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Vážení spoluobčané, nejedná se
o žádné protinožce

NE, skutečně se nejedná o žádné Australany…jedná se pouze o obludnou sestavu stávající české
vlády, postavenou přímo na hlavu. Vše, co se v minulých týdnech odehrálo na české politické scéně, dělá
dojem, že je vzhůru nohama. Jedno z mnoha pořekadel však praví: Stokrát opakovaná lež…se stává
často “pravdou”. To platí i v případě stávajícího vládního slepence, kdy došlo ve vládě k pošpinění…
každého s každým s tím, že mají nakonec pravdu VŠICHNI. Akorát na ne nebude stačit žádný ze
saponátů.
Za značného viníka těchto dopadů na českou společnost,lze označit Sobotkovo ČSSD. Byla to ona, která
z nepochopitelných důvodů… nenašla cestu k Johnovo proti korupčním krokům. Škoda, duch olažského
vůdce přetrvává.
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Může za třetím odbojem následovat i čtvrtý?
Pokud by to bylo možné, rád
bych tuto otázku, prostřednictvím
vašeho měsíčníku, položil
bývalému duchovnímu a později
ministru vnitra Františku
Bublanovi. Vždyť je to i on, který
patří k těm, označující třetí
odboj….za červotoče socializmu
a připouští, jako mnozí pravičáci,
odměnování za tyto služby.
S tímto zvláštním přáním se na nás
obrátil pan Jiří R.z Teplic a dále ve svém
dopise píše):

Pan Bublan nepatří, co do věku,
zrovna k těm nejmladším. Jedná
se v jeho případě jistě o vzdělaného muže. Člověka, který určitě ví něco o obnově české státnosti,
o úsilí obroditelů, kteří po tři sta letech vrátili českému národu hrdost i ducha. Právem bych nazval
toto období prvým odbojem.
Jako obyčejný člověk jsem přesvědčený, že tito lidé nehledali za touto svou činností odměny
a medaile. Stejně tak se chovali a zachovali lidé, kteří za německého protektorátu obětovali svou
svobodu a mnozí svůj život. Právem lze nazvat tyto hrdiny druhým odbojem. Pravda, o těchto
lidech se dnes mluví jen minimálně, stejně jako je snižován význam samotného prezidenta
E.Beneše. Vliv na toto zapomnění je směřován především ze strany dnešních “německých přátel”.
Lidé z prvého odboje již nežijí, lidé z druhého odboje doumírají stářím. Ti ze “třetího”, kteří se
neúčastnili milionových májových průvodů, statisícových účastí na spartakiádách – jsou dnes
však v kurzu.
Já si závěrem dovolím tak trochu kacířskou otázku: Co čtvrtý odboj? Budou za něj v budoucnu
odměnováni i lidé z DSS? Vždyť ani oni dnes nesouhlasí s českými vládami, které dovolili za
posledních dvacet let r o z k r á s t celou českou vlast.
J. R. Teplice

Kalousek radí:

CHCETE UŠETŘIT?
Nač si pak v dnešní zkorumpované české společnosti
platit draze advokáta, když můžete mít v dnešní době
lacinějšího soudce?
(John je od válu a tak vše funguje jak fungovalo)
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Z dopisů našich dopisovatelů

