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K-231
Klub bývalých politických vězňů v exilu
Přejeme všem svým členům, přátelům a příznivcům, kteří
nás podpořili vlídným slovem, přátelskými řádky a finančně
v počátcích naší existence,

šťastné a veselé vánoee a do nového roku hodné
zdraví, božího požehnání a osobních úspěchů.
K-231

Slovo předsedkyně
OBRAT K LEPŠÍMU?

5. října tohoto roku se konala v Curychu členská
schůze švýcarského Sdružení bývalých českoslo
venských politických vězňů. “V zájmu poskytnutí in
formací o současném rozkolu v organizaci bývalých
čs. politických vězňů v exilu je účast co největšího
počtu členů mimořádně důležitá,” praví se na poz
vánce, kterou byla schůze svolána.
Chceme říci úvodem, že naše zprávy o průběhu
a výsledcích schůze jsou striktně neoficiální, a proto
mohou být případně i do nějaké míry nepřesné. Zdá
se také, že průběh schůze byl dosti bouřlivý, a proto
že nebylo přijato žádné formální usnesení o vztahu
švýcarského Sdružení ke kanadskému K-231, mo
hou být (a pravděpodobně i nastanou) o výsledcích
schůze dohady. Chceme proto vyjít z jednoho jedi
ného závěru, který se zdál být schválen jednomysl
ně všemi přítomnými: totiž rozhodnutí zastavit úto
ky proti K-231, vedené dosud v časopisech MUKL a
Naše hlasy.
Proč jsme vybrali toto usnesení švýcarské
schůze, abychom o něm informovali naše čtenáře?
Proto, že — bude-li splněno — představuje to první a
důležitý krok na cestě k nápravě muklovských vzta
hů, tolik pošramocených v průběhu několika posled
ních let. Jedno indiánské přísloví praví, že vystřelený

šíp a vyřčené slovo je nemožné přivolat zpět. Mnoho
nespravedlivých obvinění bylo vyřčeno proti K-231
a potrvá nějaký čas, než hořkost v našich srdcích
ustoupí hlasu rozumu. Rozumu, který říká, že nedo
rozumění mezi námi mohou nastat, že můžeme mít
rozdílné názory na řadu věcí, že můžeme patřit do
rozdílných politických stran, ale že jsme a zůstává
me političtí vězni především. Že svazky, přátelství a
pocit bratrské a sesterské sounáležitosti vzniklé bě
hem let společného utrpení může a musí překonat
vzdálenosti v času, prostoru a myšlenkovém vývoji,
který nás dnes případně dělí.
Chceme také znovu opakovat, že nikdy během
posledních šesti měsíců, které uplynuly od obnove
ní Káčka v Kanadě, jsme neměli žádný spor se švý
carským Sdružením. Nikdy během té doby, ani ni
kdy předtím, jsme neřekli na adresu švýcarského
Sdružení jediné křivé slovo. Náš spor byl — a zůstá
vá — s vedením Sdružení kanadského, které pova
žujeme za nehodné reprezentovat politické vězně v
severní Americe. V tomto bodě — a o tom prosím
nechť není žádná mýlka — nehodláme ustoupit ani o
píď.
Čili co dál? Jak se bude vyvíjet situace po curyšské schůzi? Těžko říci: naše stanovisko, stano
visko K-231, je pozice mírného optimismu. Nechce
me zapírat, že jsme uvítali zprávu o schůzi ve Švý
carsku s pocity úlevy, radosti a zadostiučinění. Ko
nečně se tedy zdá, že pravda vítězí, a i když to dalo

fušku. Obnovuje to v nás víru ve zdravý muklovský
rozum, víru, že pravda vyplave na povrch jako olej na
vodu. Co nás brzdí v našem očekávání věcí příštích,
jsou povětšině naše špatné zkušenosti s místním
Sdružením. Nezapomeňte, bratři ve Švýcarsku, že
my jsme se o to už pokusili: totiž pokusili jsme se o
zastavení útoků proti muklům v Komínkově časopi
se, který si říká MUKL. Výsledek znáte. Přejeme vám
víc úspěchů, než jsme měli my, ale připravtese nato,
že to nebude snadné. Říjnové číslo MUKLa, které
vyšlo už po vaší schůzi v Curychu (kde bylo usnese
no zastavit útoky proti nám), je plné obvyklých lží a
pomluv, na které jsme si v MUKLu za posledních
šest měsíců zvykli.
Inu dobrá. My nečekáme zázraky. Naše vztahy
se nezhoršily přes noc a přes noc se asi také nespra
ví. I tak jsme vám vděčni za dobrou vůli. My, muklové, jsme nebyli nikdy žádné netykavky a zlé slovo
nás nerozpláče; jde jen o to, že se to zdá být všechno
tak zbytečné. To osočování, podezírání, pomlouvá
ní. Jestliže to dokážete skončit, bude vám patřit vel
ká zásluha o muklovské hnutí v exilu.
Chceme věřit, že obrat k lepšímu v organizaci
muklů je za rohem. Aževtom novém roce 1986, dá-li
nám Bůh zdraví, vykročíme společně, bez hněvu a
záště, jak tomu bývalo kdysi.
Šťastné a veselé vánoce vám všem, a pokoj li
dem dobré vůle.
Eda Jarošová-Ottová

Jan Anastáz Opasek

Zápraží zimy
Jak v pláči pohřebním
smutek mé oči objímá
ve dnech, jež trouchniví
na svazích podzimu
a země zešedlá
se do závojů obléká,
je pozůstalá panna,
v tom čase červotočivém
na prstech odečítá dny
kalendář každoroční,
vše opuštěno usíná
i hlasy ptáků kamsi odešly
až o vánocích zazní
našeho světla naděje
ve slávě Narození,
tu pochopiti smím
tajemství světla,
které rozžíná
Bůh Synem svým.
Z antologie “Básníci ve stínu šibenice”
sestavil Antonín Kratochvil,
Křesťanská akademie Řím, 1976
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Opasek Anastáz, původním jménem Jan Opa
sek, narozen 20. dubna 1913 ve Vídni. Básník.
Po maturitě na gymnáziu v Kolíně roku 1932
vstoupil do řádu sv. Benedikta. Po noviciátěv břevnovském klášteře studoval teologii v Praze (v letech
1933 - 1935) a v Římě (v letech 1935 - 1938), kde mu
byl udělen doktorát z bohosloví. V červenci 1938 byl
vysvěcen na kněze. V lednu 1939 byl jmenován konventuálním převorem břevnovského kláštera a roku
1947 zvolen jeho opatem. V září 1949 byl zatčen a na
počátku prosince 1950 odsouzen na doživotí pro
“velezradu a špionáž”. Roku 1960 byl z vězení pro
puštěn (amnestie), ale kněžská činnost mu byla za
povězena. V letech 1960 -1967 pracoval jako staveb
ní a skladištní dělník, v letech 1967 -1968 jako správ
ce depozitáře grafických sbírek Národní galerie. Ro
ku 1968 mu bylo povoleno vykonávat kněžské funk
ce (výpomocný kněz u Pražského jezulátka). V červ
nu 1969 byl rehabilitován. Od r. 1969 žije v benediktském opatství Rohr v NSR.
Je zastoupen v Almanachu české zahraniční
poezie 1979 (München 1979).

Z došlé korespondence
Jako obvykle, uveřejňujeme některé dopisy z
naší korespondence, o kterých se domníváme, že by
mohly naše čtenáře zajímat.
Mohlo by se zdát, že dostáváme pouze souhlas
né a povzbudivé dopisy, ale není tomu tak docela.
Za dobu naší existence jsme dostali také tři dopisy,
které — mírně a slušně řečeno —vyjadřovaly nevůli.
Uvažovali jsme i o jejich zveřejnění, ale nakonec zví
tězil rozum. Slovník těchto dopisů je totiž nepubli
kovatelný, popřípadě by uveřejnění mohlo zavdat
důvod k polemice s lidmi, s nimiž se polemizovat ne
dá. Lidé nemusí s námi z různých důvodů —třeba
pro nedostatek pravdivých informací — stoprocentně
souhlasit, ale měli by zachovat formu obvyklou v ci
vilizované společnosti, viz například první dnešní
dopis. Ostatně, uděláme-li někde a někdy nějakou
chybu, přivítáme jakoukoli slušnou kritiku. I z vlast
ních řad. Nikdo z nás není neomylný a bez chyb. Což
mi připomíná jednu malou příhodu:
— nedávno jsem jel v Torontě z letiště a na jedné
z rušných křižovatek, stál zrovna uprostřed vyleště
ný, ale porouchaný Cadillac. Za stěračem měl kou
sek papíru s nápisem “nobody is perfect”.
-rr-

Vážené sestry a vážení bratři,
počátkem května tohoto roku jsem byl informo
ván dopisem, psaným bratrem Otrubou z Kanady o
tom, že část členů kanadského Sdružení býv. čs.
politických vězňů hodlá uspořádat 1. června 85 schů
zi, která má řešit nesrovnalosti a rozpory mezi dosa
vadním výborem Sdružení a částí členstva, a to i po-

té, co výbor Sdružení uspořádání této schůze odmítl.
Byl jsem o tomto záměru informován, ačkoliv jsem
neznal ani osoby, ani činnost kanadského Sdružení,
asi proto, že jsem byl od roku 1970 členem výboru a
jednatelem Sdruženi švýcarského, a proto považo
ván za jakéhosi odborníka ve vedení podobných
spolků, jako je Sdružení.
Moje okamžitá reakce byla záporná a v dopise
z pátého května jsem zapřísahal bratra Otrubu, aby
od jednání, které muselo vést к rozdělení kanadské
ho Sdružení, upustili. V podobném smyslu jsem byl
informován i ze Švýcar. Neboť základní deviza švý
carského Sdružení byla vždy: v prvé řadě stojí Sdru
žení vůči ostatnímu světu jako celek a vnitřní záleži
tosti se musí vyřešit demokratickou cestou v rámci
spolku. Toto se od doby založení švýcarského Sdru
žení v roce 1969 vždy dodržovalo a až do dneška fun
govalo, i když to nešlo vždy hladce. Všichni adepti
na funkce, kteří měli zájem pouze o svoje osobní a
komercielní zájmy, byli elegantně odmítnuti. Tím se
stalo, že výbor Sdružení si vždy zachoval svoji dobrou
úroveň. To však vyžadovalo, kromě jiného, také i zá
jem všech členů Sdružení, byť i pouze občasný.
К rozdělení kanadského Sdružení však došlo a
moje první reakce byla opět záporná. Tato moje zá
porná reakce byla uveřejněna. Proto píši dnes toto
prohlášení, neboť bych nechtěl, aby se na mne jed
ni, kteří mne znají, zlobili a druzí chválili. To by vedlo
ke zbytečným dalším rozporům a dohadům, které se
vyskytly od toho jara 85 i tak již ve značném počtu.
Od té doby uplynulo již pět měsíců a já jsem měl
mezi tím možnost se seznámit s opravdovou situací,
a to na obou stranách, což mnozí do dneška, jak
v Kanadě, tak i ve Švýcarsku, neučinili. Aby se dal
ším polemikám pokud možno zabránilo, chtěl bych
sdělit, co si o tom myslím nyní já osobně :
1. Je vhodné řešit rozpory ve vedení Sdružení je
ho rozdělením? Na tuto otázku odpovídám tak jako
dříve - nikoliv.
2. Může nastat situace, kdy část členstva nevidí
jiné východisko? Může - což se také právě stalo.
3. Od tohoto okamžiku existují spolky dva a ja
kákoliv nepřátelská debata mezi oběma má končit!
Všichni zúčastnění se pak mají v přátelském
stylu dohodnout o další spolupráci či o tom, že další
spolupráce končí a bude moci býti obnovena even
tuálně v dobách vhodnějších.
Toto všechno je věc celkem jednoduchá a snad
no pochopitelná a osobně bych si přál, aby se všich
ni zúčastněni tímto jednoduchým tématem řídili — a
jakákoliv silná slova nechali stranou. Všichni by si
měli uvědomit, že jsou bývalými politickými vězni,
že mají stejný úkol a cil a povinnost bratrské sluš
nosti navzájem.
Já pak za svoji osobu prohlašuji, že chci pone
chat všem jejich svobodu v rozhodování a že držím
palec všem těm, kteří jsou slušní a spravedliví. Každý,
koho se to týká, ten pochopí sám.
Ing. J. Sochor
27. září 1985

