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Slovo předsedkyně
československý den na Masaryktownu je největší uda
lostí letního krajanského života v Torontu. Je pro mne
trochu brzy psát o zdařilém, či nezdařilém počasí, ale ně
kolika věcmi jsem si jistá.
Sokolové i legionáři budou v plné slávě a lesku, K-231
položí věnec za politické vězně k Masarykovu memoriálu,
taneční soubor Moravanka nemůže být jiný než dobrý.
Krajané se sejdou na mši svaté, sloužené P. Blažkem
s proslovem p. reverenda Nováka. Potom vyslechnou
slavnostní projevy čestných hostů, pochválí národní kroje
a rozběhnou se, aby vytvářeli skupinky, kde se proberou
rodinné, případně spolkové události. Koupí si čerstvý
bramborák nebo nějakou tu uzenku, zapijí pivem a s tro
chu opálenými nosy a tvářemi se rozejdou.
To je vnější obraz našeho Československého dne. Ten
vnitřní je trochu jiný.
Masaryktown — krásný československý koutek v Kana
dě — a Československý den jsou vlastně symbolem na
šeho národního cítění. Vzdáleni vlasti — ať už si říkáme
krajané nebo exulanti — vzpomínáme, každý jinak —
podle své bytostné podstaty.
Neseme si v srdci naši zem tak, jak jsme ji znali. Známý
kout, kde dnes možná stojí nevkusný panelák, zůstal pro
nás voňavou pasekou s dozrávajícími jahodami, které
v naší mysli mohou zářit pouze svou barvou.
Snažíme se pro sebe formulovat svou lásku k vlasti. Pro
někoho je tím zákonem “jak ve hvězdách zlatě psáno”,
druhý s něhou vzpomíná šumících borů a snad všichni
z nás mají v tyto chvíle v hloubi bytosti povědomí matky,
kterou navzdory slovům básníkovým museli opustit —
aby nezahynuli.
I národ je pro nás takový, jaký byl, když jsme odcházeli
z domova, každý v jiné době.
Pro válečné uprchlíky je to národ, který ze sebe vydal
nejen Gabčíka a Valčíka, ale i malé všední hrdiny a hrdin
ky, kteří denně nasazovali své životy pro druhé, aby tito
mohli uniknout zatčení a přežít. Zapojeni do drobné, mra
venčí práce větších, či menších sabotáží, pomáhali dle
svých sil vyhrát válku a vrátit národu sebevědomí.
Osmačtyřicátníkům snad ještě dnes občas zazní v uších
dupot milicí pražskými ulicemi. Otřes z událostí, které
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byly předvídané, ale odmítané jako nemožné. Útěk z vlas
ti, která ještě nebyla velkým koncentrákem, obehnaným
ostnatým drátem a minovými poli. Jak ti si pamatují ná
rod? Raněný slepotou? Ochotný prodat úděl začočovici?
Anebo národ, který ze sebe vydal Miladu Horákovou a
Milana Choce? A tisíce bezejmenných, kteří nebyli hrdi
nové, protože nepoložili své životy, zato se však nevzdali
svých zásad a lidské důstojnosti za housku namazanou
máslem?
A ti z roku 68? Pamatují si národ, jako národ Švejků, kde
přežití bylo prvotní a potom teprve zásady? Anebo národ,
který šel s holýma rukama proti ruským tankům — národ,
který ze sebe vydává zápalnou oběť v Janu Palachoví?
Ti pozdější, kteří nepřišli s žádnou emigrační vlnou, ale
každý podle své dané situace — jak ti si nesou v srdci svůj
národ?
Rezignovaný, propadlý apatii, bez víry v budoucnost a
možnost nápravy a návratu demokracie? Anebo národ,
který našel odvahu a cestu ručně, či s primitivními tiskař
skými prostředky přepisovat a šířit zakázanou literaturu,
aby uspokojili hladovou potřebu po dobré knize a po sdí
lení myšlenek, které stále ještě vedou do kriminálů?
Vzpomínají si na svůj národ, který i po 40 letech nejen
náboženského útisku, ale znásilňování národní duchovní
podstaty — je ze sebe schopen vydat Přemka Coufala,
tajně vysvěceného řádového kněze, umučeného k smrti
Státní bezpečností?
A tak tyto dvě směrniceexilovéhoživota —vlastanárod
— pomalu jdou hlavou účastníkům Československého
dne. Vlast je jen jedna a je neměnná. Národ se mění —
mění se i řeč, jíž se vyjadřuje — mění se názory na po
všechné hodnoty, možná i na způsob návratu demokracie
a svobody.
Jedno je však našemu národu dáno a nemění se: je
schopen vlastního úsudku v podstatných věcech. Je
schopen obětí, věří-li, že vedou k obnovení toho, v co náš
národ nikdy nepřestal věřit, totiž v lidskou důstojnost,
kterou sebou přináší demokratické soužití svobodných
lidí.
Pozdravuji vás všechny a přeji hezké léto.
Eda Jarošová-Ottová
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Black Ribbon Day — Den černých stuh
23. srpen byl vybrán jako den připomínající minulý i
současný totalitarismus. 23. srpna je den, ve kterém v roce
1939 byla uzavřena mírová smlouva mezi fašistickým Ně
meckem a komunistickým Sovětským svazem. Tato
smlouva, známá také pod jménem Molotov—Ribbentrop
Pact, vlastně otevřela Hitlerovi cestu k válečným výbojům
v Evropě a rozpoutání II. světové války. Obě strany tím
také světu ukázaly totožnost obou ideologií, která spočívá
v totalitarismu a nesvobodě.
Peace with freedom — mír ve svobodě — je heslo, které
si hnutí dalo jako své motto. Není míru bez svobody . . .
Hnutí, které začalo v loňském roce demonstracemi za
mír a svobodu se z několika kanadských, amerických,
evropských a australských měst, rozrostlo do hnutí oprav
du světového. Už v červnu 1987 mohl mezinárodní výbor
BRD ohlásit, že pracují výbory téměř ve 40 městech
v Americe, Austrálii a Evropě. Letošní demonstrace má
téma "Náboženská svoboda".
Úkolem celého hnutí není jen připomenout přes 1,5 bi
lionu nesvobodných lidí, žijících pod komunistickou a totalitaritní nadvládou, aletakévarovatspoluobčany ve svo
bodném světě, jak je stále nutno ohrožovanou svobodu
bránit.
Ani sovětská tzv. “glastnost” nemůže přesvědčit demo
kratický svět o čistotě svých úmyslů, pokud existují:
— evropské země okupované Sovětským svazem s lout
kovými vládami bez možnosti demokratických voleb;
— válka v Afgánistánu;
— zakázání návštěvy papeže u příležitosti výročí 600 let
křesťanství v Litevsku a zabránění oslav milénia křesťan
ství na Ukrajině;
— zadržování Židů a refuzniků v SSSR;
— pronásledování kněží a věřících v Československu;
— totalitaritní režimy a terorismus v Asii a Střední a Jižní
Americe podporované Sovětským svazem, atd.
Zakladateli mezinárodního výboru jsou světové organi
zace uprchlíků ze zemí porobených komunismem a v Ka
nadě se k hnutí hned zpočátku přidala známá organizace
Národní koalice občanů/National Citizen’s Coalition a
další organizace, které považují svobodu za neoddělitel
nou součást míru. V čele mezinárodního výboru se sídlem
v Torontě je Markus Hess, mladý inženýr estonského pů
vodu, ideový "otec" celého hnutí.