PRAŽSKÁ SAZKA = TEPLICKÝ BETONSTAV

To, že nejsou v České republice zákony na zloděje,ví snad většina občanů této republiky.
Samozřejmě myslím na ty velké. Ti menší a ještě menší,přece jen čas od času o nějaký ten paragraf
zakopnou. Ti velcí, nebo aspoň značná část z nich, si svou výchozí pozici zbudovali na české
polistopadové politické scéně. Dva příklady za všechny. Jedním takovýmto českým zázrakem je
zcela jistě Zemanovo odchovanec, později ministr vnitra, mladík, který svou politickou kariéru
zakončil přímo figurou předsedy vlády ČR.
Myslím tím Stanislava Grosse, kterému zůstalo za nehty hezkých pár milionů. Pravděpodobně
stejnou Alibabovu slůj objevil i druhý politický zázrak z Teplic, pan Řebíček. I on byl zpočátku
pouhým chudým teplickým zastupitelem, nežli objevil na ministerstvu dopravy tajnou chodbu na
Klondajk. Pokud by v té době byl na MV ČR Radek John, jistě by z nich měl velkou radost. Jeden z
ODS, druhý z konkureční ČSSD.
Ovšem mezery v zákonech využívají dnes i zlodějové mimo politická uskupení. Pokud kradou ve
velkém, jsou stejně tak nepostižitelní, jako lidé krytí svými stranami. Český občan jen zírá na
český kolotoč –zvaný SAZKA. Vybrakované miliony, které o sport ani nezavadily. Miliony,
miliony, které si našly cestu do jedné z českých černých děr.
Smutné, za dvacet let se nepokusila žádná z parlamentních stran vytvořit zákon o prokazování
peněz. A tak si mohou obrzlodějové přelévat nakradené peníze z jedné firmy do druhé, aniž se
kdokoli ptá na jejich původ. Pokud jsem vzpomněl na Teplický Betonstav - jedná se o stejný případ.
Majitel velké stavební firmy Betonstav, převedl aktiva do dalších nejméně dvou sesterských firem
a původní firmu Betonstav, zatíženou cca dvěma sty miliony… poslal do insolvence…. bohužel i s
mnoha dlouholetými pracovníky. A má rada pro české občany? Když krást , tak ve velkém .
J.K. bývalý pracovník Betonstavu
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Konečně další záchodek v Teplicích - FONTÁNA !
Je zcela jisté, že se jedná
o rozhodnutí podporované
“kejválky” z ODS v radě města.
Místo kde má pokračovat
“fontalizace” města je alarmující.
V této oblasti - divadlo a kulturní
dům - stojí dnes již tři fontány!!! Dle
našeho názoru jde o vyhazování
peněz!
V Teplicích (lázeňské
město?) je jediný veřejný záchodek
a tak možná, že tato nová kašna,
bude k něčemu dobrá, hlavně při
plesové sezóně? Naše město nejen,
že nemá na veřejný záchodek
peníze, natož aby vybudovalo
veřejné koupaliště. Připomeňme si
hlavně pro mladou generaci
Teplická koupaliště minulosti,
hlavně jako ukázku co za vlády

ODS bylo zničeno! V Trnovanech
ANGR, v Řetenicích PUDLÁK
a vrcholem kazisvětů z ODS bylo
zničení krásného a jedinečného
koupaliště “ZÁMECKÁ
ZAHRADA”. Toto koupaliště
přežilo Hitlera, bolševika a padlo
hlavně zásluhou některých
kumpánů z ODS!!
Toto koupaliště nejen sloužilo
veřejnosti, ale svým krásným
prostředím, bylo unikátem uprostřed města koupaliště! Mnoho
matek s dětmi odpoledne, ještě
stačilo toto koupaliště navštívit a
využít jeho služeb! Jenom blbec
mohl na radnici navrhnout jeho
zasypání, kolik asi byl “bakšiš”?
Nevěřím, že to byl Kubera, který má
tak velký vztah k fontánám a pod.

Myslím, že to bylo dílo určitého
kolektivu a dodnes se proslýchá, že
bylo dobře ohodnoceno! Vzhledem
k tomuto “dílu” zveme celou
městskou radu (ODS) k návštěvě
modlitebny mistra Jana Husa ve
Wolkerově ul., a zde požádat za
odpuštění za tento hřích! I když asi
žádný Tepličák jim neodpustí a tuto
jedinečnost - Zámecké koupaliště nikdo zpět ku prospěchu občanů
i městu nevrátí.
Protože Teplice jsou městem, které
se nikdy nezmohlo na jakékoliv
referendum, padlo i koupaliště,
připomíná mi to slova SENECA:
“Když je moře klidné, může být
kormidelníkem kdokoliv - i když
třeba hodně škodí”.
M.D. Tce

