o akcích ob čanských iniciativ použijte vlastní rozum a
sv ěřené prost ředky. Uv ědomte si, že i kdyby byl ve vaší obci jen jeden ob čan,
který s námi souhlasí, má právo se dozv ědět o našich akcích. V dob ě tuhé cenzury
a sou časné prokorup ční vlády, která má podporu sotva 15% obyvatelstva, nemáme
jinou cestu k ob čanům než p římo p řes obce. V ěříme, že spole čným postupem
dosáhneme pot řebných zm ěn. Jsme p řesv ědčeni, že je to náš i váš zájem.

Přejeme p ěkný den a klidné spaní
Jana Nováková
přílohy leták a informace politických v ězňů

P.S. 
        Zkuste ud ělat na internetu pokus. Zadejte do vyhledáva če heslo erotika.
Internet splní každému celý rozsah jeho zvrhlosti a  úchylek, v četn ě d ětské
pornografie. Poté totéž ud ělejte ve v ěci Islandu. Nedozvíte se tém ěř nic,
protože zde probíhá soustavná tuhá cenzura poslední ho jakž takž svobodného
masmédia. Vaše d ěti a vnou čata to ví, protože o po číta čích a internetu ví víc
než dosp ělí. Proto je udivilo, že zlo činci, kte ří vedou náš stát, tajn ě

podepsali dohodu ACTA. Pod záminkou ochrany autorsk ých práv, v praxi mín ěno
autor ů d ětské a jiné pornografie, má umožnit špehování každé ho ob čana a hlavn ě

politickou cenzuru. Copak jste všichni ztratili dík y stranické p říslušnosti
rozum? Vaše d ěcka si uv ědomila, že Internet p řetéká špínou a ší řením
nemravností, která uráží i d ěti, zatímco se cenzuruje ší ření pravdy. A vy,
respektive vaši strani čtí kolegové, na tato d ěcka posíláte t ěžkood ěnce řízené



rudými komisa ři. Vaše d ěti se za vás stydí. Kdo vlastn ě jste vy cenzo ři obecní
pošty? Znáte v ůbec spisový řád? Nedivte se, že se vás vaše d ěti budou ptát jak
jste se v této situaci zachovali.

Dokumety

Stanislav Stránský

* 28.3.1922 Devínska Nová Ves (dnes městská část Bratislavy)

† 21.2.2012 v Ústřední vojenské nemocnici Praha Stanislav Stránský zemřel po krátké nemoci v Ústřední

vojenské nemocnici Praha v úterý 21. února 2012 v odpoledních hodinách.

Vzpomínáme.

Po válce působil v armádě. Rotný Stránský chtěl studovat na akademii, ale nelíbila se mu politizace

Československé armády, kterou prosazovali zejména komunisté. Svůj názor si nenechával pro sebe,

protestoval a byl propuštěn z armády již v roce 1946.

Pracoval jako řidič na ministerstvu zdravotnictví ve skupině zdravotníků, která zajišťovala očkování proti

dětské úmrtnosti, později v rámci UNESCO ve skupině dánského Mezinárodního červeného kříže, která se

zabývala očkováním proti tuberkulóze. Po únorovém puči v roce 1948 působení zahraničních lékařů ukončil

brněnský krajský tajemník KSČ Otto Šling.

Po návratu do Prahy na ministerstvo byl Stanislav Stránský krátce zatčen v březnu 1948. Po

propuštění byl přemístěn na práci do západních Čech, kde přešel hranici do Německa. Odtud byl jako kurýr

poslán zpět do republiky. Když chtěl navštívit rodiče v Mariánských Lázních, byl 5. dubna 1950 zatčen,

obviněn ze špionáže a vlastizrady. V Praze na Pankráci byl odsouzen na čtrnáct let a určen k výkonu trestu v

Jáchymově na táboře Rovnost. Prošel i dalšími vězeňskými lágry, kde snášel útrapy vězně komunismu, ale

potkal zde i řadu vzácných osobností mezi spoluvězni.

Amnestie po ustavení Antonína Novotného prezidentem v roce 1960 znamenala pro Stanislava

Stránského propuštění na svobodu, ale ještě na dalších deset let byl zbaven občanských práv a svobod.



Musel se hlásit StB a odeslán na úřad, odkud byl spolu s Jiřím Kubelíkem, bývalým tajemníkem

Československé strany sociálně demokratické, a dalšími umístěn k lopatě a krumpáči do stavebního podniku

Průmstav. Později přešel do dílen v Malešicích, posléze byl vyškolen na jeřábníka a pracoval ve stavebnictví u

Vodních staveb - až do důchodu.

Na jaře 1968 se podílel na založení klubu K-231, chodil s kýblem vápna a psal nápisy „Havel na

hrad!” . Po srpnové okupaci Československa vedoucí činitelé klubu se uchýlili do exilu a činnost organizace

bývalých MUKLů zanikla.

K obnovení došlo až po listopadu 1989, kdy byla založena Konfederace politických vězňů. Stanislav Stránský

byl zvolen předsedou největší pobočky KPV v Praze , která měla více než 5 tisíc členů. Věnoval všechny své

síly památce zemřelých a popravených politických vězňů. S několika kamarády se pustil do pietní úpravy

zpustlého hromadného pohřebiště na hřbitově v Ďáblicích. Ve spolupráci s Magistrátem a dalšími

podporovateli se mu podařilo vybudovat důstojné symbolické pohřebiště na místě, kde v minulých dobách

byly ukládány do společných šachet osoby, jejichž jména měla být vymazána z paměti společnosti. Pro

přátele Stanislava Stránského to bylo nepřijatelné.

Stanislav Stránský na počátku devadesátých let postupně pojal podezření, že se věci ve státě, ale i

v konfederaci nevyvíjejí, jak by měly. Požádal tehdejšího předsedu konfederace Rudolfa Pernického, aby

se vedení konfederace podřídilo lustraci a vyzvalo k odchodu z konfederace všechny spolupracovníky StB

a dalších bezpečnostních složek komunistického státu. Výsledek Stanislav Stránský komentoval slovy:

„Místo aby udělali pořádek a vyloučili z KPV ty agenty, tak naopak na mne podali žalobu. Tím ty estébáky

přikryli.” Postkomunistická justice zafungovala a Stanislav Stránský pak musel Pernickému splácet 100

000 korun, ke kterým byl odsouzen. Zažíval velké zklamání z důvodů disfunkce justice, právního státu a

trpce nesl i „zradu”