češi a Slováci hrají v mezinárodním, kanadském i ostat
ních místních výborech klíčovou roli. Z pověření Rady
svobodného Československa, bylo zastupování uděleno
československému sdružení v Kanadě, které delegovalo
do mezinárodního a kanadského výboru Jana Háska a Vě
ru Rollerovou. Jan Hásek je také předsedou výboru ve
městě, kde se očekává demonstrace největší, v Torontu.
Světový kongres Slováků je zastoupen Janem Dvorským.
V loňském roce byl hlavním řečníkem v Torontu dr. Jo
sef Škvorecký, na demonstraci v Kitcheneru (Ontario,
Kanada), byla hlavním řečníkem Eda Ottová, předsedky
ně Klubu bývalých politických vězňů K-231. Svým proje
vem a vzpomínkami na vlastní pobyt v komunistických
koncentrácích v Československu v letech 50. a 60., se sta
la řečníkem, který byl citován agenturou Canadian Press
ve všech kanadských novinách.
Západní veřejnost přijala demonstrace s velkými sym
patiemi a pochopením. Starostové největších kanadských
měst prohlásili 23. srpen za Black Ribbon Day. Situaci
nejlépe vystihl starosta Toronta Arthur Eggleton, který
ve svém projevu řekl: "Největším nepřítelem svobody je
mlčení, musíme tedy promluvit!” A další řečník, Norman
Gardener ktomu dodal: "Scházímesezde letos, a budeme
zde i příští rok, a další, a další, pokud svoboda nebude
na celém světě!”
V letošním roce se připravují demonstrace v těchto
městech:
Kanada: Toronto, Ottawa, Montreal, Hamilton, Kitchener, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Halifax,
St. Catharines, Sudbury, Victoria.
USA: Chicago, New York, Washington, Boston, Cleveland. L.A., Seattle, Philadelphia.
Austrálie: Perth, East Haitland, Adelaide, Canber, Melbourne, Sydney.
Evropa: ve všech spolkových republikách Německa,
Stockholm, Amsterdam, Oslo, Vídeň.
V Torontě se demonstrace bude konat před radnicí
V Torontě se demonstrace bude konat před novou rad
nicí dne 23. srpna 1987 ve 2 hodiny odpoledne.

Věra Rollerová

Lumír Salivar

Glasnost
Vůbec nemám v úmyslu zabývat se fenoménem, který
v poslední době rozvířil politickou hladinu na obou stra
nách železné opony, "Glasnost”, o které bude nyní řeč je
sice přímým důsledkem Gorbačovovy glasnosti, ale není
jeho dílem.
O panu Gorbačovovi si sotva který rozumný a komunis
mem prošlý exulant bude dělat iluze. Vzdor tomu, že
některá jeho prohlášení asnad i skutky nám mohou být do
jisté míry sympatické, faktem zůstává, že do čela "říše
Zla”, jak Sovětský svaz výstižně nazval prezident Reagan,
se sotva může dostat člověk, který by byl bezúhonný
podle měřítek člověka, pro něhož demokracie sice není
tím nejideálnějším společenským systémem, ale který de
mokracii považuje za nejlepší politický a sociální systém,
kterého lidstvo zatím dosáhlo.

Pan Gorbačov použil své moci a propustil z vězení,
vyhnanství a z koncentračních táborů několik desítek po
litických vězňů. Že stovky dalších stále ještě ve vězeních
jsou je nutné připomenout právě těm, kteří by se domníva
li, že v Sovětském svazu dochází k jakési demokratizaci.
Faktem ale je, že řada lidí už propuštěná byla. Pan Gorba
čov jistě není tak naivní, aby se domníval, že pouhým
aktem propuštění z kriminálu získá svoje odpůrce nasvoji
stranu. A lidé, kteří byli jednou ochotni jít pro svoje pře
svědčení do vězení, nemohou a jistě ani nechtějí svoje
názory měnit — tím by jenom popřeli své předkriminální
postoje. A nyní jsou tedy na jakési relativní svobodě.
Americké listy vydávané v Newarku, USA, píší, že zá
padní dopisovatelé referují z Moskvy o zajímavé věci.
Na tiskové konferenci v Moskvě řekl propuštěný literární
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kritik Sergej Grigorians, že se skupina propuštěných so
větských intelektuálů rozhodla vydávat nezávislý časopis,
který pojmenovali “Glasnost”. Jaká má být náplň tohoto
nového časopisu, to je jistě jasné. Kritika režimu. Grigo
rians řekl novinářům, že se hodlá sejít s členem Ústřední
ho výboru komunistické strany Alexandrem Jakovlevem,
který je na ÚV zodpovědný za kulturu a propagandu a je
důvěrníkem Mišky Gorbačova, chce ho o vydávání časo
pisu informovat a požádat o svolení k vydávání časopisu.
Je to téměř neuvěřitelné, jak se historie opakuje. Nepřipo
míná vám to například cestu Zdeňka Mráze a Jardy Brod
ského na Ústřední výbor československé komunistické
strany při zrození pražského K-231? Samozřejmě, tak jako
před téměř dvaceti lety čeští političtí vězni, tak i dnes so
větští političtí vězni musí vycházet z toho, co je možné a
snažit se být přísně legální.

Už je prý hotové i druhé číslo a budou časopis vydávat
i kdyby povolení nezískali. Ve třetím čísle má být uveřej
něn rozhovor Andreje Sacharova s "Literárnou gazetou”,
který nebyl uveřejněn v oficiálním kulturním sovětském
časopisu. Sacharov přislíbil s časopisem spolupracovat.
K redakční radě patří například novinář Lev Timofejev,
ortodoxní kněz Gleb Jakunin, židovský disident Josif
Begun a manželka spisovatele Anatolije Marčenka Larisa
Bogoračová. Marčenko zemřel loňského prosince v so
větském kriminále na následky vězeňských útrap.
A tak se Káčku, časopisu československých politických
vězňů, zrodil sourozenec. My, kteří se podílíme na tvorbě
našeho českého časopisu přejeme našim bratrům a ses
trám v SSSR hodně zdaru a úspěchů. Bude jistě velice
zajímavé sledovat, zda pan Gorbačov “Glasnost” povolí či
ji zakousne. V každém případěje potěšitelné a nadějné, že
v samém středu "říše Zla" jsou stateční lidé.

