
České Budějovice - Na přelomu 17. a 

18. listopadu jsme mohli být svědky 

vskutku nevídané a, dovolím si říci, až 

neuvěřitelné události. V tuto osudnou 

noc se u nás v ČSSR objevila polární 

záře.  

Tento páteční den byl stejný jako 

každý jiný, lidé byli spokojeni s 

bezchybným vládním režimem, 

užívali si plodů jejich výroby a 

úrody, dokonce někteří, pokud 

měli štěstí, se vydali, popřípadě i 

ve skvělém českém vozu favorit, 

do divadla, jež bylo samozřejmě 

podporující k naší velké straně, a 

podívali se na nějaké hezké 

absurdní drama. 

Ovšem ti, co zůstali doma, zažili 

ještě mnohem lepší podívanou, 

když se na nebi zjevil úkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MARKS 

18. listopadu 1989 

Svátek má Romana 

MATICE REVOLUČNÍ KOMUNISTICKÉ NOVINY 

Cena: 8 hal. OBCHODNÍ ŠKOLA  

V KYJEVU 

NIN 

Nevídaná událost vyhnala do ulic miliony 

lidí 

neuvěřitelných proporcí. Na 

obloze jsme mohli pozorovat 

rudou hvězdu, jež je symbolem 

naší moudré, milé a bezchybné 

strany a tedy její zjevení nám 

může být důkazem, že její 

moudrost, její síla, její práce 

neustoupila ani krok z cesty vstříc 

pokroku, úspěchu a perfektnímu 

výsledku ve 4. kvartálu nejenom v 

úrodě! Jeden vysokoškolský 

student při pohledu na tento zjev 

vzplanul touhou následovat učení 

naší velké stran KSČ. 

Mnozí odborníci nám tuto 

informaci mohou zcela vědecky 

potvrdit, mezi tyto inteligenty 

patří také člen KSČ Ladislav Ilyich 

Krzhivskiy-Pryamo.  

Pan profesor se nechal slyšet, že obrys 

rudé hvězdy na obloze, který jsme 

dnešní noc měli možnost spatřit, je 

naprosto nevysvětlitelný, a tak 

nepravděpodobný, že spolu se svými 

kolegy si položili otázku, zda šlo pouze 

o souhru náhod, či o jakýsi vzkaz 

z vyšší vůle.  

Do dnešního rána se nám ozvalo 

spoustu našich věrných čtenářů, kteří 

nám vylíčili, že namísto hvězdy se na 

obloze zjevil portrét Soudruha Lenina. 

Však toto tvrzení Profesor Krzhivskiy 

zcela vyloučil. Podle jeho názoru 

v tomto případě jde jen pouze o 

bujnou, leč krásnou fantazii našich 

spoluobčanů. 

 

 

Foto od Jiřího Karpase 
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Včera se stala i jedna nemilá událost, kdy se několik 

desítek (možná stovek) žáků a učitelů shromáždilo 

v hlavním městě za účelem zpomalit dopravu a 

porušovat noční klid. My bychom se jménem celé 

KSČ chtěli omluvit, že obyvatelé Prahy neměli 

možnost se hezky a do růžova vyspat. Policie tento 

dav naprosto mírumilovně a bez násilí rozehnala, 

čímž dopřála všem občanům poklidný zbytek večera. 

Ovšem kvůli této ojedinělé záporné události nesmíme 

zapomenout na všechny dobré, jež se včera a dnes i 

zítra odehrály, odehrávají a odehrají. Čest práci, 

soudruzi! 
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Nové album Michala 

Davida trhá rekordy!!! 
 

Velké vlastenecké divadlo uvedlo ve svém repertoáru 

novou hru od autora Ferdinanda Vanyeka nesoucí 

název „Zahradní sláva“. Pojednává o Vítězném únoru 

a mlaďoučkém Hugovi, jenž v průběhu hry 

přemlouvá ostatní „nevěřitele“, aby uvěřili, že víra v 

KSČ je věru to nejlepší. Mnoho nezávislých kritiků 

tuto hru označuje za „převrat v žánru činohra“ či 

„hru s revoluční kompozicí“ nebo „povstání 

moudrých hodnot mladých lidí“. 

Před nedávnem zpěvák českého původu 

Michal David vydal své zbrusu nové album 

s názvem Allegro. Sklidil s ním nevídaně 

kladné recenze jak od průměrných 

posluchačů, tak od znalých kritiků, kteří 

jeho album popsali jako dalším krůčkem v 

„new wave“ české hudby. Naznačili i své 

naděje, že též ostatní interpreti půjdou 

tímto směrem a zahltí české posluchače 

stejnou muzikou. Spousta hudebních 

odborníků tvrdí, že pop music brzy 

naprosto zastíní ostatní žánry a díky 

hvězdě jako je Michal se dere na výsluní 

hudebního průmyslu. 

 

Zahradní sláva 

Ani teď nás Michal David nezklamal a všechny 

nás překvapil svým osobitým účesem 

Omlouváme se čtenářům 

Hledáte svého vysněného soudruha nebo 

soudružku? 

Přijďte na naše setkání! 

Diskutujte o rozvoji našeho státu a 

seznamte se stejně smýšlejícími občany! 

Každý pátek od 18.00 v Rudém domě 