září, pátek, třináctého
Milý Lumíre,
vrátil jsem se z putování mezi protinožci, kou
kám se na kupu nashromážděné pošty. Už se s ní
pár dní potýkám a odpověď na Tvůj dopis jsem do
sud odkládal.
Proč? Inu proto: vy muklové jste bratrstvo a ses
terstvo, tvorové absolventi a graduanti utrpení a tu
pení, jež přece těm ostatním, vnějším tvorům, a zej
ména ovšem západním svobodomyslným demokra
tům, nikdy nevysvětlíte, aby pochopili.
Já jsem za mřížemi nepobyl ani minutu. Služba
u Černých baronů, to ano, dva roky plus, ale to byl
vynikající plus pobytu v nejlepší společnosti, jež
nám zlý režim ve své velké hlouposti poskytl.
Jenže to je vše. Já, kdysi zájemce o studium li
teratury, jsem byl poslán na práva. Posléze jako
zájemce o kariéru v neduživé, ale aspoň neničící
advokácii, jsem byl poslán k soudu. Musel jsem cho
dit k mřížím, na Bory, s civilně právními žalobami k
zakovaným obětem. A že jsem s nimi mluvil slušně,
podstrčil cigarety, ba i šel pak vyřídit nelegální
vzkaz, to pramálo změnilo na faktu mé role — hle
pohůnek režimu, tehdy za800 Kčs měsíčně. Ba jsem
i musel nahlédnout do jednací síně, kde jednala a
nad osudem protistátní skupiny demokratů rozho
dovala děsivá baba Benková, úřadující v bačkorách.
V závodní kuchyni jsem se musel potkávat se snad
nejodpornější ženou, zplozenou československou
diktaturou proletariátu, onou nelidumilnou Ludmi
lou Brožovou, strupatou katyní Dr. Milady Horáko
vé.
Strach a stud — mezi tím se pohyboval nedob
rovolný vykonavatel tehdejší tamější justice. Na
štěstí se mi podařilo ze země zmizet dřív, než bych
byl donucen učinit svinstvo. Takhle se vám přizná
vám. Případ opravdového českého člověka poseroutky. Ovšemže se teď ošívám a vím, že do vaší spo
lečnosti nemohu patřit.
Ale do Klubu přátel K-231 se hlásím, však jsem k
nim vždy patřil.
Mnoho zdaru, přikládám šek na pár penízků.
Váš přítel
Ota Ulč

NEPRAVIOELNV OBČASNÍK ČECHŮ A SlOvAKU V JtŽNI AFRICE
AkJi redakční
Ode redeklrx J»« TfO|A*

P.O.BOX 27713
0132 SUNNYSIOE
Tet 012 424261

V Pretorii 3. října 1985
Milý pane Otrubo, přátelé z K-231,
děkujeme za Váš dopis i za zásilku Vašich časo
pisů a jsme rádi, že jsme se našli. Od tohoto měsíce
zařazujeme Vaši adresu do našeho seznamu odbě
ratelů s plnými právy přetisku vhodných článků a in
formací. Doufám, že je to oboustranné. Za svoji oso
bu rovněž děkuji za zaslané výtisky Toronto Sun (L.
Zink) i ostatních lokálních zpráv o JAR. Je politová
níhodné konstatovat, jak nám ten “svobodný” svět
blbne. Včetně některých z našich!
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Jen tak pro Vaši informaci, téměř přes rok jsme
zasílali “Našince” na red. MUKLa s prosbou o výměn
nou akci. Nepřišlo nic — ani poznámka “Trhněte si
nohou.” (To abych si trochu postěžoval.) V příloze
Vám zasílám plné znění dopisu jedné místní Řeky ně,
která je členkou organizace “Obětí proti terorismu".
Bude-lise Vám hodit, přetiskněte to; ať už v originále
či v českém překladu. Já ho zařazuji do říjnového čís-

Vážení přátelé,
děkuji za zpravodaj K-231. Je příjemné po dlou
hém čase si přečíst něco, co není urážlivé, naopak je
slušné a hlavně pravdivé. Dělejte to tak dále a vydrž
te.
Srdečný pozdrav z daleké Austrálie,
Váš
Olin Mikulčák

jedna z vedoucích složek čsl. exilu s mnohaletou
vynikající tradicí, honosící se skutečností, že v na
šich řadách byli a stále ještě jsou hrdinové, kteří ne
váhali položit svoje životy a zdraví pro zrod a znovu
obnovení našeho Československa, opírajíce se o hu
manitní a demokratické ideály zakladatelů, T.G. Ma
saryka, Eduarda Beneše a Rastislava Štefánika a
uznávajíce jedinou, nedílnou Československou re
publiku jako společný domov Čechů, Moravanů,
Slezanů, Slováků a Podkarpatských Rusínů rozhod
ně odmítáme jakékoliv pokusy roztříštit celistvost
našeho odboje a jakoukoliv spolupráci s vyslove
nými nepřáteli naší drahé republiky.
S přátelským pozdravem

Jan Babinec
- předseda
čsOL.
Jednota New York.

Na vědomí:
Čs. OL Ústředí Londýn.
K-231

Zdeněk Slavík

Pro vaši informaci otiskujeme i dopis-prohlášení,
které přišlo na adresu KoVoMec a na vědomí K-231.
ČESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK LEGIONARIES
JDUOTA ▼ ROV» TORXU

Sdruženi býv. politických vězňů
v Exilu, P.O.Box 246 Station “V"
Toronto M6fí 3A5, Ont., Canada
New York, 14. září 1985
Pánové,
s velkým znepokojením jsme zaznamenali roz
kol v exilovém Sdružení bývalých politických vězňů,
jak jsme se dočetli ve Zpravodaji Sdružení — MUKL.
Každý spolek, každá organizace má právo se
dělit, rozpouštět, nebo naopak se slučovat.
Avšak podnět k našemu rozhodnému protestu
dalo červencové číslo 1 (roč. 3) výše zmíněného
Zpravodaje, kde se v článku “Světlejší zítřky” od p.
M. Chromce na str. 3-6 otevřeně mluví o budoucí
spolupráci se Svetovým kongresom Slovákov a o ja
kési České světové unii.
Je všeobecně známo, že Svetový kongres Slo
vákov (dále SKS) je organizace usilující o obnovení
fašistického, tzv. Slovenského štátu, který vypově
děl válku USA, jehož jednotky bojovaly po boku
našich úhlavních nepřátel, Němců, na vých. frontě
a který poslal přes 70.000 židů a ostatních příslušní
ků tzv. méněcenných ras do plynových komor.
Tento SKS je dnes reprezentován v Kanadě a
USA lidmi, jako je Evžen Loebl, býv. komunistický
prominent, nyní hlavní mluvčí extrémně pravicové
organizace SKS, Československu vyloženě nepřá
telské.
Musíme znovu a důrazně připomenout, že jako
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Historie moderního Slovenska
Přede mnou leží kniha oděná do sličné obálky:
“History of modern Slovakia”. Napsal ji dr. Jozef
Lettrich, muž opravdu povolaný.
Tato kniha měla své první vydání v New Yorku
1955 a o třicet let později vydal ji znovu letošního ro
ku 1985 Slovák Research and Studies centre v To
rontě, Kanada.
Kdo si přečte zasvěcenou předmluvu dr. Marti
na Kvetka, statečného poslance československého
parlamentu (1945-48) a člena slovenského Sboru
povereníkov (1945-48), pozná, kolik národní lásky je
v srdci a v duši tohoto velkého Slováka.
Rovněž tak u autora knihy dr. Jozefa Lettricha,
muže statečného a ušlechtilého. Státníka a politika.
S velkou pečlivostí a dokonalou následovostí
seznamuje čtenáře s třemi obdobími slovenské his
torie: doba před-maďarská, doba pod maďarskou
nadvládou a doba československého společenství.
Významnou historickou dominantou knihy jsou
kapitoly o autonomismu, separatismu a totalitarismu v úseku slovenských dějin. A také v třetím díle kni
hy kapitoly o Protektorátě, Pod swastikou, V němec
kém útisku a Antisemitismus. Ve čtvrtém díle líčí dr.
Lettrich odpor slovenského národa proti německé
nadvládě, boj o obnovu demokracie a odpor proti
komunistické nadvládě po roce 1945.
Je zapotřebí velké lásky ke svému národu, ho
vořit tak otevřeně a statečně také o temných dobách
úseku historie své vlasti. Dr. Jozef Lettrich to doká
zal.
Je to kniha dobrá, která hovoří pravdu o ději
nách slovenského národa a také pravdu o citech,
myšlení a vůli Slováků žít šťastně v českosloven
ském společenství, v demokratickém systému se
spravedlivým sociálním řádem.

Poslední vydání této vzácné knihy je obohace
no o řadu významných historických fotografií. Velké
osobnosti slavných a světlých dějin slovenské histo
rie, ale také snímky z temna národa. Otřesná svě
dectví o totalitarismu a antisemitismu. Popravy a
koncentrační tábory.
Na některých obrázkách poznáváme I některé
známé tváře v uniformách systému, který zapříčinil
onu hrůzu temné doby slovenského národa. Tváře, s
kterými dnes žijeme společně tady, ve svobodném
světě, naše exilové životy. Tváře a jména, která se
nepoučila minulostí a znovu usilují o návrat systému,
který již jednou slovenský národ důrazně odmítl.

Tím s větší úctou a nadějí se díváme zde v exilu
na ty bratry Slováky, kteří zde neúnavně pracují ve
své vrcholné demokratické organizaci “Stálá konfe
rencia slovenských exulantov” pro šťastnější zítřek
naší společné, zase svobodné vlasti, Republiky Čes
koslovenské.

