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EXIL ZADA NAVRACENI MAJETKU
V záři bylo OF Mnichov pozváno do Prahy na konfe
renci, uspořádanou Československým sdružením v Kana
dě a Československým svazem podnikatelů České repub
liky, za účasti zástupců krajanských spolků a orga
nizaci v USA, Austrálii, Švýcarsku a Rakousku. Setká
ni trvalo dva dny. O tiskové konferenci informovala
čs.televize, rozhlas a tisk.
Problém navráceni komunisty ukradených majetků zů
stává stále otevřený, neboť vládnoucí trojka (.Havel,
Calfa, Dubček; tuto krádež cp'vt potvrzuje novými, prý
demokratickými zákony.
Mnozí poslanci Federálního
shromážděni, reprezentováni na konferenci R.Senjukem,
uznávají právo osob žijicich v zahraničí na ztracený
majetek. Přesto návrh na novelizaci zákona o mimo
soudních rehabilitacích, projednávaný koncem záři,_
(5 tr . 2 )
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MNICHOV
Poté, co jsem se z ta jn ý ch do
kumentů d o z v ě d ě l, že t ř i oso
b y , N ovotn ý, M olik, V ilim , v y 
s to u p ily z OF, měl jsem o b ro v 
skou ra d o s t, že je OF osvobo
zen o.
Zmíněné
osoby
neznám
(č tě te d á l na s t r .6 )
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Exil žád á...
neprosel, i když se pro novelizaci vyslovil už dosti
vysoký počet, zejména pravicových poslanců.
Občanské fórum Mnichov zastává i nadále radikální
požadavek navráceni všech konfiskovaných majetků, v
souladu s Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Jsme ostatně přesvědčeni, že Federální shromážděni
ČSFR už dnes nemá právo legislativně rozhodovat, pro
tože ve svém současném složeni neodpovídá vůli voličů
(poslanci přecházejí a zakládají nové politické strany,
dosud nepotvrzené volbami). Ve skutečné demokracii by
dnešní stav FS vedl k parlamentní krizi a vyhlášeni
nových voleb. Prezident Havel však na tuto situaci
nereaguje, a tím podporuje nový druh totality pod
rouškou lživých tvrzeni o "mladé, rodiči se demo
kracii", kterou by nikdo neměl napadat a kritizovat.
"Zákonným" potvrzením konfiskaci a nenavrácením ma
jetků od roku 1945 si současná moc snaží koupit vo
ličské hlasy na další období. Zda se ji to podaří?
Na pražské konferenci předalo OF Mnichov exilu a tis
ku řadu svých dokumentů, zejména Stížnost k Evropské
komisi pro lidská práva ve Štrasburku: jeji jednotlivé
body bude OF Mnichov dále prosazovat na státni i
mezinárodni úrovni.
SCHÁZÍME SE
každý čtvrtek,20h
Ramersdorferhof
Karl-Preis-Platz 1
U1-U2
lOd ledna možná
. změna místa 1!)
MATE-LI
ZÁJEM
O NOVOU
VIDEOKAZETU
OBČANSKÉHO FŮRA
MNICHOV
MŮŽETE SE
PŘIHLÁSIT
U NAŠEHO
STAMTISE
NEBO
TELEFONICKY
PŘIPRAVUJE SE I
NŘMECKA VERZE
CENA KAZETY JE
DM 10,-.

NOVA LIKVIDACE BRATRA
ZAVRAŽDĚNÉHO PAVLA WONKY
Na OF Mnichov se obrátil předse
da senátu soudu v Hradci Králové
se žádosti o podporu ve věci Jiří
ho Wonky, proti kterému bylo za
hájeno trestní stiháni: Jiří zatím
marně usiluje o to, aby byly po
staveny před soud osoby, které se
provinily na smrti jeho bratra
Pavla v roce 1988. Generální pro
kuratuře České republiky a Kraj
ské prokuratuře v Praze jsme za
slali protest a požádali o okamži
té zastaveni trestního stiháni: je
výsměchem
spravedlnosti,
má-li
být trestán Wonka za Wonku, mís
to skutečných viníku.
