
Kdo byl pan Havel?

Tak jeho rodiče za války udali všech 6 židovských vlastníků Lucerny a Barrandova a za to pak správcovali
těmto majetkům pro fašisty. Na konci války, když lidi umírali na barikádách, tak tihle zmetci nelenili a přepsali
poznámku v knize pozemkové z "správcovství" na "vlastnictví."

A šup a bylo "jejich."

Jenže už v létě 1945 jim to jako kolaborantům zabavili.

Šup do budoucnosti - Hejvla se hned ptali, jestli když bude prezidentem, jestli bude chtít Lucernu zpět. ŘEKL
ŽE NE. A pak ji hnedka chtěl a obratem prodal. Šlo ale o restituční podvod, protože Lucerna mu nejen že nikdy
nepatřila, ale restituce nešly nikdy před únor 1948, aby se nevracelo vlastizrádcům. 

Bohužel toto moc lidí neví.

K dokreslení situace - znám pilota (Pavel Kejla), jenž létal s Štrougalem, Jakešem (a dalšími potentáty) a pak s
Hejvlem. Ti "zasraní komunističní zmrdi" mu nikdy po přistání nezapoměli potřást rukou a poděkovat že je
dovezl živé a zdravé kam chtěli (také to s nimi mohl napálit do země, že?).
Naproti tomu Hejvl si nechal natáhnout červený koberec až do helikoptéry a choval se povýšeně a arogantně a
NIKDY ani nepoděkoval ani neprojevil lidský zájem se seznámit s tím, kdo ho veze. A když chtěl letět na výročí
Solidarity na Sněžku v mlze a málem se kvůli tomu zabili všichni, tak také neřekl ani puť nebo se neomluvil za
tu blbost, jenž málem stála všechny život...

Mimochodem vždy Hejvl tvrdil, jak "nechce bý prezidentem", ale ve výsledku i rozdělil Československo aby se
vyhnul ustavnímu problému s tím, že může být zvolen jen 2x - byl 3x, protože "jiný stát" se nepočítal...

Tož toliko k Hejvlovi. Jeho foto, jak ho v Lucerně na klíně houpá pan Heydrich (jako malého, ale fakt že je 
trochu už tenkrát poznat), bychom si měli všichni pověsit na zeď:

Takže kdo byl Hejvl už víme. Teď kdo jsou ti, co ho podporují? Nejlěpším případem je asi paní Madeleine
Albrightová.

Paní Albrightová je v prvé řadě válečný zločinec, jenž schvaloval sankce na Irák i když věděla, že to
zabilo  500  000  dětí  v  Iráku.  Takto  na  otázku  novinářky,  zdali  to  „stálo  za  to“  reagovala:
youtu.be/HP7L8bw5QF4?t=4m30s
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"We have heard that half a milion children died. I mean, this this is more children that died in Hiroschima. And,
you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice. But the price we think, the price is worth it."

Otázka pro všechny lidi světa zní: pokud někdo participuje a omlouvá vraždu 500 000 dětí – neměl by být za
mřížemi jakožto obzvláště hnusný válečný zločinec?
Co  se  pamatuji,  tak  za  vraždu  „jen“  čtyř  dětí  padlo  zasloužené  doživotí:  novinky.cz/.../321649-.html
Za vraždu 500 000 dětí? Vyznamenání a medaile?

A aby toho nebylo málo tam z následných válek a dění v Iráku víme, že ani vraždění 500 000 dětí nepomohlo
tomu, aby se z Iráku stala demokracie, protože demokracie nevyroste z hlavní zbraní…

„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností , není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální
propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách
imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži,
jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.
Slibuji  vám,  že  funkci  prezidenta  vezmu  na  jedno  volební  období,  ale  pak  bych  se  chtěl  věnovat  práci
dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR,
sám odstoupím z funkce.

V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci,
jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si
představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se
ptáte, o jaké republice sním.

Odpovím vám:O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných,
těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů
hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocníce nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm,
kteří je nejvíce potřebují.

Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a
jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to
neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle
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jednat...  Všichni  chceme  republiku,  která  bude  starostlivě  pečovat  o  to,  aby  zmizely  všechny  ponižující
přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím
po  takové  republice  víc  než  kdo  jiný.  Náš  stát  by  už  nikdy  neměl  být  přívažkem či  chudým příbuzným
kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat
zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se
bude  zdražovat.  Dávejte  si  na  ně  pozor!  Ptáte  se  s  údivem,  jestli  bude  inflace,  jestli  bude  zdražování?
Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na
svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez
sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti , bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se
sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v
nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky
šíří, nic takového nepřipravujeme.

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a
kultury... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké
inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol,
který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.“

Václav Havel 1989

Narozeniny starickeho mocnare...

4. listopadu 2011
Netajim se nazorem, ze Vaclav Havel je Jidas, ktery za par grosu zradil cely narod. Ale to v tomto pripade neni
dulezite. Podivejte se na par snimku z (Bakalou organizovane) oslavy narozenin hloupeho Vaska - starickeho
mocnare.  Divejte  se  na  kalhoty  -  ozrali  se  az  se  z  toho  pochcali  -  tyto  vykvety  naroda  a  prototypy  a
reprezentanti luzy.
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Tenhle havloidni intelektual je prosim Vratislav Brabenec (68), saxofonista skupiny Plastic People of the
Universe.
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Takovi jsou s Vratou strasni kamaradi...

Vyraz na tvari Madeleine Halfbright hovori jasne: "Kurva to jsem se lekla!"
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Vrata  vratkym krokem odchazi  z  oslavy  starickeho  mocnare.  Ceska  intelektualni  elita  -  pokud  to  nejsou
ynzynyri z Prahy, tak je to tohle....

7



Jak kazdy disident a komunista dobre vi: "Hlavni je udrzet moc!"

Jak kazdy disident a komunista dobre vi: "Hlavni je udrzet moc!" - a mozna taky rovnovahu.
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Tak zvednu se nebo se nezvednu?

Ochranka a "novyje-russkije" pomahaji ceske elite se zvednout ze smetiste dejin...
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Jsme to ale kurva svetaci, ze?

Pani Brabencova (nebo jak se jmenuje) byla taky slita jako puma :-)
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Brejle mi spadly a puncochu jsem si roztrhla, doprdele!

A zde prichazi blabolici idiot osobne. Nepochcal se taky?
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Ano, zda se ze se blabolici idiot taky pochcal.

Svancenberk pry prohlasil, ze si zdriml a zadnou oslavu si nepamatuje.
Tak to je, mili rodaci...
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