Karel Pecka

Tráva roste rychle
Během cesty tam se mi několikrát vynořila otáz
ka, kterou se dnes zabývá mnoho lidí. Bylo by mož
né v této zemi znovu rozpoutat teror zatýkání a věz
nění, znovu vybudovat koncentrační tábory a na
plnit je lidmi třeba jen za zločin jiného smýšlení, než
je oficiální? Bylo by možné opětně podminovat
základní etické normy a poplivat všechna lidská prá
va, sotva s nimi byli občané alespoň obeznámeni?
Bylo by opět umožněno určitým druhům kádrů, aby
se staly pány nad životem a smrtí jiných lidí, aby v
beztrestné vůli páchaly zločiny podle své chuti?
Ty schody jsme nenašli. Na stráni se mezitím
usadilo několik domků se zahrádkami a Joža už
předtím tvrdil, že se to všechno důkladně změnilo.
Ale chtěl jsem nalézt aspoň zbytek toho pěkného
schodiště, a tak jsme chvíli přecházeli sem a tam
dole po cestě v pátrání po místě, kam schodiště ústi
lo. Nakonec jsme přece jen objevili dva vyvrácené
sloupy se zrezivělým pletivem ostnatého drátu a ně
kolik téměř už neznatelných stupňů, vyhloubených
do šikminy svahu. Jejich pokračování vzhůru přetí
nal plot zahrady nově postaveného domku, a tak
jsme zahájili výstup nahoru o kus dál. Vydrápali jsme
se na planinku v místech, kde kdysi stály baráky
ostrahy a brána tábora.
A tam jsem sezastavil a na okamžik propadl doj
mu, že se mýlím, že jsme přišli na jiné místo. Planina
byla příliš malá, aby se na ni dal umístit tábor Svor
nost tak, jak byl zafixován v mé paměti. Nechtělo se
mi věřit, že by se na prostor venkovského fotbalové
ho hřiště mohlo vměstnat sedm typizovaných bará
ků s nástupištěm pro osm set až tisíc vězňů, s ostře
lovanými pásmy a koridory sestrážními věžemi oko
lo. Představoval jsem si prostor ovládaný hnědou

barvou —do mlatu vydupaný apelplac a stěny bará
ků hnědé barvy, i stráň povlovně se zvedající hně
dou barvou, světlejšího, téměř okrového odstínu —
a najednou nás vítala naprosto odlišná barva nevin
né zeleně.
Tráva roste rychle. Šelestila pod našimi kroky a
neochotně vydávala důkazy, že toto místo je tím
pravým. Polorozpadlé kamenné podezdívky obyt
ných baráků. Betonové jímky společných latrín.
Ztrouchnivělá břevna vyvrácené strážní věže a díry
po nich v zemi. A to vše jen při ohledání zblízka a s
diskrétní nápomocí k rekonstrukci prostředí, o němž
jsem se domníval, že je dopodrobna znám.
A potom jsme stáli na prudkém zlomu svahu a
vrchol těžní věže šachty nedosahoval úrovně našich
nohou. Začátek schodů, jimž se říkalo mauthausenské, byl odtud lépe rozeznatelný; z původních dvě
stě dvaceti se jich zde sice zachovalo jen deset, pat
náct, v přímce však na ně bylo možno napojit těch
několik matně patrných dole, a tak si dokreslit před
stavu o tomto příslušenství výchovně nápravného
tábora Svornost. V roce 1949 dva vězňové při sestu
pu k šachtě přelezli postranní oplocení podél scho
dů. Jejich pokus o útěk byl zpozorován vzápětí a z
budek věží zahájili strážní okamžitě palbu. Jeden z
prchajících padl hned poblíž koridoru, druhý byl do
stižen u zídky opodál stojícího stromu, a ač s ruka
ma nahoře vzdával pokus, rozstříleli ho pronásledo
vatelé dávkami samopalů. Svornost, Rovnost, Bratr
ství.
Joža říkal, že po Bratrství není už dnes ani sto
py, i když to byl v těch letech centrální lágr. Vydali
jsme se k místu, kde stávala Rovnost. Z proslulého
tábora zbýval už jen betonový bunkr, který sloužíval
jako korekce. Jinak kamenitá plocha, kterou tráva
přemáhala o něco obtížněji. Joža ukazoval, kam ho
slavný náčelník Paleček postavil do sněhu a vlastno
ručně mu sníh přihrnoval až ke kolenům. Krušné ho
ry mají výmluvný název. V tento jarní čas zde vanul
řezavý a studený vítr, který nedokázalo zmírnit ani
odpolední slunce. Tehdy se stávalo v zimě a sněhu
osm, šestnáct, čtyřiadvacet hodin. Bez pohybu, ja
kékoliv pohnutí bylo považováno za pokus o útěk.
Při pokusu o útěk zastřelil Paleček jednoho vězně na
veřejné cestě od tábora. Paleček je malý muž příjem
ného obličeje s pravidelnými rysy. Převážně se us
míval. Někdy vedl s vězni diskuse o marxismu, ko
munismu nebo umění. Jednou vyzval onoho vězně
k diskusi při procházce. Cesta do tábora klesala do
zatáčky v lese, něco přes sto metrů vzdáleném od
brány. Od zatáčky se Paleček vrátil sám, vězně při
nesli mrtvého. Diskuse tenkrát trvala výjimečně krát
ce.
Paleček převzal tábor Nikolaj v době, kdy jsem
si odpykával desetidenní trest samovazby v tamější
korekci. Pamatuji se, jak přišel na inspekci, jak se
usmíval ve dveřích kobky i potom, co jsem mu řekl
cosi o gestapáckých metodách. Ani mě neudeřil
svazkem klíčů, což dříve dělal zcela bezdůvodně a
na potkání. Byl to už jiný Paleček, byla taky už tro
chu jiná doba a za rok po Stalinově smrti se na lág
rech některé věci přece jen změnily. Paleček tenkrát
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přibouchl dveře a jen od vedlejší cely zazářil slabým
odleskem bývalé slávy. “Podoben”, oslovil důrazně
sousedního vězně, “pamatujte si, že vás na tu šibeni
ci stejně dostanu, a tam se vám ty ručičky budou tak
hle kejvat.”
Nikolaj se dnes proměnil v horskou louku. Ze
silnice opodál je vidět jen souvislý koberec zeleně.
Jen stěží jsme našli dvě do země zapuštěné trubky,
do nichž byla zasazena železná brána tábora. Za tou
branou kdysi držel náčelník lágru, zvaný Šlachtecký, pod krkem jednoho mého kamaráda a řval na něj:
“Ty jeden klerikaturo!” ač ten byl sto osmdesát tři
vysoký urostlý mladík a bezvěrec. A ještě jsme našli
pobořenou podezdívku estrády, kde občas v neděli
odpoledne hrávala hudba. Naproti estrádě stávala
kuchyně, které tenkrát velel proviantní Cvikl — Lenbyžral. Příděl chleba v zimě padesát dva obnášel
osmnáct dekagramů na hlavu a den a proviantní má
val rukama nad těmi, co padli hlady: “A čo, len by
žrali a čakali na prevrat.”
Klášter Mariánská je zbořen. Po barácích opo
dál ani památky. Ani památky v rozvalinách kláštera
po mřížích, na něž byli vězni věšeni za ruce. Z pů
vodní Evy zůstaly dva baráky, přičleněné do objektu
nynější vojenské posádky.
Tyto tábory, jimiž od roku 1948 prošly desetiti
síce vězňů, byly od sebe vzdáleny několik minut jíz
dy autem. V letech plného provozu zářily nad obzo
rem světelné koruny nad sousedními tábory—zdály
se na ploše mnoha kilometrů osamělé. Dnešní ob
jížďka ukázala, co všechno se vešlo na poměrně ne
patrný prostor. A jak rychle čas běží. V druhé konglomeraci táborů v okolí Horního Slavkova najdeme
týž obraz.
Mnohem pomaleji zarůstají haldy hlušiny. Vět
šina těžních věží je sice demontována, jen polorozbořené budovy strojoven a pomocných staveb pro
padají chátrání opodál zabetonovaných jícnů ša
chet nad vyrabovaným bohatstvím země. Ale na hal
dách jen tu a tam vyrazil za dlouhá léta trs trávy,
útlý kmínek břízy, a jejich svědectví je jaksi výmluvnější.
Ano, bylo by to možné. Dnes už se ozývají hlasy
po zavedení pořádku, po rázném skoncování s tak
zvanými protisocialistickými silami a kontrarevolucí
s neomalenou jednovýznamností, bez přesného ur
čení. Jistě někde žijí a možná tiše slouží Paleček, Tý
fus, Šlachtecký, Schöne Hans, Husí Krk, Myšilov a
Lenbyžral.
Podle nezaručených zpráv měla Bezpečnost v
padesátých letech jeden a půl miliónu registrova
ných spolupracovníků. Číslo neověřitelné a na první
pohled neuvěřitelné. Avšak jen na první pohled; uvá
žíme-li zaměření třeba pionýrských organizací a pů
sobení domovnic v jisté době. A už zase slyšíme a
čteme v jazyku některých projevů pojmy, kterým je
podsunut naprosto jiný obsah, čímž neodvratně a
zákonitě započíná logická a protizákonná cesta až k
těm lágrům, třebas by to byly “tábory s lidskou tvá
ří”.
Záruku bezpečnosti občana spatřuji nejspíše v
prostých počtech. Těch starých je zatím málo. Zaří
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zení onoho druhu, o němž je řeč, vyžaduje mohutný
a hladce fungující zpracovatelský aparát. Od doda
vatelů zatčených přes poslušné soudy až k dohližitelům a výkonným katům, a při nepatrné možnosti
uplatnění mechanizace by tato složka k plnému roz
běhu vyžadovala poměr nejméně jednoho na jedno
ho. A také chybí idea, neboť ani Palečkové mačkají
cí spoušť revolveru nejsou převážně sadisté, to jen
záštita víry, že pracují pro svátý cíl, v nich potřebnou
dávku sadismu uvolňuje.
Není dostatek ochotných, kteří by nastoupili na
místa bachařů do věznic a lágrů. Není dost soudců,
kteří by se propůjčili k vynášení předem připrave
ných rozsudků. Je pramálo žurnalistů, kteří by vy
tvářeli atmosféru, v níž by se mohlo soudit.
Většina lidí tohoto národa chápe, že jakákoliv
realita — celý svět —jsou pro to, aby byly změněny,
a zatím má jasno, jakým směrem se to má stát.
Opatrnosti však nikdy nezbýyá. Tráva roste
rychle.

Ota Rambousek

Předvánoční zamyšlení
V předvánočním čísle Káčka byly otištěny hned
dva příspěvky, zabývající se obětmi komunistické
justice: “Objev hromadného hrobu popravených...”
a “První popravy na Cejlu” od Karla Paláta.
Presto, že nemám k dispozici archív dokumen
tační komise Káčka, vyhledal jsem fragmenty doku
mentů a porovnal s oběma články. Výsledek je zají
mavý:
Nemáme a nikdy jsme neměli možnost získat
úplné a přesné údaje o našich popravených. Ofi
cielní prameny Pražského jara udávají, že od října
1948 do konce roku 1952 bylo vyneseno 233 trestů
smrti. Vykonáno 178.
Seznam, který mám po ruce, obsahuje jména
164 obětí. Řekněme hned, že je neúplný a místy
chybný. Hned článek o hromadném hrobu, převzatý
z deníku “Práce” z května 1968 uvádí 24 jmen, z
nichž je na našem seznamu devatenáct. Pět popra
vených chybí. Jsou to Daněk Antonín, Malý Ladi
slav, Křivka Petr, Maňas František a Plichta Antonín.
Nejzávažnější je vypuštění druhého bratra, Daňka
Antonína, o kterém mluví ve svém článku Karel Palát.
Pokud jde o Malého Ladislava, domníváme se,
že je to hlavní osoba Babické tragedie; agent Malý,
který není na seznamu s babickými obětmi, byl totiž
na místě zastřelen. Přesto může být s ostatními ve
společném hrobu.
Zde je tedy seznam jmen popravených:

í>

Jméno

Datum exekuce:

Choc Milan
VII. 1949
šádek Slavoj
VII. 1949
gen. Píka Hel.
21. VI. 1949
Šubrtová Olina
13. VI. 1949
Kovář Alois
13. VI. 1949
Bolf František
13. VI. 1949
Bakala Zikmund
13. VI. 1949
Janeček Vlastimil
13. VI. 1949
Motal František
13. VI. 1949
Lucbauerová Bož. 13. VI. 1949
Kováříček Boris
13. VI. 1949
Červenka ?
13. VI. 1949
Mjr. Nechanjský Jaromír
1949
Wahl Veleslav
1949
Vrba Jaromír
1949
Mana Karel
1949
Janošík Antonín
1949
Charvát Josef
5. XI. 1949
Prokeš Květoslav
5. XI. 1949
Janda Slávek
5. XI. 1949
Dr. Borkovec Jarom 5. XI. 1949
Polesný Vratislav
5. XII. 1949
Čančík Emanuel
5. XII. 1949
Daněk Karel
1950
Buchal Jan
27. VI. 1950
Kalandra Záviš
27. VI. 1950
Peci Oldřich
27. VI. 1950
27. VI. 1950
Dr. Horáková Mil.
Lenhart Rudolf
1950
Robotka ?
1950
Broj Stanislav
1950
Mjr. Černý René
1950
Petelík ?
1950
Mjr. Sábela Karel
1950
Mjr. Jebavý M.
1950
Mjr. Sýkora Mir.
1950
škpt. Morávek ?
1950
Mjr. Polomský ?
1950
Hořejší Josef
1950
Bacílek Karel, ml.
1950
Tippl ?
1950
Janouch ?
1950
Kysela ?
1950
Dvořák František
1950
Biebza Samuel
1950
Šimara Alois
1950
Zámečník Karel
1950
Křižan Jan
1950
Škrdla Antonín
1951
Drbola Václav
1951
Pařil František
1951
Mykiska Antonín
1951
Očenášek Václav
1951
Volek Boris
1951
Plšek Josef
1951
Grimm J.
1951
Karolík Josef .
1951
Ludvík J.
1951
Palma Vladimír
1951
Švéda Václav
1951
Gavenda Štěpán
1951
Brabec Pavel
1951
Hrazdílek Rudolf
1951
Pohl Rudolf
1951
Boháč František
1951
Plichta Stanislav
1951
Němec Drahomil
1951
Kopuletý František
1951
Čepelka V.
1951
Solovjev S.
1951
Plk. Hruška Josef
1951
Stolaříček Boris
1951
Sok Vilém
1951
Gonič Josef
1951
Hubálek Boh.
1951
Sedláček Jaroslav
1951
Urban B
1951
Novotný Kamil
1951
Plzák Josef
1951
Klemt Bohumil
1951
Lindner Ladislav
1951
Bušek Karel
1951