Zdeněk Otruba

Spolek zabijáků
Píše nám z Prahy Jaroslav Kojzar, zástupce šéfredakto
ra Rudého práva. Teda vlastně on nepíše nám, tak daleko
glasnost přece jen nedošla. Ale píše o nás, takže to vyjde
nastejno.
Čtenáři si všimli, že soudruh Kojzar sev Káčku objevuje
už potřetí. Není to náhoda. V Kojzarovi nám totiž vyrůstá
něco jako rezident-specialista na otázky K-231. V posled
ním článku se rozlobil především na jistého pana Diehla z
listu Washington Post. Pan Diehl byl v Praze azašel se po
dívat do instituce, která má krásné jméno "Muzeum SNB
a vojsk ministerstva vnitra”. Mezi exponáty je například
Klement Gottwald a pes Brek, specielně vycvičený na lov li
dí. Brek je vycpaný, Gottwald nikoli. Pan Diehl pak přijel
domů a znechuceně napsal do Washington Post, že by se to
muzeum mělo zrušit. To máte tak. V Americe taky kdysi mě
li psy na chytání lidí, bloodhounds se jim říkalo. Chytali
uprchlé otroky. Američani jsou od té doby na podobné
pejsky trochu přecitlivělí a zpráva, že ve střední Evropě
nejen tyto lovce lidí dodnes mají, ale ještě je oslavují v mu
zeu ... To máte těžké, oni ti Američani tak zdegenerovali,
že nemají ani vojska ministerstva vnitra, natož muzeum.
Ale ne, nato Kojzar: muzeum zůstane a basta. Pro po
učení. "Dívám se například do jedné z vitrín. Je věnována
"jakémusi” Otakaru Rambouskovi. Ve čtyřicátém devá
tém roce tento muž ilegálně opustil republiku. Za našimi
západními hranicemi ho přijali sotevřenou náručí. Vyško
lili ho, dali mu různé průkazy— jeden, znějící na jméno Jiří
Malina (je zde vystaven) — osobní zbraň, určili poznávací
znamení, jímž byla zvláštním způsobem rozstříhaná dese
tikoruna a přikázali: "Budeš vybírat mrtvé schránky, zís
káš jakýmkoliv způsobem uniformu a průkaz příslušníka
SNB a vše opět dopravíš přes hranice". Záměr chvíli vy
cházel, pak spadla klec. O sedmnáct, osmnáct let později
(možno vidět v dalším ze sálů) Rambousek požádal o re
habilitaci. Měl stále blízko ke zvláštním západním služ
bám. Podle jejich doporučení začal společně s dalšími
“svými druhy” organizovat spolek zvaný K-231, spolek
zabijáků, od něhož se distancoval i jeden z předních vůd
ců pravice, profesor Eduard Goldstúcker.” To byla slova
Jaroslava Kojzara.
Teď nevím — ono to sem možná nepatří. A třeba patří,
posuďte to sami. Skoro zároveň dostali jsme jiné psaní
o K-231. Autorem je pan Eugen Hoffmann, který je (mohuli to tak říci) rezident-specialista na K-231 se sídlem ve
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Švýcarsku. Píše E. H.: “Skutečnost, že původní K-231
vznikl v Praze nejen s vědomím "strany a vlády”, ale i s je
jich souhlasem . . . Považujeme totiž za nepřijatelné, aby
spoiek bývalých československých politických vězňů
v exilu opíral svou existenci o rozhodnutí komunistické
"strany a vlády". To byla slova Eugena Hoffmanna. Takže
tu máme na jedné straně K-231 založené na pokyn západ
ních centrál, spolek zabijáků. Na druhé straně spolek,
založený s vědomím a souhlasem komunistické strany a
vlády. Něco tu nehraje. Snad bychom ty dva experty měli
dát nějak dohromady. Třeba by se dohodli, jak to vlastně
s tím K-231 bylo a podali nám pak společnou zprávu?
Než se dohodnou, vraťme se do Muzea SNB a vojsk
ministerstva vnitra. Čtu si znova Kojzarův článek a něco
mi v těch vitrínách chybí. A ejhle, už to mám. Je to těch
“sedmnáct, osmnáct let . . .". Kde byl Rambousek a jeho
druzi ze spolku zabijáků těch sedmnáct, osmnáct let?
Poté, co “spadla klec”, jak Kojzar říká důvěrně známou
estébáckou hantýrkou. Možná, kdyby se soudruh Kojzar
přimluvil, mohli by pošoupnout psa Breka a Gottwalda
trochu do kouta a zbylo by místo na jednu, dvě další vitrín
ky. Já bych si pak dovolil do nich navrhnout párexponátů.
Jedna vitrínka by třeba mohla být pro tábor XII. To byl
ten lágr, soudruhu Kojzare, odkud v padesátém prvním
utekla parta vězňů, vesměs letců a vojáků ze západní
armády v Anglii. Honil je pohotovostní pluk SNB (možná
taky pes Brek, kdoví), hasiči, vojska ministerstva vnitra,
pionýři... Pak je objevilo letadlo v lese. Obklíčili je a poru
čili vyjít z lesa s rukama nad hlavou. Pak je nechali klek
nout na kolena a potom je z blízka postříleli dávkou ze sa
mopalu. Mrtvoly přivezli náklaďákem zpátky na dvanáct
ku a z korby je vysypali doprostřed nástupiště. Vězni pak
museli pod namířenými automaty chodit v kruhu a na těla
plivat. Inu, soudruhu Kojzare, já o tom nerad píšu a vy
v Rudém právu to taky asi neradi slyšíte. Ale když už má
me to Muzeum SNB a vojsk ministerstva vnitra, tož co
myslíš, soudruhu: nemělo by tam snad být, co to SNB a
vojska ministerstva vnitra dělaly?
Velice bych se přimlouval, kdybyste v tom muzeu při
stavili další vitrínky; věnujte jednu tomuhle bezejmenné
mu leopoldovskému muklovi: neměl to v hlavě docela
v pořádku a v zimě 1956, když ho za něco poslali k raportu,
dal panu náčelníkovi facku. Zavolali mlátičku. Leopoldovská mlátička, soudruhu Kojzare, byl takový převychova-

vací orgán vojsk ministerstva vnitra. Deset mužů, každý
s kusem izolovaného ocelového kabelu a tři psi. Mukla
zavedli do sprch a pustili vodu, to totiž pomáhá proti
omdlení. Ten kabel, soudruhu, je výborný převychovávací nástroj — na jedno švihnutí přerazí holenní kost jako
špejličku. Oni ho tam tehdy převychovávali dvě hodiny.
Potom ho odtáhli do cely, přeražené ruce a nohy mu brn
kaly o schody. Co ti mám, soudruhu, povídat, musela to
být silná povaha. Umíral pět dní. Napřed jen řval a proklí
nal komunisty. Pak volal o pomoc, pak prosil, chtěl vodu.

Třetí den křičel vzkazy ženě a dětem. Pak už jen plakal a
ke konci chroptěl. Vždycky už jsme mysleli, že je po něm,
hodinu bylo ticho, a pak zas ... Musím se přiznat, soudru
hu, že to na všechny mělo velmi silný převychovávací úči
nek.
Tak se, soudruhu, nezlob, že vyvolávám duchy, na které
se všichni snažíme zapomenout. Ale když tys začal s tím
spolkem zabijáků . . . Víš, kdysi se říkalo, že v domě obě
šencově neradno mluvit o provaze. V Muzeu SNB a vojsk
ministerstva vnitra je o zabijácích lépe mlčet.

Antonín Fráňa

Zpráva o jednom zločinu —
nejenom politickém
Před nedávném, přesně 8. května 1987 byl odhalen
v Maďarsku pomník Raoulovi Wallenbergovi. Maďarští
komunisté se postavili svorně do jedné řady se Světovým
sionistickým sdružením a udiveně se ptali, jak je možné
že tak dlouho byl a je utajován zločin, spáchaný před 42
lety komunisty. Do dnešníhodnesvětneví.zdajetozločin
dokonaný či je ještě bez konce. Alezločin hrozný. Hrozný
ve své nesmyslnosti a ve své obludnosti.
Prý nikdo neví nic o tom, kde Raoul Wallenberg v sou
časné době je. Není jediného dokladu o Wallenbergově
smrti kromě ústního tvrzení komunistických pohlavárů,
kteří nejsou schopni podat vyčerpávající zprávu o Wallen
bergově osudu.
Kdo to je či byl Raoul Wallenberg? S jeho jménem a
osudem se většina z nás seznámila až po příchodu na Zá
pad, protože v Československu, tak jako ve všech ostat
ních komunistických zemích je jeho jméno tabu. Raoul
Wallenberg byl nejmladší syn švédské aristokratické
bankéřské rodiny. Vystudoval architekturu a národní
hospodářství. Pro svoje organizační schopnosti byl jme
nován třetím sekretářem švédského velvyslanectví v Bu
dapešti. Tam převzal v době nacistické hrůzovlády vedení
záchranných akcí židovských obyvatelů Maďarska. Orga
nizoval tzv. “švédské domy", kde soustřeďoval židovské
rodiny určené pro transport do likvidačních táborů. Roz
děloval ochranné pasy a tak mohly stovky židovských
rodin včas emigrovat z Maďarska. Hostil uprchlíky ve
svých domech a zaměstnával na 355 zaměstnanců, mezi
nimi 40 lékařů ve dvou nemocnicích. Zachránil dvacet až
dvacetpět tisíc lidí od jisté smrti. Dalších sto tisíc přežilo
díky tomu, že tento mladý Švéd se svými spolupracovníky
úspěšně narušoval a sabotoval vražedné plány Adolfa
Eichmanna.
Když sovětská armáda obsadila Budapešť, odejel Wal
lenberg do Debrecínu k setkání a jednání s maršálem Ma
linovským, protože v době války to bylo švédsko, kdo
hájil zájmy Sovětů v nepřátelském Maďarsku. Tato cesta
byla pro Wallenberga osudná. Vojenský a policejní gene
rál Abakumov ho zatknul a od té doby není žádných úřed
ních zpráv o dalším osudu člověka, který riskoval svůj
život ve prospěch na smrt určených lidí.
Když po Wallenbergovi zmizely všechny stopy, dotazo
vala se švédská vláda Sovětů, kde je jejich diplomat. Z po
čátku Sověti vůbec na dotazy nereagovali. Teprve když se
množily dotazy také dalších států, vyrukoval tehdejší mi
nistr zahraničí Andrej Vyšinský s pivní lži o Wallenbergově osudu. Prý byl zavražděn v chaosu bojových dnů fašis
tickou organizací — Šípovými kříži. Tuto lež brzy odhalila
řada lidí, vracejících se ze zajetí, kteří tvrdili, že s Wallen-