"Sametová revoluce"
vydává
ve
věci bratři WonkŮ nejhorši svě
dectví o tom, ke komu je a ke
komu není sametová.
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...A OF MNICHOV ŽLJB DAL
-diky svým věrným, aktivním členům a přátelům, kteří
se scházejí, zůstávají v kontaktu a především svou
činnosti a finančními příspěvky podporuji společné humaninti projekty!
V minulých týdnech došlo k odstoupeni tři Členů před
sednictva, kteří zároveň na adresy některých členů a
přátel spolku rozeslali své "Prohlášeni", obsahující
řadu nepravdivých údajů, pomluv a obviněni. Byli
vyzváni, aby svá tvrzeni odvolali a omluvili se, což
se nestalo.
Jako jádro svých nepravdivých tvrzeni zvolili takzva
ný " Ausarbeitungsprotokoll", který byl součásti naši
STÍŽNOSTI PROTI ČSFR, odeslané koncem dubna 1991 na
adresu Evropské komise pro lidská práva ve Štrasbur
ku. K naši Stížnosti se připojilo několik krajanských
spolků v Německu a v západní Evropě. Tato Stížnost
proti porušováni lidských práv v ČSFR v oblasti ma
jetkové, justiční (zejména rehabilitační), devizové a
hospodářské se stala a zůstává předmětem dalšího jed
náni na vnitrostátní i mezinárodni úrovni. Jedním z
okamžitých výsledků bylo ze strany ČSFR zrušeni své
volně praktikované vízové povinnosti pro držitele asylových pasů k 1.Červenci 1SS1. Po o^lý předcházející
rok jsme tento skandál pranýřovali a úředními cestami
žádali o jeho odstraněni. Slušná jednáni vyzněla ve
směs naprázdno. Teprve tlak z mezinárodni platformy
přinesl okamžitou pomoc a změnu. I to je smutným
svědectvím o kryptokomunistickém charakteru součas
ného režimu v ČSFR.
Odpovědné právní a věcné vypracováni téměř dvacetistránkové Stížnosti si vyžádalo mnoho pracovního úsilí
a času. Podepsaná se dobrovolně a s vědomím závaž
nosti a naléhavosti celé problematiky ujala tohoto
úkolu. K jeho zvládnuti se cítila vyzbrojena jako publicistka, znalá teoretických i praktických porušováni
lidských práv v naši vlasti. Neocenitelnou juristickou
spolupráci při sestaveni Stížnosti poskytl bývalý di
sident Pavel Skála. V přípravné fázi bylo zapotřebí
prostudovat současné československé zákonodárství i
mezinárodni právní literaturu a shromáždit písemné
výpovědi a důkazy postižených a svědků. To vše se
stalo. Uvedená příprava, jakož i následná formulace a
vlastni sepsáni Stížnosti si vyžádaly několik týdnů
intenzivní práce, kterou jmenovaní bezplatně věnovali
(čtěte dál na str.5)
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P O M O Z M E
S L E P É M U

C H L A P C I
U rodičů ve Zdaru nad Sázavou a ve slepeckém ústavu
v Brně žije desetiletý Miroslav L i m 1, který je od
narozeni slepý. Zdá se však, že jeho vada je napravitelná pomoci západnich medicínských metod. OF Mni
chov už zajistilo možnost ambulantního vyšetřeni u
jednoho zdejšího očniho specialisty, který zhodnotí
stav a doporuč! případný operativní zásah.
Můžete-li chlapce a jeho doprovod podpořit v nákla
dech pobytu (strava, ošaceni, jízdné a převozy), pře
dem děkujeme za Vaši pomoc.
O ZLOČINECH KOMUNISMU, MINULÝCH I SOUČASNÝCH
konferovali začátkem řijna v Praze účastnici symposia,
pořádaného KANem a Konfederaci politických vězňů.