Svět kolem nás – svět kolem nás - svět kolem nás

NA KOLENA NEPADNEME
vzkázal prezident Lukašenko 28.února 2011 do USA, ve svém rozhovoru
pro list Washington Post
Rozhovor, o který požádal sám list, začal především otázkami, týkajícími se protivládní
demonstrace v Minsku 19. prosince 2010, tedy v den prezidentských voleb. Tehdy, jak uvedl
prezident…asi tři tisíce (demonstrantů) vtrhlo k sídlu vlády a začalo na něj útočit. Akce byla
doprovázená rozbíjením a ničením státního majetku.
Skupina asi 40 osob nyní očekává soud,mezi nimi i někteří kandidáti na funkci prezidenta.
Prezident je nazval pátou kolonou (Pozn. I Česká republika má ve svých řadách značné množství lidí, které můžeme
řadit k takovéto páté koloně). Budou souzeni, protože zákon nedělá mezi občany žádných rozdílů.
Lukašenko měl také některé otázky, na které (list)*novinářka neodpovídala: Proč jste rozbili
Irák? To je mezinárodní zločin!
Američanka naznačila v rozhovoru, že úřady USA neomezují občanská práva, na což se prezident
zeptal: A proč na základně Guantenámo držíte bez soudu tisíce věznů?
Lukašenko dále obvinil USA, že se pokoušejí vyvolat v Bělorusku převrat. Nestrašte nás zbraněmi
ani sankcemi…dodal Lukašenko. K osobě Putima uvedl: Nedemonizujte Putina, je to člověk,
který bude v jakékoli chvíli hájit zájmy Ruska, což se zřejmě Americe nelíbí. Prezident hájil
i Sovětský svaz: Kdyby existoval SSSR-vy byste se například nedopustili té chyby, kterou jste
učinili v Iráku.
(* ve zkrácené podobě přetištěno ze Slovanské vzájemnosti)
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Pocta, kterou si právem zasloužil...
Sice po měsíci, ale přesto se Občanské sdružení M. J.
Husa prostřednictvím svého měsíčníku tímto
oficielně připojuje k těm, kteří již 9. 5. 2011 ze srdce
blahopřáli JUDr. Jaroslavu Musialovi k udělení
čestného občanství města Teplic. Návrh na udělení
tohoto titulu podala, jak pobočka Konfederace
politických vězňů, tak i Představenstvo Občanského
sdružení M. J. Husa z Teplic. Udělení čestného
občanství, které schválila Rada města, tak teplické
zastupitelstvo, jen stvrdilo dlouholetou činnost JUDr.
Musiala, kterou věnoval celý svůj život pravdě a boji
za demokracii. Stejně tak lze vyzdvihnout jeho
činnost věnovanou svému městu.
Navíc mu lidé z Občanského sdružení M. J. Husa
blahopřejí k dovršení jeho devadesátin (13. 5.
2011) a přejí mu do dalších let ještě mnoho zdraví
a hlavně,aby jej neopouštěl elán, který jej stále
provází.

Rád i dnes navštěvuje krásná česká zákoutí.