bergem mluvili v různých táborech v SSSR. V roce 1957,
po dalších švédských dotazech Moskva oznámila, že Wal
lenberg zemřel v roce 1947 v moskevské Ljubljance na sr
deční mrtvici, aniž by sovětská vláda podala jakékoliv
vysvětleni jeho internace a dodala doklady o jeho úmrtí.
Údajně proto, že vyšetřování vedl policejní generál Aba
kumov, který byl v politické čistce po Stalinově smrti po
praven. Ale to byla jen další v řadě lží. Ještě v sedmdesá
tých letech přicházeli gulagští vězňové a tvrdili, že Wal
lenberg žije.
V roce 1965 vyhrožoval sovětský vyslanec Bělochvostikov švédskému diplomatu Gunaru Jarringovi, že nezanechá-li pátrání, bude v Moskvě zveřejněna ostudná kniha o
činnosti Wallenberga v Budapešti.
Raoulova sestra, paní Nina Lagergrenová neustále po
bízela švédskou vládu k dalšímu pátrání. Cynická odpo
věď tehdejšího švédského ministra zahraničí byla: “Snad
nechcete, aby Švédsko vyhlásilo Sovětům válku kvůli
Wallenbergovi". Tím vyjádřil postoj švédské vlády, které
ho se okamžitě chytli Sověti a Wallenbergův osud objas
něn nebyi.
Různé skupiny v Izraeli, Anglii, Norsku a Západním Ně
mecku nominovali Raoula Wallenberga na Nobelovu ce
nu. Tato cena však může být udělena jen žijícím osobám
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a Wallenbergův život či smrt nebyly věrohodně prokázá
ny.
A tak jediné uznání je, že v Izraeli, ve Švédsku, v USA,
v Kanadě a v dalších zemích jsou pojmenovány ulice a
náměstí jménem tohoto hrdiny našeho století.
V roce 1981 na schůzi evropských národů v Madridu
tvrdil zástupce SSSR, že Wallenberg byl obyčejný krimi
nální element Není jistě nutno zdůrazňovat, že kdyby
Moskva měla sebemenší důkaz o jakékoliv nezákonné
Wallenbergově činnosti, už dávno by s ním vyrukovala.
Nebyli schopni takový důkaz ani padělat. Hrubost a
sprostota mluvčího Kremlu Leonida lljiče byla vyloženě
provokativního charakteru.
Na znamení úcty bylo Wallenbergovi uděleno čestné

státní občanství USA v roce 1981. Tuto poctu udělila v ro
ce 1986 také Kanada a o rok později Izrael.
V osvětimském táboře smrti byl vězněn katolický farář
Kolbe, který se obětoval a nastoupil na popraviště zajiného vězně. V plném vědomí sebeobětování udělal čin, jímž
se stal nesmrtelným a Svatý Otec ho povznesl mezi Blaho
slavené. Raoulovi je dnes — žije-li — 73 let. Snad je ještě
možné vyrvat ho z drápů sovětské krvavé moci.
My, bývalí českoslovenští političtí vězni nechceme stát
stranou a chceme spolupracovat s těmi, kteří se ještě
nevzdali naděje na záchranu tohoto vzácného člověka.
Bijme na poplach, rozhoupejme všechny zvony svědomí
světa, ať mocně vyzvánějí jméno našeho bratra: Wa-llenberg, Wa-llen-berg, Wa-llen-berg.

MISSISSAUGA WALLENBERG COMMITTEE
Box 25, Station "A"
MISSISSAUGA, Ontario

L5A 2Y9

Mississauga Wallenberg Committee bylo nedávno
ustaveno, aby pozornost světa byla znovu vyburcována
a upozorněna na osud jednoho hrdiny našeho věku. Tato
organizace posílá zdarma všechny dostupné materiály
obyvatelům Mississaugy, ale mohou si o ně napsat zájem
ci z celého světa. K dostání jsou ve čtyřech jazycích:
anglicky, francouzský, švédsky a česky. Doposud bylo
uveřejněno 40 knih o Raoulu Wallenbergovi a na požádání
můžete dostat jejich seznam.
Autorem poslední knihy vangličtině“Raoul Wallenberg
is alive” (Raoul Wallenberg stáležije) je bývalý kapitán KGB
J. Mojsinskij, který emigroval do Izraele. Tvrdí, že Wallen
berg žije pod jiným jménem v Krasnojarsku naSibiři.Tato
informace je z prosince 1986 a pochází od dřívějších auto

Zdeněk Rotrekl

rových kolegů v KGB, kteří jsou stále v SSSR. Tato infor
mace však nebyla potvrzena.
Michailu Gorbačovovi bylo v době únosu Raoula Wallenberga patnáct či šestnáct let a není za tento zločin zod
povědný. Michail Gorbačov je však dnes v čele Sovětské
ho svazu a z titulu své funkce má přístup ke všem dokla
dům týkajících se osudu jednoho z hrdinů II. světové vál
ky. A Michail Gorbačov z titulu téže funkce má dnes po
vinnost říci světu pravdu, ať je již pro jeho stranu jakkoliv
nepříjemná. I případ Raoula Wallenberga může být
lakmusovým papírkem, na němž svět pozná, jak dalece to
dnešní sovětský šéf myslí s glasností a perestrojkou váž
ně.
-rr-

Skrytá tvář české literatury nejenom krásné
(Vybrané kapitoly biografické]