Zástupci OF Mnichov byli pozváni k účasti. Jednotliví
referenti upozornili na skutečnost, že existuje dnes již
velké množství dokladů o zločinech 50.let, jimiž se ta
ké zabývá SBORNÍK, vydaný k této konferenci, zatím
však velmi málo dokumentů o 70. a 80.létech. Kdo mů
že poskytnout osobni svědectví o tomto období? V Pří
brami se zakládá museum, kam lze dokumenty posílat.
Zástupci OF Mnichov upozornili na to, že jsou dodnes
v ČSFR vězněni kriminalizovani političtí vezni. Někteří
se na nás obracejí dopisy a žádají o pomoc v zaháje
ni přezkumných řízeni. Jsme s nimi ve styku a sledu
jeme postup jejich věci. Vyzvali jsme účastníky konfe
rence, aby ani oni neváhali, pokud jsou jim podobné
případy známy, a pomáhali tyto lid i dostat z vězeni.
S dr.Milanem Hulikem jsme dohodli návštěvu českých
věznic a prozkoumáni případů nespravedlivě vězně
ných osob.

. . . a OF Mnichov žije dál
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ze svého pracovního i volného času; tím ovšem vzniki
značný výpadek výdělku podepsané, která pracuje ve
svobodném povoláni. Na závěr byl k Stížnosti připojen
"protokol o vypracováni", ve výši 4.900,-DM. Tento
protokol měl sloužit k tomu, aby
a) náklad na vypracováni Stížnosti mohl být uhrazen
žalovanou stranou v případě uskutečněného juristického či soudního jednáni ve Štrasburku a aby
b) další zúčastněni stěžovatelé (připojené krajanské
spolky) podle svých možnosti na vypracováni Stížnos
ti přispěli.
Nutno podotknout, že OF Mnichov zatím neobdrželo ze
žádné z jmenovaných stran jakoukoli finanční podporu
k tomuto účelu; kromě jiného zřejmě i proto, že od
stoupivši Členové předLsednictva, kteří se na vypra
cováni podíleli pouze okrajovými připomínkami a nako
nec svými laskavými podpisy, odmítli svým diktátor
ským postojem "protokol o vypracováni" k Stížnosti
připojit.
Je naprostá lež, že by podepsaná kdy byla předložila
"protokol o vypracováni" našemu spolku ve formě účtu,
který by od našeho spolku žádala proplatit, jak tvrdí
tři odstoupivši členové předsednictva. Takové tvrzeni
není ničím jiným než hrubou manipulaci skutečnosti.
Podepsané bylo "podle usneseni předsednictva" vypla
ceno jednorázově DM 600,- na pokryti nejnutnějši re
žie (použiti počítače, otopu a elektřiny ve vlastním
bytě, a td .); tato částka ani zdaleka nevyvažuje její
ušlý zisk za dobu práce na Stížnosti.
Žádné další propláceni podle "protokolu o vypracová
ni" podepsaná nejen nikdy neobdržela, nýbrž ani ne
požadovala, ani reálně nepočítala s tím, že by se mo
hlo uskutečnit. Veškeré dosavadní cesty ve věcech
našeho spolku, do Prahy, Brna, Leopoldova nebo Bon
nu, vykonávala podepsaná vždy z vlastních prostřed
ků. Je projevem záměrné zlomyslnosti, očerňovat nyní
veřejně její jméno za práci, vykonanou ve prospěch
celku. (Mimochodem, i pan Molik profitoval z prvního
výsledku Stížnosti, že totiž po zrušeni vízové povin
nosti pro držitele asylových pasu poprvé po 23 létech
projel obě hranice bez razítek, úřední evidence a
dalších komplikaci. Přesto p.Molik nyní rozšiřuje, že
prý "Stížnost nic nepřinesla".)