Šíma F.
Juditka Jar.
Veselý E.
Fučík Jan
Rod. F.
Vetejška J.
Heřmanský Josef
Černoušek Josef
Otta Ernest
Stančariš Rudolf
Junk Václav
Lacina Alois
Máša Karel
Kořínek Tomáš
Kořínek Vladimír
Kruliš Bohumír
Franc Václav
Dlouhý Juraj
Velecký Vladimír
Němec D.
Mjr. Žingor V.
Chaloupecký Karel
Bojček Václav
Sklenička Oldřich
Bula Jan
Mařan Gustav
Rendl Emanuel
Dvořák J.
Liška J.
Čížek Petr
Karol Rudolf
Hošek Jan
Řezníček Josef
Lazar Jaroslav
Vít Josef
Jaroš Alois
Babík Pavel
Mjr. Plešmid ?
Mjr. Pohl ?
Škpt. Hájek
Škpt Hájek ?
Havlin B.
Pavelka Josef
Kepka Josef
Frostig Ivan
Jurča M.
Dr. Průcha Karel
Ženíšek V.
Smetana Gustav
Melkus ?
Žalud Václav
Helr Josef
Deml Jaroslav
Rešetko Jan
Michek Michal
Gruber Bohumil
Dr. Bednář ?
Dvořák Jan. st.
Dvořák Jan. ml.
Fajkus ?
Vašek J.
Lukáš J.
Šilhar František
Míček Bohumil
Kohout Josef
Svoboda L.
Krejčí Josef
Dr. Babák Josef
Kozlík Josef
Petříček Jaroslav
Zajíček František
Harák St.
Kudrnáč Antonín
Gruber Karel
Novák Ctibor
Němeček B.
Janata Zbyněk
Plk. Skokan František
Vízner ?
Lacko Vojtěch
Cerman ?
Řezáč Jiří
Petrovský Adolf

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1955
1955
1955
1958

K tomu bych chtěl připojit několik málo, ne ne
zajímavých poznámek: v roce 1968, během krátké
existence K-231, bylo mi jednak svěřeno vedení do
kumentace, kde se shromažďovaly doklady o zlo
činech komunistického ministerstva vnitra a StB,
jednak během mého patnáctiletého vězení jsem se
sešel s mnoha “spolupachateli” výše uvedených
obětí a také jsme leccos o jednotlivých případech
věděli.
Jak jsem uvedl, seznam je nejen neúplný, ale i
nepřesný. Někteří z uvedených žijí. Naštěstí. Ale —
na druhé straně, počet nezjištěných tím do celkové
ho počtu vzrůstá. Z těch, kteří žijí, jde skutečně o
odsouzené na smrt. Pořizovatelům evidence ale
ušlo, že byla dodatečně udělena milost, nebo byl u
odvolacího soudu trest změněn na doživotí.
Tak byl s námi v Leopoldově Serža Solovjev,
Jaroslav Juditka, Josef Heřmanský, komplic Štěpá
na Gavendy, mého bezprostředního předchůdce.
Štěpán, agent-chodec, zatčen někdy v létě 1949.
Odsouzený na smrt.
Trest změněn na doživotí. V lednu 1952 úspěšný
útěk z Leopoldova, až do Západního Německa. Zno
vu přechody. Dopaden východoněmeckou policií,
těsně před Berlínem. Předán do ČSSR a odsouzen v
Uh. Hradišti na smrt. Trest vykonán na Pankráci.
Rok 1950 jako čas popravy je nesprávný. Heřman
ský, spoluúčastník útěku, popraven nebyl. V r. 1968
člen K-231 v Praze.
Další žijící byl Otta Ernest, slovenský důstojník,
který jeden čas dělal v Leopoldově chodbaře. Pro
puštěn na amnestii, údajně na svobodě spáchal se
bevraždu.
Tím počet omylem uvedených bohužel končí.
Naproti tomu vím o dvou popravených, kteří na se
znamu nejsou.
V procesu v Ostravě, v roce 1950, s tzv. “Buchalovci” /podskupina Jana Buchala, popraveného v
Praze, společně s Dr. Horákovou, Kalandrou a Peč
iem/, byly vyneseny další čtyři “provazy”: Miroslav
Sýkora /nebyl majorem/, Polomský /též civilista/,
Škpt. Morávek.
Čtvrtý, úředník ostravské policie, jménem Cé,
uveden není. Druhým je Vladimír Rajnoch, přísluš
ník SNB z Rajnochovic na Moravě.
Mluvíme-li o neúplném seznamu popravených v
ČSSR v letech 1948-1958, nemůžeme vynechat je
denáct jmen “pozřených dětí Revoluce”:
Byli to Rudolf Slánský, Vlado Clementis, Josef
Frank, Bedřich Geminder, Karel Šváb, Ota Šling,
André Simone, Bedřich Reicin, Otto Fischl, Rudolf
Margolius a Jiří Frejka. Den popravy 3. XII. 1952.
Zdůrazňuji, že tento proces uvádím jen v zájmu
co nejpřesnějšího doplnění uvedeného seznamu
popravených.
Celou vlnu nenávisti a následujících poprav za
příčinil případ “Babice” v létě 1951. Útok na funkcio
náře místní KSČ v této malé obci na Moravě, jemuž
padli za oběť tři členové strany. Následovala rozsáh
lá odvetná policejní akce, při níž byli obklíčení pa
chatelé bez průtahů na místě zastřeleni a o pár dní
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později se konal v Jihlavě proces, kde bylo vynese
no sedm trestů smrti, a též krátce nato vykonáno.
Dva z odsouzených byli kněží: v seznamu jsou, asi
pro neznalost, uvedeni odděleně: Dr. Pařil Franti
šek, Drbola Václav, oba faráři. Dále Mykiska Ant.,
Škrdla Ant., Plichta Jan, Němec Drahomil a Kopuletý František. Den smrti — 1. srpen 1951, byl osudný,
mimo výše uvedeným, víc jak padesáti dalším obě
tem. K tomu dni totiž bylo nařízeno všechny žádosti
o milost zamítnout, vynesené rozsudky potvrdit a
vykonat.
Byl jsem v té době na cele v Ostravě se škpt. Morávkem. Odtud odešel v poslední červencový večer
spolu s ostatními třemi “Buchalovci” do nenávratna.
V seznamu je ještě třetí kněz: Bula Jan.
Poslanec Čsl. strany lidové Stanislav Broj, mjr.
gen. št. René Černý a dozorce Petelík, jsou obětmi
zločinně inscenovaného “osvobození Borů” na jaře
1950. Rozsudek byl vykonán veřejně, před nakomandovanými příslušníky Vězeňské stráže.
Jedna z prvních žen na začátku seznamu byla
popravena za nezdařený pokus otevření a vypuštění
litoměřické věznice. Při nedělní návštěvě zastřelila
dozorce pistolí, ukrytou v kabelce.
U mjr. Nechanského a Wahla nesouhlasí rok
exekuce. Chodili na vycházky na pankrácký dvůr
ještě na jaře roku 1950. Společně s Gavendou, Buškem a Lindnerem, agenty-chodci, s Louckým a Procákem. V té době se počet “provazářů” pohyboval
pravidelně mezi 25 - 28. Státní soudy měly zemské
uspořádání. Odsouzení byli tedy vesměs z Čech. Br
no a Bratislava měly tehdy svou vlastní zemskou
exekutivu.
Loucký dostal milost, přežil a byl členem K-231,
myslím, že v Lounech. Frantík Procák, poddůstojník
z povolání, též omilostněný, přišel později o život na
šachtě.
Majoři Jebavý a Sábela, odsouzení na smrt ve
vojenské skupině připravující převrat pod vedením
gen. Kutlvašra. Mezi vězni se vědělo, že major Sábe
la projevil při procesu neobyčejnou statečnost, když
po rozsudku nevybíravými slovy napadl senát a od
mítl se odvolat nebo žádat o milost.
Během Pražského jara požádala rodina Karla
Bacílka, jehož otec byl s námi celá léta v Leopoldo
vě, o exhumaci pozůstatků syna. Provedli jsme teh
dy nezávislé šetření na ďáblickém hřbitově, kde jsou
pohřbeni popravení a zemřelí v Praze na Pankráci.
Ve hřbitovní kmenové knize jsou záznamy o zemře
lých, starých jen několik dní nebo týdnů. Dětí, naro
zených a zemřelých ve věznici.
V odpovědi na žádost rodiny Karla Bacílka sdě
lila hřbitovní správa, že exhumace je nemožná. Pro
úsporu místa byly oběti do hrobů ukládány po d es e t i a jmenovaný je příliš hluboko, nehledě na fakt,
že ďáblický hřbitov byl uznán za nezpůsobilý pro
další pohřby; spodní voda zaplavuje hroby.
Nezmiňuji se podrobně o těch, jejichž jména
jsou ukryta v podvědomí téměř každého exulanta.
Dr. Horáková a její tři společníci a první tři v sezna
mu, kteří počet obětí zahajují: Milan Choc, Slavoj
Šádek a gen. Heliodor Píka.
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Tragický seznam nese ještě jedno jméno pro
naší nynější organizaci zvláště blízké: stoosmnáctý
v seznamu je Jaroš Alois, bratr naší nynější předsed
kyně.
Uveďme ještě případy dvou popravených, do
konale ilustrující cynismus a bestialitu komunistic
kého práva a justice: Pluk. František Skokan. Při re
habilitačním řízení “vyvázl” s pouhými deseti lety
trestu; několik let po své popravě.
Poslední v dlouhé řadě jmen, Adolf Petrovský,
byl mým přítelem. Pracovali jsme spolu v nástrojár
ně v jednom z leopoldovských provozů, kdesoučasně “působil” u lisu nynější president.
Áda byl profesionální útěkář. Do Leopoldova
byl eskortován po dvou neúspěšných útěcích. Po
každé prorazil dvojité oplocení ostrahy lágru Tatrou
111. Třetí pokus provedl v létě 1957. Za pravého po
ledne provalil Tatrou, naloženou pískem, dvojité
bezpečnostní pásmo, vnitřní vrata průjezdu, rozra
zil ocelový katr. Uvázl na poslední mohutné bráně,
otevírající se dovnitř. Příliš mnoho pro Tatru — i pro
Adolfa.
Okresní soud v Nitře, pro vysokou společen
skou nebezpečnost a opakovanou trestní činnost,
vynesl nesmyslně vysoký trest. Smrt. Krajský soud
rozsudek potvrdil — a Áda byl popraven v lednu
1958 na Pankráci. Jeho případ je vyloženou justiční
vraždou. Jako mnoho jiných.
Snad se některým z vás bude zdát počet obětí
nízký. Ocituji tedy z knihy Dr. Ant. Kratochvíla “Ža
luji”, III. díl, údaj na str. 400:
"... Úhrnné číslo odsouzených na smrt v celé
republice, ubitých při výsleších StB či zavražděných
při skutečných či aranžovaných útěcích, přesahuje
osm tiší c...”

