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téma Ora et Labora

AK-29
Zvláštní příloha 11. Zdravice redakci AK-29,Programové prohlášení STRANY pronesené předsedou Konrádem
Polákem na zakládajícím sjezdu 28.10.2011 v restauraci Pod Kaštanem v Břevnově.

Zdravice Strany k vydání desátého čísla AK-29
„Drazí přátelé a příznivci. Nejdříve bych vyjádřil hluboký obdiv k záslužné práci redaktorů
časopisu AK-29, kteří na jeho stránkách neúnavně upozorňují na různé nešvary naší nešvarné
přítomnosti. Především bych ocenil to, že konečně pochopili, že na pouhém humoru nelze
postavit řádný tiskový orgán natož to někam dotáhnout. Takže pánové posílám tady
z Břevnova přátelskou zdravici do Holešovic a zvedám číši“ ...následuje potlesk a
dlouhotrvající ovace a ozývá se cinkot skla...“a volám Jednota především.“
„Nyní mi ale přátelé dovolte, abych přešel k tématu našeho setkání a abych vám ve stručnosti
poskytl obraz našich plánů a seznámil vás také s našimi ideovými východisky. Nebudu ztrácet
čas vysvětlováním základních východisek, která jsou jasně a stručně uvedena v letáku, který
jste obdrželi při příchodu do sálu, z nichž jasně plyne, že vítězství v následujících volbách je
naše. Nějaký malomyslník by se přesto mohl zeptat, kde beru tu drzost pro takové tvrzení a já
takovému bezvěrci rázně a snadno odpovím, protože v jednotě je síla přítelíčku. My na rozdíl
od našich protivníků nemažeme nikomu med kolem huby, ale jasně jim říkáme, že zvítězíme,
protože my jsme ta poslední naděje pro tuto těžce chorou zemi, kterou doposud vedli
choromyslní jedinci, prasata“ ...na podium vbíhají dva zřízenci a odvádějí prudce
gestikulujícího předsedu do zákulisí, přičemž aplaus v sále a výkřiky - ano, hajzlové - nám
dávají na srozuměnou, že předseda vlastně nepřestřelil. Po chvíli je pan Polák opět za
řečnickým pultem a projev pokračuje... „Přátelé, my na rozdíl od té pakáže“ ...aplaus...
„máme vizi. Ano, nás zajímá budoucnost této země a proto bych se rád zmínil o jedné
záležitosti, které u nás ve Straně věnujeme značnou pozornost. To, že vyhrajeme, je, jak snad
každý rozumný člověk chápe, naprosto nevyhnutelné a proto jsme si v ústředí položili otázku.
A co za deset let?Ano i za deset let budeme u vesla a taková výdrž se musí oslavit. Jakožto
lidé otevření cizím názorům bychom se nyní na vás rádi obrátili, abyste se s námi zamysleli
nad nejvhodnějším způsobem, kterak důstojně oslavit deset let našeho vládnutí v této
prozatím rozvrácené zemi, kterou si různí tlustoprdové rozparcelovali jako nějaké prase při
vesnické zabijačce. Naše milé hostesky vám nyní rozdají formulář s návrhy a vy můžete
zakroužkovat návrh, který vám připadne jako nejzajímavější. Já osobně preferuji návrh kolegy
a kamaráda inženýra Janáka, který přišel s nápadem na složení opery oslavující naši stranu. V
této opeře by byly vylíčeny naše těžké začátky, naše boje, ale také naše vítězství. Opera by se
mohla jmenovat třeba Náš předseda nebo také Naše Strana, ale nestraním zatím ani jednomu z
těchto návrhů, protože si uvědomuji důležitost vhodného názvu, a je docela možné, že naše
anketa nám poskytne název přiléhavější, proto se prosím snažte vyplnit formulář opravdu
svědomitě, ale nyní bych přeci jenom rád obrátil svoji pozornost k současné politické situaci“
...dlouhotrvající potlesk... „Takže ta banda politických eskamotérů, oportunistů, šejdířů a
zlodějů“ ....potlesk a nadšené ovace, které byly narušeny dopadem několika dlažebních kostek
proletěvších okny restaurantu mezi delegáty sjezdu. Následovaly výkřiky rozhořčení a
zazněly slova - bijte je krysy -, několik statečných mužů se vrhlo k předsedovi, aby ho
chránili vlastními těly před útočníky. Naštěstí se ukázalo, že ony neblahé kostky nebyly

určeny našemu rokování jako pozdrav odpůrců, nýbrž omylem přilétly z ulice, kde právě
probíhal střet kreacionistů s neodarwinisty za účasti pořádkových jednotek, které ovšem
omylem vrazili do sálu za kostkami a naše shromáždění rozprášili, čímž ovšem mimoděk
pomohli naším příznivcům při výběru vhodného názvu oslavné opery oslavující deset let
vládnutí Strany a to Naši mučedníci, neboť modřiny na našich zádech se hojily hodně dlouho.
Bohužel naši protivníci uvedli ve svém tiskovém orgánu Úsvit posměšný název pro naši
operu, kterou označili nesprávně jako operetu Neslavný výprask, čímž se rozhodně ohrazuji
proti takovým vulgarismům, které tito blbci a kreténi používají k diskreditaci oponentů...