Josef Kostohryz
Již na reálce se seznamuje s Václavem Renčem pro
střednictvím Studentského časopisu, kde oba publikují
své první verše. (Setkání vyslovuje ve sbírce básní Jedno
rožec mizí, a to v básni Mohyly.)
Na filosofické fakultě si zapisuje češtinu, filosofii a
francouzštinu. Jako stipendista vyučuje roku 1934 v Ústa
vu pro východní Evropu v Římě, druhý rok také na Orien
tálním ústavu v Neapoli. Po návratu do Prahy nastupuje
jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu na
Smíchově, v roce 1938-1939 na Zátkově reálce v českých
Budějovicích, v letech 1939-1945 opět na smíchovském
reálném gymnáziu. Od 10. června pracuje jako úředník
nově vytvořeného ministerstva informací, odkud na vlast
ní žádost odchází 1. října 1949 do Národní galerie, kde
zastává místo šéfa administrativy.
Poprvé publikuje ve Studentském časopise básní Matky
a prózou Ráno. Již v roce 1931 překládá Balzacovy Ztra
cené iluze, jeho příspěvky lze nalézt v revui Tvar, v Dury-

chově Akordu, v Listech pro umění a kritiku, v Lumíru a
v almanachu Kmene (1937). Brzo se ocitá v okruhu básní
ků a spisovatelů, jež kolem sebe sdružila revue Rád. Roku
1932 je na čas spoluredaktorem této revue.
18. května 1951 je v Praze zatčen a Státním soudem,
který zasedá v Praze v souvislosti s uměle vykonstruova
ným procesem (tzv. Zelená internacionála), odsouzen na
doživotí. Režiséři procesů nepovažovali za vhodné soudit
Josefa Kostohryze a Václava Renče v procesu s katolický
mi spisovateli (“Václav Prokůpek a spol.’’), nýbrž oddělit
je.
Ve dnech 21 .—24. dubna 1952 jetedy Josef Kostohryz a
Václav Renč odsouzen. Místo výkonu trestu je převážně
Leopoldov, tábor Rovnost, Jáchymovsko v roce 1955,
věznice ve Valdicích. Vrací se 21. prosince 1963 a od 13.
června 1964 je smluvním úředníkem Národopisného mu
zea v Brně. Potom působí jako překladatel.

(Zkráceno)
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Josef Kostohryz

Mohyly
Pověz mi, příteli, bylo ti hanba,
když blízko šibenic spolu jsme stáli?
Tak vidíš. Chvilka, a královna bude
tvá sestra. Královna sťatá tam byla
přítomna přísaze naší, a víš už,
co je to bát se. To chtěl jsi být básník!
krásné je milovat, milován zemřít!
Puškine drahý můj, co ty jsi řekl,
když trpěl jsi zvůli té carovy smečky:
Milovat bude mě lid! Co teď,
když jménem národa, lidu mě soudí,
přísně, věř, za starou provinu tvoji!

Chtějí mě umlčet, zničit a zavřít
zastřelit, sekyrou utít mi hlavu,
provazem usmrtit, jedem a plynem;
to všechno provedli, znovu a znovu,
chtěli mé tělo a chtěli mou duši,
koupit mě chtěli a zastrašit, zmarnit,
na ženě, na dětech pomstít se krůtě,
knihy mé spálit a rozmetat popel,
znanobit jméno a zhanobit kosti;
to všechno provedli, znovu a znovu,
ty Huse, krajane, směl jsi být aspoň
mučedník, naplno povědět jim to;
moderní kejkliř si nepřeje tohle:
buď se mnou nemluví a zastřelí rovnou,
jako psa odpráskne, protože nechci,
anebo dokáže hroznější ještě,
nutí a přinutí povědět “pravdu",
“přiznat se", zříci se, pokání činit,
věřte mi, umí to mistrovsky dobře.
(úryvek z delší básně z knihy “Básníci ve stínu šibenice”, kterou
sestavil Antonín Kratochvíl.)

V Praze dne 24. května zemřel a 1. června
byl na Olšanech pochován básník
Josef Kostohryz

V Československu zemřel bratr
prof. dr. Václav černý,
vedoucí osobnost protinacistického a protikomunistické
ho odboje. Byí členem České národní rady v r. 1945. V ro
ce 1953 byl komunisty zatčen a obžalován. Po srpnu 1968
byl předmětem rozsáhlých kampaní v tisku, rozhlasu a
televizi pro svůj antikomunismus. V Československu mu
bylo znemožněno přednášet na univerzitě a nesměl publi
kovat.

12. dubna 1987 zemřel v Karlových Varech bratr
Jan Ježek
ve věku 66 let. Jenda strávil 15 let v komunistických
kriminálech a koncentrácích. V roce 1968 byl předsedou
K-231 v Karlových Varech.

V Novém Jičíně zemřel bratr
František Zajíček,
bývaiý čs. politický vězeň a bývalý lyžař—olympionik.

NEZAPOMENEME!
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Lumír Salivar

Zdeněk Rotrekl v Kanadě
Tak docela pravda to ovšem není. Zdeněk Rotrekl žije a
píše v Brně. Vy jste se s ním setkávali a setkáváte na strán
kách Káčka, kde uvádíme jeho medailonky českých spi
sovatelů a spisovatelek, bývalých politických vězňů. Uve
řejnili jsme rovněž dvě Zdeňkovy básně, které doposud
nebyly publikovány.
V nakladatelství 68 Publishers v Torontě vychází vtěchto dnech soubor těchto biografií. Jsou to životní osudy
řady umlčených českých spisovatelů a myslitelů a sou
časně je to otřesná obžaloba komunistického systému,
který znemožnil a znemožňuje seznámit veřejnost s tvor
bou našich nejlepších mozků. Kulturtrágři v Českosloven
sku po vzoru nacistů zacházejí s kulturou jako v temném
středověku. Dokladem toho, žetoto tvrzení není přehnané
je například Slovník českých spisovatelů vydaný v tom
též nakladatelství, který obsahuje na pět set jmen českých
tvůrců, které se snaží komunistický režim po orwellovsku
vymazat z kulturních dějin národa. Ale pět set není koneč
né číslo umlčených umělců. To jsou jenom publicisté.
K nim je nutno připočítat řadu filmařů, divadelních a fil

mových herců, zpěváků, malířů, sochařů a ostatních vý
tvarníků a pochopitelně i řadu neznámých mladých talen
tů, kteří se pro svou nekonformnost nemohou projevit.
Kniha Zdeňka Rotrekla tedy konečně vychází. Vychází
v exilu, protože vydání v Československu by bylo asi pro
jevem masochismu. Ač komunismus prochází neustále
řadou vnitřních krizí, a nejenom vnitřních, považujem
celkem oprávněně tvůrčí umělce za své největší nebezpe
čí a hrozbu a bez ohledu na své neúspěchy a problémy
ve všech oblastech společenského života, tvrdě pronásle
duje ty, kteří jakoukoliv uměleckou formou odhalují špat
nost vládnoucího systému.
Nám zde — v exilu — nezbývá než poděkovat naklada
telství 68 Publishers za práci, kterou pro československé
písemnictví vykonali.
Závěrem upozorňuji, že knihu — Zdeněk Rotrekl: Skrytá
tvář české literatury nejenom krásné — si můžete objed
nat prostřednictvím Káčka. Bude stát $12.75 kanadských
a 30% z této částky dostane K-231 na svoji další činnost.
Zájemcům zašleme poslední knižní katalog 68 Publishers.