*

*

*

Blíží se svátky Míru. Dny pohody a klidu v kruhu
rodiny. Vzpomeňme prožité a nedožité osudy téměř
statisíce lidí a další statisíce členů jejich rodin.
Suť času zvolna pohlcuje vzpomínky. Je to pře
ce už tak dávno! Tragická maska let padesátých se
pozvolna mění ve fraškovitý škleb.
Ale každé to jméno - jeden lidský osud. A my
nechceme a nesmíme zapomenout.
Vraťme se v tiché pokoře k těmto hrdinům a
mějme neustále na paměti velikost oběti, kterou oni
přinesli na oltář vlasti.
I za nás.

Podzimní Praha
Přinášíme vám reprodukci dal
šího grafického listu ze série praž
ského umělce. Tento vzácný tisk na
ručním papíře, tištěný v omezené
sérii (zpravidla 100 kusů) si můžete
objednat na adrese K-231.
Formát obrazu je A3, což je
30x42 cm; tisk je číslovaný a podepsaný autorem. Cena grafického lis
tu je Can $20.00. Jedna třetina pro
dejní ceny zůstává našemu Klubu a
bude použita ve prospěch muklovské organizace.
Dnešní grafický list má číslo 25 uveďte toto číslo na vaší objednávce
a pošlete ji na adresu:
K-231
P.O.Box 2323
Postál Station “B”
Scarborough, Ont.
Canada M1N 2E9

Ještě k 28. říjnu
Proslov, který je otištěn na této stránce, je projev
předsedkyně K-231, Klubu bývalých českosloven
ských politických vězňů, Edy Ottové. Sestra Ottová
jej přednesla dne 28. října t.r. na oslavě v hale Sv.
Václava v Torontě. Oslavu pořádal koordinační vý
bor demokratických československých spolků v To
rontě, ve kterém K-231 zastupuje bývalé politické
vězně. Projev sestry předsedkyně byl přijat vřelým
potleskem.
Milé sestry a bratři, vážení přátelé,
dovoluji si vás pozdravit jménem K-231, Klubu
bývalých československých politických vězňů vexilu.
Sešli jsme šedneš večer, abychom si připomně
li událost, která se stala před 67 lety, totiž založení
Československé republiky.

Není pochyb, že za 67 let tato největší událost v
moderní historii našich národů byla zhodnocena ze
všech možných úhlů. Nejsem ani filozof, ani histo
rik, a tak mi bylo trochu úzko, když jsem uvažovala o
tom, co vlastně mám říci, abych neopakovala věci
tolikrát již řečené. A přece jsem něco našla. Chci se
zmínit o malé historce, která se stala právě před 25
lety — tedy 28. října 1960.
Byla jsem v té době v pardubickém ženském
koncentráku. Bylo to pár měsíců po amnestii, kdy
90% našich lidí bylo propuštěno a nás, zbylých 10%
jsme se jaksi ztratily v moři kriminálních případů,
které tenkrát zaplavily Pardubice.
Celá léta našeho věznění jsme se shlukovaly v
malé skupiny, kterým jsme říkaly rodiny. V té době
jsem patřila do rodiny sedmičlenné, a tak nás vždy
několik z rodiny bylo na blocích a několik na díl
nách. Pokud bylo možno, scházívaly jsme se ve vol
ném čase na kousek řeči a na kratičkou modlitbu —
většinou na dvoře.
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Tak i 28. října. Tenkrát za námi přišlo několik
mladých děvčat, kriminálních případů. A ptaly se: A
za co se modlíte dneska? Odpovídáme: To je přece
jasné, je 28. října! Udiveně říkají: Vy, politické, se
modlíte za Den znárodnění? Kdož vás si již nepama
tuje, 28. říjen hned po Únoru 1948 už nebyl Dnem re
publiky, ale Dnem znárodnění.
A zde je jádro mého krátkého vzkazu. Uvědo
movat si, že mnozí doma už neznají pravdu. Ne jejich
vinou, ale vinou těch, kteří vědomě a záměrně pře
kroutili historická fakta. A je na nás, udržet a předá
vat těm mladším odkaz 28. října, že totiž Českoslo
venská republika, vzniklá z krve legionářské a sokol
ské, společným úsilím velkých státníků českých i
slovenských, byla demokratickým, rovnoprávnýma
nedílným státem Podkarpatorusínů, Slováků a Če
chů! Tomuto odkazu my, v K-231, zůstáváme věrni.
Děkuji vám za pozornost.

Hlavním řečníkem vzpomínkového večera byl
br. Jiří Corn, předseda Československého sdružení
v Kanadě.

Oznamujeme všem přátelům, že naše řady
opustila sestra

Jiřina štěpničková,
politická vězeňkyně, populární divadelní
a filmová herečka.
Zemřela v Československu ve věku 73 let.
Prosíme, věnujte jí tichou vzpomínku.

Z Prahy přišla smutná zpráva, že naše
řady opustil dne 16. října 1985 bratr

JAROSLAV KLOMÍNEK,
příslušník odbojové organizace Za svobodu.
Zemřel po krátké nemoci ve věku 59 let.
Pohřeb se konal 23.10.1985.
Jménem příbuzných a přátel Anna Klomínková, Praha

Zprávy TASSu
1) Afghánští rebelové zbaběle a zákeřně stříleli na
naše letadla, pokojně svrhující napalmové pu
my na vesnické obyvatelstvo.

*****
2) Na důkaz naší mírumiluvnosti projevujeme ocho
tu k tomu, aby se nám afghánští rebelové vzdali
na milost a nemilost
* * * * *

3) Afghánští kontrarevolucionáři na nás útočí, za
tímco my jenom hájíme náš zájem o jejich území.
*****
4) Naše letectvo bombardovalo s pronikavým úspě
chem nepřátelské síly. Byl zabit jeden voják,
sedmdesát žen a sto dětí.
*****

5) Jsme ochotni předložit náš konflikt mezinárodní
konferenci. Ovšem s podmínkou, že bude dáno
za pravdu nám.
*****
6) Afghánci! Váš boj je marný. Vyzýváme vás, abyste
se raději nechali od nás popravit.
(volně podle Karla Čapka)

10

Z Evropy nám přišla další smutná zpráva,
že bratr

Petr Klášterský,
zemřel dne 6. září 1985 ve věku 56 let.
Bratr Klášterský žil ve Švédsku a zemřel
náhle na dovolené ve Španělsku.

Vzpomínáme

Násilí a vraždy
(Ukázka ze stejnojmenné kapitoly z knihy V. Hejla a
K. Kaplana Zpráva o organizovaném násilí.)

Případů, kdy byl zavražděn, tedy “likvidován”,
řečeno oblíbeným eufemismem, buď “třídní nepří
tel”, nebo nepohodlný svědek, bylo víc. Podle publi
kovaného svědectví o tom Josef Čech, Miroslav PichTůma, L. Zelenka a další mluvili docela otevřeně, i s
technickými podrobnostmi odklízení mrtvol, které
buď tajně zakopávali, anebo spalovali v martinských
pecích na Kladně (dělníkům Čech namluvil, že pálí
tajné dokumenty). Před soud, o jehož jednání se
dozvěděla veřejnost, se však vrazi dostali pouze je
denkrát.
Šlo o zavraždění národně socialistického funkci
onáře ing. Petra Konečného a Františka Novotného.

12. prosince 1968 začalo před Vyšším vojenským
soudem hlavní líčení s plk. Josefem Čechem, mjr. L.
Zelenkou, kpt. M. Pichem-Tůmou, mjr. dr. B. Šedi
vým, mjr. A. Liškou, npor. J. Volfem a stržm. B. Váv
rou. Ing. Konečný byl zatčen po nezdařené provoka
ci; prohlédl ji a byl tudíž příliš nebezpečný. Estébácká skupina z tzv. “statku” v Dejvicích ho odvezla až
na Slovensko a tam byl zatčen; StB pak rozšířila zprá
vu, že uprchl za hranice. Celá akce byla schválena
na vysokých místech, přímo Jindřichem Veselým.
Náčelník pražské bezpečnostní ústředny dr. Bohu
slav Šedivý doznal, že poslal Vávru a Volfa s Františ
kem Novotným předstíraně jako eskortu a uložil jim
Novotného po cestě zastřelit “při pokusu o útěk”.
Poučil je ještě o předpisech o použití zbraně. Novot
ného pak skutečně v lese u Tužíce u Benešova za
střelili; dr. Šedivý pak s pražskou kriminálkou případ
na místě “vyšetřoval”.
Příbramský proces, který trval několik týdnů a
byl poměrně soustavně sledován tiskem, přinesl
nejvíce doličného materiálu k charakterizaci poúno
rové revoluční “spravedlivosti” a jejích vykonavatelů.
Plk. Čech, později šéf osobní stráže Antonína Novot
ného, řekl před soudem, že tenkrát se nepřemýšlelo
o tom, zda je to zákonné nebo ne. Neznali jsme ani
slovo socialistická zákonnost. O všech větších pří
padech rozhodovali mocní lidé a my jsme to tak brali.”
Tedy: přímo norimberská koncepce obhajoby,
vyskytující se i u mjr. Zelenky: “Plnil jsem vždy jen
rozkazy nejvyšších míst, kterým jsem bezmezné dů
věřoval.” Podobně prostoduše se vyjádřil stržm. B.
Vávra: “Domníval jsem se, že můj čin je beztrestný,
protože jsem jej vykonal na rozkaz.”
Převažovala ovšem ideologická argumentace,
obohacená o praxi poválečného kolapsu právního
řádu. “Zákony,” řekl Pich-Tůma, “které byly mnoh
dy ještě z doby feudální, nebyly pro nás v této revo
luční době závazné. Uznával a respektoval jsem jedi
ný zákon —zákon třídní. A Josef Čech se přidal: “My
se učili o třídním boji a ne o trestním řádu.”
Historik Jan Tesař poukázal na problematič
nost příbramského procesu, když připomněl, že do
systému “revolučního práva” poúnorové doby patři
la i existence zakonspirovaných, ilegálních center,
podléhajících — jak zdůrazňovali obžalovaní—stra
nickým, ne státním orgánům. Státní úřady plnily jen
asistenční úlohu, asi jako když dr. Šedivý “vyšetřo
val” zastřelení Frant. Novotného. Někteří obžalovaní
byli přijati do služeb ministerstva vnitra a dostali
hodnosti až zpětně platnými dekrety. Tedy — pří
značná schizofrenie režimu svou povahou revoluč
ního a zároveň předstírajícího ústavnost, parlamentárnost a zákonnost. Jak dlouho tento stav trval, kdy
vlastně revoluční doby skončily?
Především — kolik vražd bylo tzv. bezpečnost
ními orgány spácháno? K pravděpodobnému sou
hrnnému číslu se ještě vrátíme, zůstaňme zatím u
několika osudů. Některé se podařilo dosti podrobně
objasnit a zjistit viníky: To platí např. pro čihošťského faráře P. Josefa Toufara, který zemřel na násled