Podstatně
větší
částku,
než obdržela
pode aná,
správně a odůvodněně proplatilo OF Mnichov z při
létáte dál na str.7)
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Oleva v OF Mnichov

jinak, než jako diktátory. Je
jich jediná
schopnost,
totiž
podepisovat, razítkovat, hlou
pě diktovat a přenášet písemné
materiály, byla již únavná. V
juristicko-humanitnich věcech,
vyžadujících znalosti zákonů,
psychologie a slušnost jedná
ni, jakož i v aplikaci kompjutrové techniky naprosto selha
li. Musel jsem často zatnout
zuby, abych mohl s OF spolu
pracovat a zasadit se za důle
žité věci (osvobozeni Mariana
Ježíka, Stížnost do Štrasburku
apod.). V humanitních záleži
tostech
spatřovali
"vysokou
politiku", radili k "opatrnos
ti". Ve vlastni konkrétní po
moci byli skutečně opatrní.
Jejich intriky měly znemožnit
moji spolupráci s pani Dědinovou. Byla to právě pani Dědi
nová. která dala k dispozici
pro OF zdarma režii bytu, po
čítač, čas, vždy připravena
porozumět problémům druhých
lidi,
své publicistické
zku
šenosti, jež dodávají našemu
OF dobrý image - bez ptaní,
co za to. Otok na pani Dědinovou s takzvaným ausarbeitungsprotokollem, na nějž jsme
nedostali dodnes ani pfennig,
je sprostota, typická pro vše
chny tři osoby. Zmíněných DM
600,- pani Dědinová dostala po
mé urgenci u Molika,
když
jsem zjistil, že chybí peníze
na nájemné. Pani Dědinová to
tiž v čase vypracováni Stíž
nosti neměla čas na vlastni
výdělečnou práci. Já vám,pani
Dědinová, dekuji, za všechny.
Z tajného dokumentu jmenova-

OSVOBOZENÝ
POLITICKY VtíZEŇ
MARIAN J E Ž Í K
se po několika návště
vách rozhodl žit s námi
v Německu. Poté, co jsme
se zasadili o jeho osvo
bozeni, chceme Mariánovi
pomoci v začátku nového
života. Usilujeme nyní u
německých úřadů o ofici
ální možnost jeho poby
tu. Jako první krok se
Marian pilně učí němec
ky. Zároveň pracuje na
přípravě
vydáni
svého
rukopisu z vězeni o kru
tých
zkušenostech
osmi
let v Leopoldově. Chcete
- li pomoci finančně nebo
jakýmkoli jiným způsobem
při Mariánově integraci
do
nového
prostředí,
ozvete se. My, kterým se
podařil útěk z totality
do svobody, cítíme po
vinnost nahradit Mariá
novi ztracená léta.
Děkujeme Vám předem.
ných tři osob jsem
zjistil podvody ve
vedeni účetnictví. Ani
nepřímé verbováni pro
KAN, psaní falešných
finančních položek pro
KAN, nikomu nic dobrého
nepřinese.
Opětovné zakukleni zmí
něných tři bývalých
OF-čáku pomůže nejen
nám, nýbrž i okolnímu
nediktátorskému světu.
Pavel S k á l a

. . . s QF Mnichov žije dál
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spěvkfi a darfi svých Členů a přátel, jakož i z daru
TELE 5, na osvobozeni politického vězné Mariana
Ježika: DM 400,- pro obhájce, DM 420,- jako podporu
nemocné pani Ježíkové, vice než DM 400,- na nákup
oblečeni a dalsich nutných věci i na zasláni baličku
s potravinami do věznice Leopoldov a pro rodinu
Ježíkovu, a konečně malý příspěvek, dosud přibližně
DM 300,- na dva dvoutýdenní pobyty Mariana Ježika v
Mnichově, plus spontánní finanční dary. pro Mariana
od členů a přátel spolku na jeho osobni potřeby během
pobytu v Mnichově ve výši vice než DM 200,-. Tuto
humanitní pomoc těžce postiženému a zcela nemajetnému
politickému vězni, která dodnes dosahuje přibližné
výše vcelku vice než DM 1.720, a která v nejbliŽši
budoucnosti dále stoupne, pokládáme všichni za nalé
havě nutnou a jsme šťastni a hrdi, že ji společnými
silami můžeme uskutečňovat.