Náš komentář
V předminulém čísle K-231 jsme otiskli dopis ing. So
chora k problému tzv. dvojího členství. Bylo by patrně
vhodné oznámit, co se dělo dál.
Předně, kdo je ing. Sochor? Je to dlouholetý tajemník
švýcarského Sdružení politických vězňů, který se před
časem odstěhoval do Kalifornie. Jeho stanovisko k obno
venému K-231 bylo z počátku značně kritické. Jak se věci
vyjasňovaly, měnil se i postoj ing. Sochora k nám. Dnesje
naším členem a poslední výroční schůze jej zvolila do vý
boru K-231. Zůstal přitom nadále členem švýcarského
sdružení, kterému obětoval dlouhá léta práce a k němuž
přirozeně má stále nezapomenutelný vztah.
Je tedy přirozené, že ing. Sochor byl dotčen usnesením
poslední valné hromady švýcarského sdružení, které za
kázalo "dvojí členství”. Švýcarští nadále nepovolují, aby
politický vězeň byl současně členem K-231 a jejich Sdru
žení. Sochor tedy sedl a napsal protest svému dlouholeté
mu spolupracovníkovi a současnému předsedovi Sdruže
ní dr. ing. Andělovi. Poukázal mimo jiné na fakt, že usne
sení odporuje švýcarským stanovám.
Po nějakém čase přišla (jemu i redakci) odpověďtajemníka Hoffmanna. Po poradě s výborem K-231 redakce
rozhodla tuto odpověď netisknout. Předně, Hoffmannovo
písmo bylo neúměrně dlouhé — třikrát delší než Sochorův
dopis. Dále se tam neříkalo nic nového, všechny argu
menty už jsme slyšeli kolem dokola do úplného omrzení.
Hoffmann si tam navíc odporoval: na jedné straně tvrdil,
že K-231 v Československu byl spolek ustavený pouze za
účelem rehabilitace vězňů, organizace nepolitická a
ochotná spolupracovat s komunisty. Na druhé straně
jsme byli obviňováni, že obnovením Káčka jsme ohrozili
politické vězně doma. Logika těchto argumentů nám uni
ká: jak možno někoho ohrozit obnovením organizace, kte
rá prý kolaborovala (podle Hoffmanna) s komunisty? Mi
moto všechno jsme si navíc řekli: mají svůj časopis, aťsi to
otisknou v Muklu. Situace se mezitím ovšem změnila —
Mukl už neexistuje.
Zánik Mukla jsme tu my v Americe uvítali s neskrýva
ným ulehčením. Mukl se v žebříčku nejodpornějších exi
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lových časopisů řadil na pochybné čestné třetí místo,
hned za Komínkovy Hlasy a Hlasatele R. W. Péče. Dojde-li
k jeho plánovanému obnovení ve Švýcarsku, přejeme si
vroucně, aby to nebyla stejná studna jedu, pomluv a špí
ny. V současné době ovšem K-231 je jediným časopisem
politických vězňů nasvětě. Jetedy na nás, abychom k věci
řekli svoje.
Před pár dny navštívil Kanadu švýcarský předseda dr.
ing. Anděl. Mluvili jsme s ním — pochopitelně soukromě.
Řeč přišla i na "dvojí členství”. Za naši stranu jsme prohlá
sili, že nevidíme žádný důvod, proč by politický vězeň
nesměl být v jakémkoliv exilovém spolku podle své svo
bodné vůle. Řekli jsme, že zákaz členství v K-231 považu
jeme za nepřátelský čin, ba dokonce politováníhodnou
provokaci, která musí nutně způsobit zhoršení atmosféry
mezi námi. Zejména jsme se pak dotazovali dr. Anděla,
jakým způsobem bude provedeno vylučování provinilých
členů ze švýcarského Sdružení.
Dr. Anděl nás ujistil, že nikdo ze Sdružení vyloučen ne
bude. Pravil také, že jejich usnesení o žádném vylučování
nemluví, což je fakt. Zjistí-li se, pravil dále dr. Anděl, že
některý jejich člen je současně členem K-231, bude zdvo
řile vyzván, aby si vybral jednu z obou organizaci podle
své vůle.
A co když odmítne? Co když bude chtít být členem
obou spolků? Pak prý z toho budou vyvozeny důsledky.
Dr. Anděl tyto důsledky blíže nespecifikoval.
Takto tedy vypadá situace s dvojím členstvím. Mezitím
"případ Sochor” se vyřešil: ing. Sochor na své členství
ve švýcarském sdružení rezignoval. Podobně ze sdružení
vystoupili další naši členové, například Ilja Pittner a
dr. Alena Benešová. Někteří další se prý chystají.
Zajímavý je v této souvislosti “případ Fráňa”, můžeme-li
to tak nazvat. Bratr Fráňa je členem švýcarského sdružení
a současně členem výboru K-231 Na rozdíl od předcho
zích jmenovaných br. Fráňa na své švýcarské členství ne
rezignoval a dostavil se jako řádný člen na valnou hroma
du 13. června tohoto roku v Curychu. Když se ho ptali, zda
je členem Káčka, řekl ano. A když se ho ptali proč, řekl

prostě — protože je mám rád. A tahle odpověď tak zapů
sobila na přítomné, že zamítli návrh tajemníka Hoffmanna, aby br. Fráňa byl zbaven hlasovacího práva. Situace
nyní je taková, že bratr Fráňa je v současné době plno
právným členem švýcarského sdružení a plnoprávným
členem K-231.
My v K-231 považujeme zákaz "dvojího členství” za krok
nešťastný, neprospívající nikomu z politických vězňů.
Jestliže není možné ho v současné době odvolat, přimlou
váme se, aby se alespoň zapomnělo na vyvozování dů
sledků.

Když se podíváme na naši společnou minulost, na
dobré i špatné časy, které jsme spolu prožili, když si vzpo
meneme na starou muklovskou solidaritu, která nám
pomohla přežít jeden z nej krutějších režimů v lidské histo
rii; když si vzpomeneme na časy, kdy jsme byli navzájem
ochotni rozdělit se o poslední krajíc chleba; když se za
myslíme, bez hněvu a podezřívavosti, nad sebou samými,
řekněte upřímně: neměl snad Tonda Fráňa pravdu? Neřekl to za nás za všechny tím nejprostším způsobem? Ne
máme se snad navzájem rádi?
Redakční rada K-231

Milí přátelé,
prozrazuji, že nejsem členem žádného sdružení nebo
spolku politických vězňů, ale děkuji za zasílání K-231,
neboť otiskujete řadu důležitých článků, které mne zají
mají. Za nějaký čas dojde moje poslední sbírka básní, v
nichž jsou také z vězeňského života. I v dřívějších sbírkách
(rozebrány) by se leccos našlo, což by se asi hodilo do
archivu. Dal bych udělat kopie, chcete-li. Vše dobré přeje
a pozdravuje bratrsky
Anastáz Opasek, OSB
opat břevnovský, t.č. v Německu
přiloženo 50 DM

Pax vobis
Di e 13. dubna 1947 v břevnovském kostele sv. Markéty na první
neděli po velikonocích mne posvčtil na opata pražský
arcibiskup Josef Beran.
Jsem 60. opatem nejstaršího benediktinského kláštera
v Cechách Břevnova, který’ založil sv. Vojtěch roku 992/3.
Op? ství isem spravoval do září 1949, kdy na počátku pronásledováni
církve které však tivá dodnes, byl jsem jako potom stovky
ji.ých křesťanu zatčen komunistickou policií a pro věrnost církvi
později odsouzen na doživotí. Mezitím byl v roce 1950 klášter
p< licejně jako všechny mužské a ženské domy vyklizen a zabaven.
Tak se stalo v celém Československu.
Od září 1949 do května 1960 jsem žil ve vězeních:
Pankrác, Ruzyně, Kartouzy a Leopoldov.
■’o podmínečném propuštění v květnu 1960 isem pracoval jako
dělník na stavbách a později jako skladník v Národní galerii
v Praze bez možnosti konat jakoukoliv kněžskou službu.
Tak tomu bylo v .ctech 1960 až 1968. V prosinci 1968
jsem odjel pícs Rakousko do kláštera Rohr v Bavorsku,
kde žil opat Dominik Prokop vyhnaný z Broumova, který- mne 1932
přijímal do kláštera
Po 4<) létech děkuji Bohu za miios: života a povolání. Rovněž svým
spolubratřím a všem, kteří mně v té době pomáhali nebo byli
a jsou mými př;,eli.
Modlím se s vámi za svobodu církve a náboženství v Československu.