ky mučení při výslechu, prováděném Ladislavem
Máchou a Josefem Čechem. Rakev s tělem lidovec
kého poslance ing. Rostislava Sochorce, zemřelého
ve vyšetřovací vazbě, byla úředně zapečetěna a po
zůstalí ji nesměli otevřít. Generál Vilém Sacher se vy
slovil, že Bedřich Recin měl “na svědomí smrt mno
ha desítek lidí” a že šlo o “desítky nevinných důstoj
níků, surově ubitých k smrti nebo vědomě zavraždě
ných,” a jako příklad jmenoval plk. Karla Lukáše, ná
čelníka štábu čs. samostatné obrněné brigády na
Západě. Picha-Tůmu obviňuje tzv. Kolderova zprá
va z vraždy zpravodajského důstojníka npor. ing.
Bedřicha Wiesnera. Známo je, že ve vyšetřovací vaz
bě byl umučen ministerskýradadr. Marjanko, doku
mentována je smrt vyšetřovanců prof. dr. Josefa
Koutného, vyškovského děkana dr. B. Bunži, opata
dr. Jarolímka, ale co víme o rolníkovi Machovi z Čisté
na Liberecku, kterého potkal stejný osud?
Připomenout nutno také podivné sebevraždy ve
věznicích. Už v pětačtyřicátém roce zemřel ve vazbě
poslanec F. Schwarz, za války v exilu odpůrce pre
sidenta Beneše a zároveň agent sovětské rozvědky,
kterou informoval mj. o Vladimíru Clementisovi.
Několik dní po únorovém převratu skončil prý
sebevraždou národně socialistický okresní tajemník
v Ostravě Josef Herod, také ve věznici. V červnu 1950
zemřela dr. Vlasta Veselá, vyšetřovaná v mladobole
slavské věznici StB; dr. Veselou bylomožnozachránit, ale na pokyn Karla Švába jí nebyla poskytnuta
potřebná pomoc. Rovněž sebevraždou ve vězení v
této době zemřel ing. Milan Reiman z úřadu předsed
nictva vlády.
Následují mrtví, jež neznáme ani podle jména.
Vězeň, který prožil nejhorší léta na Borech, žádal,
aby byla přezkoumána úmrtí na “srdeční mrtvici”,
“zápal plic” a “sebevraždy”. Jinde přišel konkrétní
podnět: mluvil třeba o poslední cele vpravo na oddě
lení IV/C koncem roku 1949, kde zemřel neznámý
vězeň na následky vnitrního zranění. Na ústředním
výboru KSČ vypovídal 26. července 1955 František
Hromek, příslušník vězeňské stráže v Ruzyni, o věz
ni v temnici, který ležel ve svěrací kazajce na podla
ze v nedýchatelném vzduchu z hnisajících ran po ce
lém těle a neudržel se ani na nohou; později zemřel
na “zápal plic”.
Revoluční doba a její násilnosti přinesla i osobi
tou, řekněme “paralelní” kriminalitu. Počet mrtvých
z hranic, ať zastřelených pohraniční stráží nebo za
vražděných loupežnými vrahy — “převaděči”, je ob
sažen snad jenom v souhrnném čísle obětí režimu,
obsahujícím popravené, ubité při výsleších, zavraž
děné ve věznicích a lágrech při skutečných nebo
provokovaných útěcích, a zabité na hranicích, které
dlouholetý analytik československého dění Ant. Kra
tochvil stanoví po konfrontaci a rozboru nejrůzněj
ších zpráv na osm tisíc. Jaroslav Brodský píše o “pře
vaděči Bělousovovi, který doznal dvaapadesát vražd
a byl za to odsouzen na deset let! Ota Ulč zazname
nává též podobný případ Huberta Pilčíka ze Sence
u Plzně, jenž po zatčení spáchal ve vazbě Státní bez
pečnosti sebevraždu.
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Dalším dějištěm vražd byly věznice a tábory.
Vražda polského kněze Otce Popieluszky má
Novinářům Daliborovi Pokornému a Čeňkovi Sováidentické znaky vraždy inženýra Konečného, třeba
kovi se podařilo rekonstruovat pečlivě aranžovaný
že mezi oběma událostmi je rozmezí mnoha let a
“pokus o útěk vězňů” z trestnice na Borech v roce
odehrály se v různých státech. Co obě vraždy spoju
1953; režisérem celé akce byl velitel Borů škpt. Šaje, je komunistická brutalita. Chladné, bezcitné, plá
farčík, jeho hlavním asistentem agent Strojín. Po
nované vraždy byly v padesátých letech denním
monstrprocesu pak byl popraven lidovecký posla
chlebem komunistických mafiánů. Vraždili své od
nec Stanislav Broj, mjr. gšt. René Černý, a strážmistr
půrce a vraždili se mezi sebou. Jestliže v dnešní do
Čeněk Petrlík.
bě těch vražd není tolik, není to zásluha “zmírnění”
Jiné vraždy se dály s vyloučením veřejnosti. Stu
komunistického režimu. Kdykoliv v budoucnosti to
dent Jurenčák údajné zemřel sebevraždou v korekci
bude strana potřebovat a bude jí to vyhovovat, obje
borské věznice; prý se oběsil na opasku v cele, kam
ví se noví "důstojníci”, noví Čechové, Zelenkové,
vězeň nesměhvstoupit ani s tkaničkami od bot. Lé
Pichové-Tůmové, Šediví a další. A noví poradci. A no
kař dr. Jan Šmíd, politický vězeň za nacismu i za ko
vé vraždy.Komunismus může na nějaký čas změnit
munismu, možnost sebevraždy kategoricky vylučo
svou tvář, ale jeho podstata zůstává nezměněna. Ne
val. Jenom na borském bloku C mluvila ústní tradice
vyřčeným programen komunismu je znásilnění lid
o jedenácti vězních, utlučených v korekci v létech
ské osobnosti. Pokud toto nepochopí různí liberálo
1948-1949.
vé, Zelení a “useful idiots” ve svobodném světě, bu
Vražda mohla být i startovní rampou úspěšné
de tato hrozba stále živá.
_rr_
kariéry. Št. stržm. Albín Dvořák (“Paleček”) zastřelil
jednoho vězně v únoru 1951 na jáchymovském tábo
ře Rovnost; tenkrát ještě sloužil jako obyčejný stráž
ný na věži. Zanedlouho potom byl povýšen a jmeno Malá poznámka k našim financím
ván velitelem tohoto tábora. V listopadu 1951 se čty
ři vězňové pokusili o útěk ze čtvrtého patra dolu, vět
V jakém stavu jsou naše finance, o tom nás pra
racím komínem. Narazili na mříž a museli se vrátit videlně a na požádání informuje náš pokladník
František Otta. V jeho zprávách je zachycen každý
pro pilky a krumpáč; při tom je viděl udavač vězeň St.
(jméno se nám nepodařilo spolehlivě zjistit). Po tří přijatý či vydaný dolar či cent. Jeho finanční zprávy
denním pátrání Dvořák se stržm. Tichým, “osvěto jsou precizní a bez chyb.
Avšak i při nejlepší vůli a zkušenosti, kterou
vým” důstojníkem na táboře, vězně našli a vyzvali je,
aby se vzdali. Vězňové uposlechli, Dvořák s Tichým František má, se i on někdy dostane do rozpaků, jak
však přesto zahájili na několikametrovou vzdálenost a kam zaúčtovat některý přijatý šek. Pro názornost
palbu ze samopalů; tři vězňové byli zabiti, jeden těž uvedu příklad.
Jak víte, objednáte-li si prostřednictvím Káčka
ce zraněn. Dvořák sloužil u bezpečnosti ještě v roce
jakékoliv
knihy z produkce nakladatelství Sixty1968.
Vraždy zůstaly nepotrestány. Odpovídalo to zá Eight Publishers, dostane K-231 30% z účtované ce
sadám, prosazovaným např. Pichem-Tůmou, který ny. Právě tak je to i s objednávkami grafických listů,
podněcoval ostrahu z Mirova (kde byli v TNP inter z nichž v každém čísle přinášíme jednu ukázku. Jak
nováni důstojníci), aby poskytla vězňům možnost mile objednávka dojde, snažíme se ji co nejdříve vy
útěku, a pak je postřílela. Platilo to i v dalších létech. řídit.
Dejme tomu, že bratr X.Y. si objedná knihu Mar
24. září 1955 zastřelil v Leopoldově dozorce Frant.
Váňa (“Jáno Partyzán”) vězně Václava Průšu z Pusté tiny Navrátilové, jejíž prodejní cena je 15 kanad
Rybné, který pracoval mezi drátěnými ploty a když ských dolarů. Z této částky dostává klub automatic
nesl dřevěný sloupek, bezděčně překročil nízký drát. ky pět dolarů. Bratr X.Y. okamžitě po obdržení knihy
Váňa střílel bez výstrahy; nebyl souzen, ba ani přelo pošle Káčku šek na 15 dolarů, čímž vznikne Františ
žen. Rovněž v Leopoldově byl ještě v roce 1963 za kovi dilema. Je těch patnáct dolarů příspěvek na
střelen na šancích psychiatricky nemocný vězeň. další činnost Klubu? Je to platba? A když ano, tak za
Charakter vraždy za pomoci justice má případ vězně co? Dobrá, při kontrole odeslaných knih se dá zjis
Adolfa Petrovského, popraveného za pokus o útěk z tit, že to “může” být platba za objednané knihy či re
Leopoldova v květnu 1959; Petrovský se pokusil ná produkce. Ale co když bratr X.Y. je velkorysý, jako
kladním automobilem prorazit bránu a prokuratura i ostatně většina našich členů a přátel je, a místo šeku
na 15 dolarů, podepíše šek na dolarů dvacet? Nebo
soud jeho čin interpretovaly jako pokus vraždy.
částku končící na centy zaokrouhlí na dolary? Po
* * * * *
tom se k funkci pokladníka přidává i funkce Pýthie a
ZPRÁVA O ORGANIZOVANÉM NÁSILÍ vyjde na jaře František musí hádat, zda šek je platba či dar. Nebo
obojí.
příštího roku. Objednejte šiji naším prostřednictvím
Přimlouvám se proto, abychom mu usnadnili
a K-231 dostane 30% z prodejní ceny, která je stano
práci.
Aby každý šek, který je Klubu K-231 poslán,
vena na kanadských $14.00.
měl na svém rubu poznámku "platba za knihy”, (za
reprodukce), nebo “dar” nebo “platba - zbytek dar”.
• • •
František vám za to bude určitě vděčný.
-rr12

Otevřený dopis JUDr. Gustávu Husákovi
JUDr. Gustáv Husák
Praha-hrad
Československo
JUDr. Gustáve Husáku,
neoslovuji Vás “pane”, protože se sám za “pana”
nepovažujete. Neoslovuji Vás “soudruhu”, protože
já jím nejsem a nikdy jsem nebyl. Nepíši Vám ani
“vážený”, protože si naší vzájemnou “vážeností” ne
jsem tak docela jist. Mohl bych Vás sice oslovit
“mukle”, ale asi na tu dobu, kdy jste toto přízvisko
získal, nerad vzpomínáte. Tak jako my všichni.
Nicméně, obracím se na Vás v záležitosti lidské,
protože se domnívám, že když nic jiného, tedy lidství
a lidskost by nám měly být společné. Dříve, než
vznesu svou žádost, věnujte laskavě pozornost ná
sledujícím řádkům:
“Zaistený som bol ako člen ÚV KSČ, vedúci odde
lenia sekretariátu ÚV KSS a poslanec národného
shromaždenia.
Po 24 hodinách ma priviezli do nějakého zámku
nedaleko Prahy. Putá a zaviazané oči patřily po celé
roky k obvyklej výstroji. Hore v panskom sídle boli
improvizované väzeňské cely bez kúrenia. Bol stu
dený február. Taká zima, že stráže pred celami boli
v kožušinových topánkoch, v kožušinových čiapkách a ešte mrzli. Ja v ľahkom oblečení.
Vo vyšetrujúcich miestnostiach bolo tak prekúrené, že vyšetrujúci sedeli v košeliach, ja som stovky
hodín musel tam stáť v zimníku. Pot sa lial po celom
tele. Z horúčavy hore do mrazu dole. A tak stále do
kola, vo dne v noci. Traja referenti sa striedali vo vy
šetrovaní den a noc, v urážaní, v ponižovaní, v bití, vo
vyhrážaní a v celom premyslenom systéme muče
nia. Strana ťa sem dala, strana o tebe už rozhodla,
priznať! priznať! Chyba, nedostatok, úchylka, vele
zrada a sabotáž! Taký je príkaz strany. Za každú ce
nu priznať a podpísať!
Každý človek, každý organizmus, každý nervový
systém má istú hranicu únosnosti zaťaženia. Keď
sa táto prekročí, nervový systém povolí, zlomí sa,
poddá sa. A o to išlo. Tak sa docieľovaly “priznania“.