KDO ZA NIMI STOJÍ
a KDO JE VLASTNĚ PLATÍ?
Byl to prezident Československé republiky E. Beneš,
který před více jak šedesáti lety řekl: Přijde brzo den,
kdy se pohrobci a pokračovatelé fašistických vrahů z II.
světové války budou před sebou a světem očišťovat z
toho, co
v těchto letech napáchali. Je to však po
tolika letech mnohem horší - následníci těchto vrahů
obvinují ty, kteří museli zažít hrůzy II. světové války, ty
které jejich předci mučili, vraždili a na jejichž území
chtěli zbudovat ČISTOU PLOCHU pro germánskou
rasu.
Vážená redakce, mnohokrát jste napsali, jak moc se
nachází v českém národě kolaborantů. A tak když se z
hrůzou dívám na ČT, tak se nahlas ptám: Kdo jsou ti, co
kopou u Dobronína? Jsou to potomci oněch fašistických
vrahů nebo se jedná o dobře placené české KOPÁČEKOLABORANTY, kteří by byli schopni za nějaké to
německé euro tam předem i něco zahrabat? Nejhorší
na celé věci je snad možnost, že tyto parchanty
mohla porodit možná i česká žena.
Není to ovšem jen Dobronín, Cheb nebo Panenské
Břežany. Stejně hnědý mor se šíří i na severu Moravy.
Tento mor má mnoho podob a řadu názvů. Jedním z nich
je i Panevropská unie Česko. Komunisté užívali za
svého působení zajímavý výraz. Plíživá
kontrarevoluce. Tento německý mor má podobné

znaky i když má jinou barvu. Nebezpečnější je v tom, že
se děje za německé peníze s podporou české páté
kolony.
V té pak není nikdo jiný, nežli Rakušan Schwarzenberg,
F. V. Lobkowicz a navíc je tento spolek velmi dobře o b
s a z e n katolickou církví. J. E. Mons – sídelní biskup
ostravsko-opavský a nemůže chybět ani pravidelný
návštěvník sudeťáckých srazů J. B. Graubner - biskup
olomoucký.
Závěrem bych chtěl všem zatím dobrým Čechům
připomenout, že je to právě církev katolická, která žádá
po českém státě 83 miliard a není od věci, že je mohou,
jako za Rakouska použít na germanizaci českého
národa.
A.O.člen OS-MJH, Most

ČERVEN 2011

TREFA

STRANA 6

TEPLICE – NEJSOU PLZEŇ……….
To vzkazuje do celé České republiky předseda Občanského sdružení M. J. Husa.
O tom bylo možné se také přesvědčit 8. května v Teplicích, v Havlíčkových sadech u památníku
Rudoarmějce.
Sešlo se zde na tři sta občanů, jak českých, tak ruských, žijících trvale v České republice. Oslavy
proběhly za účasti hudebního doprovodu malých dětí a byli to oni, kteří si získali srdce všech
účastníků. Mezi hosty bylo možné spatřit nejen senátora Jaroslava Doubravu, bývalého senátora
JUDr. Jaroslava Musiala, ale i arciděkana církve pravoslavné, otce Freimanna. Nelze však
neuvést významnou účast ruského konzula Alexandra Budajeva a neméně významnou postavu
konzula Běloruské republiky. Všichni se poklonili památce ruských osvoboditelů, kteří osvobodili
nejen Československou republiku, ale jak jsme již uvedli…i většinu Evropy. Závěrem bylo
vysloveno přání, aby se nic podobného, jako byla německá fašistická zvěrstva již neopakovalo.
K tomu pak závěrem předseda Občanského sdružení M. J. Husa dodává: Chceme tomu věřit, ale
neustálé válečné kroky, které Spojené státy americké stále častěji podnikají za ziskem ropy….
nás v tom rozhodně NEUTVRZUJÍ.
Byl to senátor Jaroslav Doubrava,který
v krátkém projevu připomněl velké oběti,
které přinesla Rudá armáda při
osvobozování naší Československé republiky.