Srdečně vas pozdravuje
?.nastáz Opasek, opat Kc^novský.
V dubnu ’987.
Trpělivé se stáváme uč . .‘niky Kristova utrpení,
abyciom si zisioužili mí: také, podíl na Jeho království.
7 nř”d nin v k •šenci.'ikf " č řc‘
DCO grd.tii.iS

Kruh přátel
K—231
oznamuje
Na sklonku slunného dne vzplála velká vatra přátelství
v kopcích Pennsylvanie. Bylo 27. června 1987, den setkání
bývalých politických vězňů, dnes žijících v Kanadě a ve
Spojených státech.
Již před rokem nám Ota Rambousek nabídl svůj poze
mek pro tento účel, a jeho návrh byl s povděkem přijat, i
když to není právě za kanadskými humny. Tak jak to již
bývá, zájemců bylo z počátku mnoho, ale postupně se
řady tenčily až nás nakonec z Kanady přijelo pouze devět
členů Káčka spolu s Kruhem přátel K-231. Všem těm, kteří
postupem doby odpadli, mohu prohlásit, že přišli o jeden
z nejhezčích podniků, které klub pořádal. Ze Spojených
států se zúčastnilo deset našich členů plus Kačenka,
Rambouskovic čubička.
Naši hostitelé, Apolenka a Otaseskutečně přičinili, aby
se setkání vydařilo a aby se u nich každému líbilo. Ota
vypracoval a při své poslední cestě do Toronta přivezl
podrobný popis cesty s patřičnými mapkami. V předvečer
označil konečnou příjezdovou cestu velikými směrníky

K-231. Tráva kolem chaty a kolem táborového ohně byla
vzorně posečena, právě tak jako místa určená jako stano
vé tábořiště a parkování pro auta. Apolenka nachystala
bohaté pohoštění a když jsme se začali sjíždět, bylo
všechno připraveno. Někteří z nás dorazili již během
pátku, jiní v sobotu brzy ráno a zbytek během soboty do
poledne. Bylo milé zase po tolika letech vidětznámétváře
a bylo mnoho povídání a milého vzpomínání na dávné do
by.
Teplý, slunný den byl zakončen velkým táborákem na
protějším kopci. Seděli jsme dlouho do noci kolem ohně,
opékaly se pravé “buřty”, chvíli se zpívalo, pak se zase
povídalo a každý se dobře bavil. Jednu chvíli se zvedl veli
ký vítr, něco jako malé tornádo, jiskry z ohně začaly létat
vysoko na všechny světové strany, oblohazčernala, spad
lo pár kapek, ale netrvalo dlouho, vítr se utišil a hvězdy
zase začaly svítit. A temnota kolem ohně byla doslova za
plavena létajícími světluškami, které nám v pozdních ho
dinách pak svítily na cestě zpět, až ke stanům.
Nedělní dopoledne jsme strávili ještě v družné zábavě
mezi dobrými přáteli a odpoledne jsme se smutně museli
rozloučit s tím milým, srdečným prostředím a vydat se
na dlouhou cestu zpět domů.
Myslím, že mluvím ze srdce všech, jestliže zde poděkuji
všem našim milým hostitelům Rambouskovým i jejich
sousedům Coufalíkovým za krásné chvíle, prožité v jejich
místech.
Srdečné díky! Škoda, že jste tak daleko. Byli bychom
rádi mezi vámi častěji.
Franta Otta

Lumír Salivar

Do třetího roku
Začínáme třetí rok nejen existence našeho “Spolku
zabijáků", jak nás mile otituloval nad míru povolaný šéf
redaktor Rudého práva, ale začínáme i třetí ročník našeho
časopisu, našeho "Káčka”.
Před dvěma roky si málokdo z nás pomyslel, že se náš
časopis stane neodmyslitelnou součástí exilového dění.
Že naše společenství zasáhne nejen do exilových událos
tí, ale že se o něm bude mluvit potajmu i oficielně v Česko
slovensku. A ať už o nás a o našem časopise hovoří bývalí
čs. političtí vězni v exilu nebo doma, či o nás píše komu
nistický tisk, jedno je jisté — berou nás vážně. Ti prví z při
rozených sympatií, ti druzí z nepřirozené nenávisti prame
nící z pocitu viny.
Dovolili jsme si na počátku třetího ročníku "Káčka” ten
malý přepych, že jsme mimořádně udělali zvláštní titulní
list. To se doposud stalo jen jednou, jak si naši čtenáři
pamatují. Bylo to loňského roku při příležitosti setkání
Sokolů. Dnes tedy titulní stránka patří časopisu.
Jak časopis žije, jak se tvoří a jaké jsou s ním spojené
problémy, to jsme ve zkratce napsali v předminulém čísle.
Podmínky pro tvorbu tohoto spojovacího článku mezi bý
valými čs. politickými vězni roztroušenými po všech kou
tech světa se asi sotva kdy podstatně změní, ale nezmění
se důvody naší existence. My jsme a budeme živým svě
domím všech těch, kteří si na utrpení tisíců vybudovali
své pochybné kariéry. Všech těch Pich-Tůmů, Kohoutků
a Biťaků a konec konců i Kojzarů.
Samozřejmě, náš časopis nebude žít věčně a jeho exis
tence je omezena časem, který je nám vyměřen. Bohužel
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komunisté se sami snaží prodloužit naši existenci tím, že
neustále vytvářejí nové a nové politické vězně, kteří dříve
nebo později budou pokračovat vtom, co šedneš snažíme
dělat my — upozorňovat svět na zločinnost komunismu.
Budou podávat další a nová svědectví. Ostatně řada na
šich mladších bratří a sester, zatčených a odsouzených
po srpnu 1968, již dnes velice účinně informuje svět o tom,
že metody komunistů se nezměnily a nemění. Pravidelná
svědectví Charty 77 jsou stejně otřesná jako byly osudy
naše.
Začínáme tedy třetí ročník časopisu, který je v existenci
tisku zcela ojedinělý tím, že se vůbec neprodává, že je
zasílán zdarma nejen všem členům a většině bývalých čs.
politických vězňů v exilu, že ho zdarma zasíláme všem zá
jemcům a že se nám daří zasílat ho i do republiky. To není
tajemství a prozradil to sám Kojzar Jaroslav, t.č. zástupce
šéfredaktora Rudého práva.
Pochopitelně bez finanční podpory našich členů a
našich čtenářů, bez obdivuhodné podporyaaktivity "Kru
hu přátel K-231” bychom sotva mohli existovat. Bez těch
obětavců, kteří bez řečí sáhnou do kapsy kdykoli je za
potřebí, bychom asi už dávno skončili. Nelze je jmenovat
jednotlivě, ale všem patří náš dík.
Už při vzniku našeho časopisu jsme si uvědomili, že
z něho nikdy nebude “Spiegel” či "Time”. Ani jsme si ten
nárok nedělali. K naší spokojenosti stačí, že je to časopis,
na který se čtenáři těší. Že je to časopis, který dělá Kojzarům vrásky na čele.
Dva roky naší existence mluví samy za sebe. My si ne-

míníme klepat na rameno a chválit sami sebe. To, co dělá
me a dělat budeme pramení z pocitu sounáležitosti, který
nám určil osud každého z nás. Pramení to z našeho pře
svědčení, že demokracie musí o svou existenci bojovat.
Strávili jsme podstatnou a nejlepší část svých životů
v nenormálních životních podmínkách. Nikdo z nás si to
nepřál, ale vyhnout jsme se tomu nemohli. A vrozený
odpor vůči jakémukoliv násilí a teroru nás spojuje i dnes.
Výsledek toho je naše společenství a projevem tohoto
společenství je náš časopis.

Chci při příležitosti začátku třetího ročníku poděkovat
všem těm, kteří se jakoukoli formou na jeho existenci po
dílejí. Těm, kteří se autorsky podílejí na úrovni časopisu
tak jako těm, kteří existenci časopisu zajišťují svými fi
nančními příspěvky či se “pouze” zúčastňují expedice
každého čísla. To "děkuji” je to nejmenší, co vám všem
chci říci. A díky vám všem je "Káčko” příkladem toho, že
se vždy dá něco dělat.