Snad se na tuto výpověď pamatujete. Nebo byste
se měl pamatovat. Je pod ní totiž Váš podpis. Je to
část Vaší vlastní výpovědi z odvolacího spisu.
Nemá význam hovořit o Vaší tehdejší nevině. Byl
jste nevinný tak, jako desetitisíce ostatních politic
kých vězňů. Byl jste obětí politického teroru, násilí a
bezpráví komunistické strany. Že jste byl před tím
jejím horlivým členem a zastáncem, dodává sice ce
lé věci chmurné pikantnosti, ale pro daný případ to
není důležité. Důležité je, že jste poznal komunistic
kou zákonnost a humanitu na vlastním těle.
V tomto okamžiku se dostávám k podstatě mého
dopisu. Již sedm let je v komunistickém vězení pan
Jaroslav Javorský, kterého Váš režim odsoudil na
třináct a půl roku pro údajnou špionáž. Že se pan
Javorský žádné špionáže nedopustil, víme oba, to je

Vy i já, velice dobře. A zrovna tak dobře to vědí i jeho
vyšetřovatelé a soudci. Obvinění proti němu je právě
tak hrůzné směšné a nepravdivé, jako bylo obvinění
proti Vám a proti desetitisícům ostatních občanů
Československé republiky v padesátých letech.
Dnes je pan Javorský státním občanem Německé
spolkové republiky a pokud se něčím provinil, tak
snad jen tím, že chtěl umožnit a usnadnit své snou
bence odchod z republiky. Ani toto však nemůže být
považováno za trestný čin s přihlédnutím k tomu, že
Československá republika podepsala a ratifikovala
“Helsinský dokument” a “Deklaraci lidských práv”.
V obou těchto zprávách se jasně říká, že “...každý
má právo kdykoli opustit kteroukoliv zem, i svou
vlastní, a kdykoli se do ní navrátit...” Mám dojem, že
oba ratifikační dokumenty nesou Váš podpis.
Ale není to jenom pan Jaroslav Javorský. Jsou to
další desítky a možná stovky jiných českosloven
ských občanů v československých kriminálech, je
jichž vina je přesně úměrná vině Vaší z doby, kdy jste
byl v komunistickém vězení. To znamená, že jsou
nevinni. A dnešní komunistický režim v Českoslo
vensku, jemuž předsedáte, si troufá hovořit o huma
nismu a přitom se chová přesně tak, jako se choval
komunistický režim, jehož obětí jste byl i Vy.
Pan Javorský byl během svého věznění mnoho
krát brutálně zbit a mučen. Vaše osobní zkušenost
se opakovala i v jeho případě. Byly mu zlomeny obě
nohy, je v žalostném zdravotním stavu a podvyžive
ný. Několikrát vyhlásil protestní hladovku — ale bez
výsledku. Doktore Gustáve Husáku, chci věřit, že je
ve Vás tolik lidskosti, že dokážete pochopit postave
ní člověka, který je v situaci, jakou znáte z osobní
zkušenosti a kterou jste měl odvahu sám před lety
kritizovat.
Tím, že Váš režim drží pana Javorského a desítky
ostatních politických vězňů ve věznicích, které si v
ničem nezadají svými metodami s věznicemi pade
sátých let, Československá republika nic nezískává.
A jestli něco přece, tak jenom pověst brutálního, to
talitního, násilnického a fašistického státu. Propuš
těním pana Javorského a všech ostatních politic
kých vězňů se Vám dnes naskýtá šance, že budete
přeci jen trochu vážen a respektován. Nejen za hra
nicemi. I v Československu.
Nežádám od Vás skutek milosrdenství. Žádám od
Vás jenom spravedlnost, po které jste před lety volal
Vy sám. PROPUSŤTE POLITICKÉ VĚZNÉ!
Lumír Salivar, Kanada
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Kruh přátel
oznamuje,
že dne 14. září 1985, za krásného slunného od
poledne se sešlo 48 členů Klubu K-231 a jeho přátel
na posledním letošním setkání pod širým nebem již
ně od Lindsay na hranici pravé kanadské divočiny.
Naši hostitelé Jarka a Jirka Tálských předem
všechno pečlivě připravili. Stodola byla upravená a
vyzdobená, jídlo a občerstvení bylo už připravené ke
konzumaci, takže stačilo jenom usednout a plnými
doušky užívat čerstvého vzduchu a přátelské poho
dy. Mladá Járinka Tálská se starala o občerstvení
a její mládenec John z Ottawy připravoval na ohni
výborné kotlety a opékané vuřty. Domácí houbová
polévka byla taková, že téměř každý si šel několi
krát pro “nášup”. Připravila ji panímáma předsedky
ně z hub, které jsem společně s Tálskými nasbíral
těsně před příchodem prvních hostů. Zlé jazyky sice
začaly roztrušovat, že polévka je výhradně ze satanů
a muchomůrek zelených, ale brzy jsme odhalili dů
vody těchto “pomluv”. Několik přítomných si touto
lstí chtělo zajistit větší porce.
O hudbu se postaral Milan Frýbort se svou hawaiskou kytarou. Na normální kytary ho doprovázeli
Františkové Johanovských.
Z Londonu přijel Láďa Bílý se svým přítelem
Chládkem. Ten během odpoledne uspořádal něko
lik rozhovorů se členy Klubu K-231 pro vysílání v
londonské a kitchenerské TV.
Družná a veselá zábava trvala až do soumraku,
kdy se všichni přesunuli na druhou stranu prostran
ství k připravenému ohromnému táborovému ohni.
Plameny šlehaly vysoko k setmělému nebi a tisíce
jiskřiček poletovalo jako svatojánské mušky nad
ozářenými tvářemi spokojených přátel. V těch chví
lích jsme si přímo hmatatelně uvědomovali, jak pev
ně nás pojí pouto přátelství z komunistických lágrů
a věznic. Vzpomínali jsme na všechny ty známé tvá
ře přátel žijících dnes za železnou oponou či těch,
které osud zavál do vzdálených koutů světa. Tichá
vzpomínka patřila všem těm, kteří jsou již v tom vel
kém “Muklheimu” tam nahoře. Všichni jsme si přáli
mít v těchto krásných chvílích všechny ty staré ka
marády vedle sebe.
Nikomu se ani pozdě v noci nechtělo opouštět
to hezké a přátelské prostředí, které nám Tálští při
pravili. Jarko a Jirko, děkujeme vám za další krásný
okamžik v našem životě.
Při tomto setkání se sešlo do naší spolkové po
kladny dalších $640.00. Každý dal podle svých mož
ností. Chceme ale zdůraznit, že na našich “fundrais
ing” setkáních se žádné vstupné neplatí. I ten, kdo si
nemůže dovolit podpořit náš spolek finančně, je me
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zi námi rovnoprávným a vítaným hostem. Vyžaduje
me pouze upřímnost a dobrou vůli.
Během té krátké doby od znovuzrození Káčka
jsme se sešli v hojném počtu již čtyřikrát. Kdyby
před rokem někdo prohlásil, že se mu do vzdálené
kanadské divočiny podaří shromáždit dvacet býva
lých politických vězňů, vypadal by jako snílek. A hle,
během krátkého kanadského léta se to podařilo
čtyřikrát a počet účastníků byl víc než dvojnásobný.
Zřejmě se ta setkání líbí a přátelé se chtějí scházet.
A tak si myslím, že ve světle těch čtyř letošních
setkání nevypadá návrh Zdeňka Otruby na celosvě
tový sraz bývalých politických vězňů tak beznaděj
ně. I když prozatímní termín byl určen na rok 1988,
je nutno s přípravami začít co nejdříve. Ubytování
pro zahraniční účastníký v Torontě nebude prob
lém. Nebude problém ani na Marmoře, protože tam
se stejně nespí. Ale je nutno připravit společenský
pořad, připravit zájezdy po kanadských zajímavos
tech, a to vše si vyžádá čas. Napište nám tedy před
běžně své dotazy, připomínky — my vám odpovíme.
A pokud máte speciální přání si něco prohlédnout,
dejte nám i to vědět, třeba to bude zajímat i jiné
účastníky.
Nashledanou
-fo-

Eda Jarošová — Ottová

Vzpomínka
Vzpomínky mi duší jdou, letí a táhnou, ale za
pomnění nechce přijít. A tak se dnes poddávám a
vzpomínám na desetero vánoc ... a na ty, s kterými
jsem je prožila.
Ty první na Pankráci — na velké cele. Stůl se
dvěma lavicemi, dvanáct kavalců a dvanáct tváří. Na
stole prostěradlo, které jsme za tím účelem uscho
valy od poslední výměny prádla. Neoloupané bram
bory, napůl zmrzlé, nepopsatelná omáčka a černá
brynda bylo vánoční večeří. A přece již tenkrát se
začaly ukazovat první rysy vězeňské povahy, které
nás za celá léta neopustily. Totiž solidárnost a hu
mor. Před každým “ešusem” se objevil bonbónek.
Poslední přírůstek, Andulka, na cestě z Bartolomějské na Pankrác, jich našla pytlík v kapse kabátu, hbi
tě propašovala na celu a uschovala pro tuto příleži
tost pro všechny u stolu. Po všech prohlídkách, kte
rými ona i její věci prošly, to byl malý zázrak, vprav
dě vánoční. A nebyly jsme smutné! Alespoň na chvíli
— jedna pro druhou — se nám podařilo odložit vzpo
mínky, tolik ještě čerstvé, na domov, na naše drahé.
Zazpívaly jsme si pár koled za doprovodu nezvyklé
ho nástroje, totiž ruky Olgy R., která palcem a dlaní
dovedla vyloudit na hrubém, dřevěném stole zvuky
přímo mistrovské, které se za daných okolností daly
považovat za muziku. I Anička B. se rozveselila, vlast
ně po prvé. Celé hodiny proplakala — nevěděla totiž