Ve stejném duchu se neslo i porozumění
mezi předsedou OS-MJH a ruským
konzulem A. Budajevem.
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KDO SEJE VÍTR,ČASTO SKLÍZÍ BOUŘI
Kampaň proti Véčkám, byla a je
stále velká. Je cílená a do značné
míry koordinovaná.
Do volání, aby opustili českou
politickou scénu se zapojili dokonce i dinosauři z vedení
sociální demokracie. I oni byli pro
odvolání Johna z funkce ministra
vnitra. Těžko říci, zda si vedení
ČSSD a na konec i Sobotka
nenaběhli?
Pokud bychom chtěli výměnu na
ministerstvu vnitra částečně okomentovat, tak celkem za mírně
čitelného Johna,nastoupil velmi
obtížně čitelný Kubica.
Troufneme si malou ironickou poznámku; Udělal na české policajty asi “dojem”, když vlastně svým mlčením
vyjadřují spokojenost se svými sníženými platy, které byly tak velkým a neřešitelným problémem za ministra
Johna. Pokud se vrátíme ke koordinovanému, protijohnovskému postupu ze strany ODS,TOP 09, ale i ČSSD….
musíme především hledat příčiny.
Jednou z nich byla rozhodně Johnova snaha otevřít šuplíky a vyhrabat KOSTLIVCE po svých předchůdcích.
(ČSSD - ODS) Tedy snaha udělat si vyřešením, mnoha neřešených zlodějen jméno, nebo si dokonce vysloužit
slávu. My však tvrdíme: Nic podobného se nemohlo a ani nemůže v dnešní české zkorumpované politice nikomu
Z D A Ř I T!
Toho si měl být vědom i John, který naopak vsadil pouze na své redaktorské zkušenosti. Co však sociální
demokraté? Vždyť i oni zasévali vítr… nevrací se jim to dnes ve formě bouře? Ta otázka se nabízí ve vztahu
k současně probíhajícímu nařčení Grosse a Sobotky. A nejedná se o nic menšího, nežli o jejich špatné hospodaření
a o jejich špatné nakládání ze státním majetkem.
NIC NOVÉHO! Ani tito dva socani nikdy nevybočili z dvacetileté praxe polistopadových politiků. Proto ani
jejich ministři vnitra se nikdy n e h o n i l i za rozkrádači českého národního hospodářství.
redakce
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Mají více jak stoprocentní pravdu, nelze
než s nimi souhlasit
Je to strana Věcí veřejných, která v současné době chystá návrh, podle kterého by stát nevyplatil
církvím z rozpočtu ANI KORUNU a stávající pro církev blokované pozemky… navrhují Věci
veřejné převést na obce a města.
I když přišla římskokatolická církev v České republice o hlavního vlka, přesto se nevzdává. Jsou
to z jejich strany stále se opakující drzé a neoprávněné požadavky na církevní restituce. Hlavním
t a h o u n e m není nikdo jiný,nežli skutečně církev římskokatolická. Pravda, i ostatní církve by
se rády přiživily, ale jsme zcela přesvědčeni, že po katolících by zbyly… jen ohlodané kosti.
Otázka zní: Jak může zem, která je po dvaceti letech naprosto vykradená, vytunelovaná, zkrátka
vyrabovaná – se ještě skládat na církev, která žádný ze svých dřívějších majetků nezískala
poctivou prací, ale naopak prostřednictvím válek, vražd, upalováním a vyháněním vlastenců ze
země.
Černé Topolánkovo mraky nad českou zemí se na čas rozplynuly…. dnes se české nebe opět
temní a to díky ODS a TOP 09.
83miliard…. tak zní lupičské a neoprávněné požadavky ze strany římskokatolické církve. Za
podobné zlodějské praktiky pranýřoval tuto církev již před cca šesti sty lety, sám český světec
a národní hrdina Mistr Jan Hus. Je to Občanské sdružení M. J. Husa z Teplic, které se hlásí
k nesmrtelnému odkazu tohoto velkého duchovního reformátora a které si vzalo za cíl,
přesvědčit českou veřejnost, že myšlenky tohoto národního světce jsou stále živé a hlavně
použitelné i pro současnou českou veřejnost.
Z Á V Ě R?.
Fandit všem, kterým zbylo v českém parlamentu kousek zdravého rozumu. Strana Věcí
veřejných i když je stále středem pozornosti….takové zdravé názory někdy má.
Představenstvo Občanského sdružení M.J.Husa z Teplic
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