Dalším závažným momentem "Prohlášeni“ tři odstoupiv
ších členů předsednictva je jejich manifestačni vstup
do československé politické strany KAN. Jedná se tu o
osobni rozhodnuti tři jednotlivců, které nemá s OF
Mnichov nic společného. Není ve prospěch ani v nepro
spěch našeho spolku. S KANem pěstuje OF Mnichov již
řadu měsíců přátelské vztahy jako s představitelem
protikomunistické opozice v naši vlasti. Není však
pravdou, jak uvádí ve svých výkazech, přiložených k
"Prohlášeni", odstoupivši pokladník, že jsme KANu vě
novali několik peněžitých darů: to se nikdy nestalo a
jsou to údaje, které přivádějí KAN do nebezpečné situ
ace v případě revize ze strany finančního úřadu v
ČSFR. Co pokladník naopak zamlčel, je věcný dar z
majetku podepsané, totiž jeden diktafon v ceně DM
100,- na ulehčeni administrativní práce. Ani v tom
ohledu se tedy údaje odstoupivších členů předsednictva
nezakládají na pravdě. K "Prohlášeni" bylo rovněž
připojeno pověřeni pana Molika (jim a z jeho inciativy
od KANu vyžádané), aby získával v zahraničí členy
pro KAN. Proti tomu by nebylo co namítat. Závažným
přestupkem však
je,
že jmenovaný
na
nepřímou
ziskávaci
akci
zneužívá
adresově
kartotéky
OF
Mnichov, která mu na základě důvěry byla předána z
rukou podepsané. To lze kvalifikovat jako zneužiti
bývalého postaveni v předsednictvu OF Mnichov a
trestný Čin proti ochraně dat (Datenschutzgesetz).
Přes všechny tyto tendence, jak vnášet umělé napětí a
(dokončeni str.8)
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negativní vztany mezi KAN a OF Mnichov, zůstávají i
nadále mezi oběma organizacemi dobré a přátelské
vztahy, jak potvrdila i nedávná účast podepsané ja 
ko oficiální představitelky našeho Fóra na meziná
rodni konferenci O ZLOČINECH KOMUNISMU, pořádané
KANem 5.a 6.října v Praze. V rozhovorech s předsedou
Bohdanem Dvořákem a dalšími čelnými představiteli
KANu jsme si ujasnili, ze i nadále budeme spolupra
covat na projektech, zajímajících obě strany.
Výsledkem "Prohlášeni” tři odstoupivších členů před
sednictva je zatím j e d n o
další vystoupeni z na
šeho spolku. Jinak se mnozí adresáti sami s podivem
hlásili s doručenými materiály. Pro ně a pro další in
formované či neinformované bylo nutno napsat toto ob
jasněni celé situace.
Občanské fórum Mnichov žije, existuje a pracuje dále,
dik svým aktivním členům a okruhu přátel, kteří si
společně jsou vědomi závažnosti projektu, které se do
týkají zájmů mnoha lidi, a často i konkrétních lid
ských osudů.
Sidonia Dědinová
ZADOST O OCHRANU
CS. MENŠINY
K připravované
ratifikaci Čs.německé smlouvy
žádá OF Mnichov
menšinovou ochra
nu pro Cechy a
Slováky žijící
v Německu a pod
poruje ochranu
německé menšiny
v ČSFR. (Otiskly
Sůdd.Z.28.10.)

DÍK ZA VA-ST POMOC 1
Pokračuje seznam dárců:
1990: Bertbk 50, Skála 100
1991: Šindelář 30,Jirsák
20, Skála 30, Cerviček 20,
Drábek 80, Kubíček 20,
Matějková 30, Menhart 40,
Molik 20, Stiller 110,
Vlček 40, Zahradník 40,
Prokop 20, Sekerka 100,
Malý 100, Slanina 60,
Dytrych 30, KramoliŠ 20,
Honzík 10, Netopil 37.
(Přispěli jsme DM 90 pro
M.Marečka, aby po 45 dnech
ukončil hladovku.)
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