o dítěti — 4 letem Pepíčkovi. Když ji přišli zatýkat,
řekli jí, že jsou z bytového úřadu, aťs nimi klidně jdei
s dítětem. Ve výtahu jí oznámili, že je zatčená, dítě jí
sebrali a celou řadu měsíců o malém nevěděla. A tak
to byly moje první vánoce. S několika děvčaty jsem
se po létech sešla na lágrech a všechny jsme vzpo
mínaly na ten bonbónek. Stal se symbolem.
Ty další, v Hostinném, byly rozdílné. Poměrně
volné komando s balíčky a návštěvami. A zase ten
pocit solidárnosti. Ty, které nikoho neměly, kdo by
za nimi přijel, co do hmotných věcí nepoznaly, že
jsou bez návštěv. A pak Zlín a gumárna. Na vánoce si
moc nepamatuji. Lágr se rušil a já byla v prvním
transportu, který odjížděl po svátcích — do Želiezovců. A v Želiezovcích? Vyskočila mi v mysli celá galé
rie postav. Milena — nejhezčí děvče v lágru, štíhlá
Erna s nerozlučnou B. a Slovenkou G., Olga, kamarádka-partyzánka, Lištičky, Věra, která mívala prob
lém vyslovit ř, (ač měla ve svém jménu dokonce dvě)
a poprvé řekla správné “ř” ve slově “řepa” (želiezovské řepné lány!). A další a další tváře, hladké či vrás
čité, světlé či tmavší, a všechny — dnes ve vzpomín
kách — tak milé!
V Želiezovcích jsem prožila vánoce troje. Vzpo
mínám si, jak jsme měly, tuším, druhý rok, zakázané
vánoční stromečky. Ale to nebylo na závadu! Jeden
vánoční stromeček byl propašován do tábora přivá
zaný na zádech jedné z těch, které se vracely z něja
ké práce venku, dokonce prošel i prohlídkou. Bylo z
toho hodně smíchu, ale stromeček zářil na jedné z
ubikací Velkého dvora i když byl zakázaný. A pak
další vánoce se žloutenkou a tyfem — ty byly smut
né. Byla jsem v izolaci, ale přesto věrné M. a Hance
T. se ledacos podařilo mi propašovat, a tak ten pocit
odloučení od ostatních byl zmírněn vědomím, že ne
zapomněly!
Pardubice — po řadě let pár hodin s maminkou
na Štědrý den. Jedna hodina povolená, zbytek na
černo díky Marušce L., nemocniční chodbařce.
A na blocích sváteční nálada, kterou jsme si uměly vždy vytvořit, ba i vánoční shon. Balily se drob
né dárečky, načerno ušité na švadlárnách, rodiny se
seskupovaly, šlehal se “blivajz” (bílek s cukrem a
řepnou marmeládou), skromný bramborový salát —
a vzpomínalo se. Na drahé doma, na vánoce dávno
minulé. A věřilo se každý rok tak pevně, že ty “příští”
už zcela určitě... A tak i pro mne přišly ty poslední.
Bylo nás sedm, seděly jsme na konci Déčka v
prostředí tak rozdílném po odchodu děvčat domů
na amnestii. Ale káva se uvařila přesně tak, jako vždy
(pardubické si pamatují, tak o tom nemusím psát). A
Růženčin přípitek: Děkujeme Pánu Bohu za dar ká
vy... byl rozšířen vzpomínkou a přípitkem děvčatům
již doma, v rodinných kruzích. Věděla jsem, že i já bu
du příští vánoce mezi svými, přede mnou život, na je
hož pel jsem tenkrát již zapomněla. A že Růženka s
mou pardubickou rodinou připije kávou i na mé štěs
tí.
Je to již neuvěřitelných 25 let, a přece vzpomín
ky jsou čisté a jasné, tak jako včera. A další vánoce

jsou zde a tak já s láskou přeji všem, s nimiž jsem trá
vila svých deset let, aby byly i ty letošní požehnané a
plné. A do nového roku klid v duši.

Jiří Krupička

Útěk
(Pokračování z minulého čísla)

Podívali jsme se ještě pod suť do vedlejšího
opuštěného komína, jestli je tam v pořádku těch na
šich pár prastarých konzerv, pracně nashromáž
děných na cestu do neznáma, a vyfárali jsme. Na
posled, jak jsme všichni doufali — . Bylo jich mnoho,
těch ‘jestli’. Jestli nás nevrazí na jinou šichtu, jestli
tam nepošlou někoho jiného, jestli někdo z nás ne
spadne zatím do průseru — ta možnost byla v ná
pravných zařízeních ministerstva vnitra 24 hodin
denně — a nejhorší, jestli tam ráno nevyleze bezpečák. Ranní štajgrtam určitě nepoleze a kolektor taky
ne. Měřiči přijdou nejdřív za týden.
Moc jsem toho nenaspal, ačkoliv bych potřebo
val naspat něco do zásoby. Všechno jsem znovu
probíral. Kdyby to byl alespoň padesátiletý strom,
tak můžeme být takové dva metry pod povrchem,
možná i tři. Máme si dovolit odpal, není to příliš vel
ké riziko? Nebo máme ty poslední dva či tři metry
prostě odkopat? Jsme tři, už je to všechno zvětralina a hned nad tím musíme přijít na půdu. Odkopatto
včas by neměl být problém. Ale máme tak padesát
procent, že to někomu spadne na hlavu, a to moc
ošklivě. Snad by šlo krumpáčem vzít tu vrstvu zvětraliny, a zbytek pak prošťouchat dlouhým bórem?
Dlouho jsem si opakoval pro a proti, a nakonec jsem
se pevně rozhodl pro prokopání. Vrtat by bylo ještě
riskantnější než kopat.
Zasmál jsem se v duchu, jak jsme Bagouna do
běhli. V tom nám byl Pánbůh nápomocen, že nám
přidělil toho tlustého střeláka, líného jak prase. Ji
nak bychom se nikdy nebyli dostali tak vysoko bez
prozrazení. Na jeho lenosti jsme vyšetřili hezkých
pár špulek střeliva, právě to, co jsme potřebovali. Do
tří žebříků ještě vylezl s tou svou brašnou střeliva. Pět
minut pak seděl a funěl. Když už to byly čtyři žebří
ky, povídal jsem: “Pane Vachtl, máme tam deset
dvoumetrových děr, dejte nám to. Dyť jste viděl, že
si umíme sami naládovataodbouchnout. ”Mělijsme
těch děr jen šest, alestačily; odcházelo to dobře. Dal
si říci jednou, a pak už to bral samozřejmě. Jen
vždycky dole pečlivě hlídal, jestli nejde štajgr nebo
dokonce bezpečák. Dát muklům do rukou střelivo,
na to byl kriminál. Jednou někoho zahlédl a byl na
hoře jako veverka, ale polomrtvá.
Takže když došlo na třímetrové bory, poslední
tři dny, tak jsme střelivo měli. Bezvadně schované za
dřevením. Od pátého žebříku jsme měli dovoleno
vrtat jen půldruhého metru. S tím jsme předem počí
tali. Věděli jsme o dvou dlouhých bórech na staré a
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polozavalené sledné; válely se tam už kdovíjak dlou
ho. Když tedy přišla na ně doba, po tom výstupu me
zi bezpečákem, štajgrem a kolektorem, začali jsme
okamžitě s nimi. Část foroty jsme nepouštěli dolů
sypem, ale vozili do vedlejšího komína, který se za
sypával. Aby těch vozů nebylo příliš mnoho. A za tři
dny jsme nahnali ty rozhodující čtyři metry a nikdo o
tom nevěděl.
Štajgr byl u nás nahoře na komíně naposled ješ
tě před druhým třímetrovým odpalem. Ten trochu
vyšší strop ho nezastavil. Držel si holeň a řval: “Ty
kurva žebriky, kdo ma po nich kurva lizť? Pošlu na to
dřeviče, kurv^, a strhnu vam to.”
Dřeviči nepřišli, a nikdo jiný taky ne.Taktedy ty
dvě schválně nalomené příčle dobře posloužily.
Tonda chtěl nalomit ty předposlední nahoře. “Jen ať
si ta svině poláme hnáty,” prohlásil přímo zamilova
ně. “Ale co ten kolektor, to je docela slušnej kluk,”
namítl jsem, atak jsme nalomili ty třetí příčle zezdola
na dvou horních žebřících. Pomohlo to. Náš komín
měl stejně špatnou pověst. Ty poslední dva kritické
odpaly proběhly hladce, bez návštěvy.
Převalil jsem se na kavalci. Budu muset docpat
slamník, už jsem celej polámanej — a příští vteřinu
jsem si uvědomil, že žádnej už potřebovat nebudu.
Když to dobře dopadne. Když ne — raději na to ne
myslet.
Vydrží kluci ten nervák posledního dne? Určitě
vydrží, znám je už dost dlouho. Tonda Šebík, soustruhář ze Škodovky. Z Arbeitseinsatzu v Reichu
utekl a rok jim proklouzával mezi rukama, jednoho
konfidenta Gestapa připravil o půl chrupu, až ho la
pili před koncem války. Ty dva měsíce ho zachránily;
nezbyl na něho už prostě čas. Ze svých dvanácti let,
darů nového “dělnického” režimu, si odkroutil tepr
ve jeden a půl, a řekl mi naprosto jasně: těch deseta
půl bych nikdy nevydržel. V hospodě v Plzni jednou
prohlásil: “Američani měli jít až na Moravu, aspoň by
teď nebyla taková nouze o pořádný hodinky,” a pilná
Státní bezpečnost se dozvěděla ještě o několika je
ho podobných protistátních výrocích.
Každý ho znal jako Otavana, ačkoli Otava nemá
s Plzní nic společného. Jednou umluvil kolektora,
aby mu přinesl opravdu pořádné uleželý sýr. Kolek
tor přinesl sýr ‘Otavan’, snad ještě předválečný.
Když jej Tonda na baráku rozbalil, vyprázdnila se v
okamžiku celá světnice.
Za Mojmíra Opletala ručím. Je mu teprve dva
advacet, ale mnoho lidí by si k němu mohlo chodit
aspoň pro trošku z jeho charakteru. Jestli ještě něk
dy budu mít syna, chtěl bych mít takového. Kdyby
ho byli nechali dostudovat práva, mohl z něho jed
nou být vynikající soudce; v tom mládenci přes jeho
mládí je překvapivě mnoho životní moudrosti. Ov
šem ne soudce vtomhle prašivém režimu; tady seod
soudce očekává pravý opak vlastností slušného člo

věka. A najednou, někde z hloubi zapomnění, se mi
vynořil výrok, který Karel několikrát použil; Ve špat
ném státě jen špatný člověk může být dobrým občanem. Je
neuvěřitelné, jak tahle hodně přes 2000 let stará slo
va dokonale platí i dnes, a právě dnes. Karel vůbec
tvrdí: Aristoteles byl největší genius lidstva.
A s tím okamžitě vyskočila otázka: kde je teď
Karel? Poslední várka muklů z Bor hlásila, že tam
sedí na samotkách. Na peří, pořád ještě. Jestli se z
toho kriminálu kdy dostane, vyleze z toho všeho ješ
tě jako života schopný člověk nebo jen troska? Tě
lesná troska, protože neznám duševně odolnějšího
člověka. Já při své povaze bych se v té smradlavé
kobce brzy zbláznil. Kdyby byl tady — ale co s tím
‘kdyby’?
Byl jsem u Marty týden před svým zatčením.
Zhubla pořádně, ale byla statečná a plná naděje.
Tohle svinstvo přece nemůžedlouhovydržet, světto
tak nenechá. Měl jsem trochu pochyby o tom světě,
takové selské pochyby, nejsem nadarmo synem
sedláka, ale souhlasil jsem s ní samozřejmě napros
to; všechno jiné by v její situaci byla bývala vyložená
surovost. Malá Boženka se nám komicky motala ko
lem nohou; první krůčky polosirotka. Táta ji ještě vi
děl. Ona jeho ne, i když měla dokořán otevřené ty
ohromné oči. I oči se teprve musí naučit dívat.
“Ten poslanec nám přišel draho,” povídala Mar
ta trpce, ale bez hněvu. “Co jsem mohla dělat? Když
se u nás objevil, neholený a se zarudlýma očima, a
prosil: paní Tomanová, na noc, jen jednu noc, zítra
zmizím, tak jsem ho přeci nemohla vyhodit na ulici
té smečce na pospas. Mohla jsem ovšem už předem
vědět, že to bude víc než jedna noc. Znám přece Kar
la. Když přišel domů, řekl jakoby docela samozřej
mě: ‘Nazdar Jaroslave.’ A hned se zeptal: ‘Máš něja
kou cestu ven?’
‘Vlastně ještě nemám,’ vylezlo z Jaroslava.
A tak to dopadlo, jak to dopadnout muselo. De
set dnů mu Karel sháněl cestu ven, adesetdnů jsem
trnula od rána do večera a od večera do rána, kdy za
zvoní. Zazvonili, na to nikdy nezapomenu, ale to už
byl Jaroslav za hranicemi. Karel mu cestu našel, a
sobě do kriminálu. A přitom ho Karel ani moc rád
neměl. Řekl mi jednou: ‘Příliš mnohosi osobě myslí,
a to není dobře. Ale znáš ho. Je to věc cti, Marto!”’
Jak může to hovado vedle tak chrápat, zabručel
jsem pro sebe; z vedlejšího kavalce vycházely hrů
zostrašné zvuky. Vlastně, co by nechrápal, co jinýho mu tady zbejvá? Se mnou je to horší, dnes sotva
usnu. A panorama pokračovalo.
(Pokračování příště)
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