Ze života K-231
Ve dnech 15.-17. května se v Torontě konal kongres
Československého sdružení v Kanadě, spojený s volbami
do Ústřední rady sdružení. V nové ústřední radě zastupují
politické vězně tito členové K-231: Zdeněk Otruba, Aleš
Březina, Pavel Král a Jan Kůstka. Novým předsedou sdru
žení je Miloš Šuchma.

¥

12.-14. června t.r. se v ontarijském městě St. Catharines
sešel jubilejní sjezd Čs. strany národně-sociální. Jako
čestní hosté se sjezdu zúčastnili Eda Ottová a František
Otta. Předsedkyně Ottová pozdravila sjezd jménem poli
tických vězňů. V novém předsednictvu ústředního výboru
je řada členů K-231, mezi jinými Libuše Drobílková (USA),
Zdeněk Otruba (Kanada), Ilja Pittner (Švýcarsko), Ota
Rambousek (USA), Zdeněk Slavík a Ctirad J. Vrána (oba
z Kanady). Další političtí vězni jsou v ústředním výboru,
který má 47 členů.

¥
15. června uspořádal Kruh přátel K-231 v Torontu
schůzku s Jožkou Pejskařem, na které bylo 31 účastníků.
Přítomní vyslechli referát bývalého redaktora Pejskara
z Kalifornie o jeho práci ve Svobodné Evropě. Jmenovitě
nás zajímal pořad “My to víme”, ve kterém Pejskař tenkrát
referoval o zločinech jednotlivých prokurátorů, dozorců
vězňů, soudců a vyšetřovatelů komunistického aparátu pa
desátých let. Jožka Pejskař rovněž podepisoval svou po
slední knihu “Pronásledovaní vlastenci”, která bude v pro
deji v nejbližších dnech.

¥
27.-28. června se bývalí političtí vězni z Kanady a Spoje
ných států sjeli na piknik v Pennsylvanii (USA). Na roz
sáhlém pozemku u Rambousků jsme se potkali zejména
s našimi americkými členy, Otou Rambouskem a jeho ro
dinou, Otou Coufalíkem a jeho paní z New Yorku a Líbou
Drobílkovou z New Jersey a Milošem Kuntou z New Yor
ku.
Největší událost československé obce v Kanadě, Čes
koslovenský den na Masaryktownu ve Scarborough, Ont.
jsme slavili 5. července. Jménem K-231 za všechny poli
tické vězně pozdravil 2.000 účastníků Zdeněk Slavík.

¥
V červnu oslavila Československá obec legionářská 25.
výročí vtělení do Kanadské královské legie. Legionáři se
sešli na důstojném banketu na Masaryktownu, kde spolu
s četnými hosty zavzpomínali na odešlé kamarády a na
svou bojovou minulost.
Přejeme československým legionářům hodné zdraví.
Pojí nás s nimi upřímné přátelství a vzájemná úcta.
Legionáři — vše nejlepší! Vaše
K-231

Připomínáme, že poslední víkend v srpnu, t.j. 28. a 29. 8.
je setkání u Kůstků na Clear Lake u jezerní oblasti Muskoka.
Bližší informace a popis cesty zájemcům včas dodají
Mirka a Honza Kůstkovi. Hlavní den setkání je sobota. Kdo
chce zůstat přes noc — stany sebou. Místa na stanování je
dost.

*
*

V červenci a srpnu sejako výbor nesejdeme. Příští schů
ze bude v září v Ottů — t.j. třetí středu v měsíci.

Od posledního vydání časopisu proběhly dvě — značně
rozšířené — schůze. Na květnové schůzi u Frýbortů byla
čtena rezignace bratra ing. Sochora ze švýcarského Sdru
žení a současně dopis tajemníka Sdružení E. Hoffmanna,
adresovaný redakci K-231 s důvody, proč švýcarské Sdru
ženi neuznává členství v obou organizacích (viz “Náš ko
mentář” v tomto čísle), se žádostí o otištění. Mluvilo se
rovněž o návrzích, které ještě přišly, k debatě o časopisu,
totiž tisknout dokumentační články i anglicky. Probírala
se možnost vydání ročenky, kde by byly soustředěny
články, které by mohly zajímat anglickou veřejnost. Ro
čenka by byla pouze anglická.
Všichni torontští členové výboru přišli na tuto schůzi,
protože jsme měli mezi sebou našeho člena Milana Hejla
ze západního Německa a jeho paní Mirku. Milan je dlou
holetý Bytízák a tak kromě “úředního” povídání se znovu
probíraly taje fárání a staré historky.
Červnová schůze byla u Slavíků. Naše tradiční středa
byl velmi horký letní den a tak bazén našich hostitelů byl
velmi oceněn. Sešlo se opět přes 30 členů K-231 a Kruhu
přátel. Uvítali jsme mezi sebou Ilju Pittnera jako člena vý
boru K-231 a Jasněnku jako milého hosta. Této schůze se
rovněž zúčastnila sestra Líba Drobílková a Ota Rambou
sek — oba ze Spojených států.
Bratr Otruba přehrál ze zvukového záznamu podstat
nou část soukromé schůzky, která den před tím proběhla
mezi dr. Andělem, jím, Vláďou Divišem a Edou Ottovou.
Dr. Anděl navrhl, aby se obě organizace (tj. švýcarské
Sdružení a K-231) spojily při závažných akcích pod záhla
vím bývalých československých politických vězňů (bez
jmen organizací), jako jeden celek pro mezinárodní veřej
nost. Výbor nemohl zaujmout stanovisko k tomuto návr
hu, protože zúčastnění se sešli jako soukromé osoby —
vrátil se tedy k usnesení výborové schůze z ledna t.r.,
které říká, že nezavíráme dveře před dalším jednáním se
švýcarským sdružením i když v současné době nejsou
mezi námi formální styky.
Mezi oběma schůzemi se v Torontě mihl Vláďa Valenta
(pokud se dá ve Vláďově případě mluvit o “mihnutí”).
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Mimo toho, že stačil probrat věcné připomínky k linii ča
sopisu, uvařil i kotel výborné rybí polévky v kuchyni, kde
teplota ten den dosáhla 35° C.

Měli jsme rušný květen a červen, co se návštěv týká, ale
těm ještě není konec. Těšíme se na mnoho dalších sester a
bratrů ze Švýcar, ale o tom až v příštím čísle.

Zprávy z pokladny
Během období od 16. května do 30. června 1987 jsme
obdrželi dary od níže uvedených dárců. Znovu upozorňu
jeme, že bychom byli velice rádi, kdybyste určili na co je
váš dar míněn, zda na celkovou činnost Káčka, na sociální
pomoc či na vydávání časopisu. Není-li toto specifiková
no, budeme předpokládat, že dar je určen na celkovou
činnost Klubu K-231.

Adam Václav, USA
Ch. J„ USA
Ch. J„ USA
C. O., USA
Czech. Assoc. London Branch, Kanada
Drobílková Libuše, USA
Drobílková Libuše, USA

Fellmann Jan, Kanada
Hejl Milan, Západní Německo
K. M„ USA
K. M„ USA
Nehasilová Rozina, USA
Pittner Ilja, Švýcarsko
Rambousek Ota, USA
Rollerová Věra, Kanada
Rychtera Ludvík, USA
Sochor George, USA
Štorch Ota, Švédsko
Talský Jiří, Kanada

US 100.00
US 25.00
US 20.00
US 50.00
CAN 100.00
US 15.00
US 20.00

CAN 5.00
US 50.00
US 50.00
US 10.00
US 20.00
US 100.00
US 15.00
CAN 5.00
US 20.00
US 20.00
SWED. KOR. 100.00
CAN 50.00

Dar od Czech. Assoc. London je určen pro sociální
fond. Všechny ostatní dary jsou určeny na činnost K-231.

Klub K-231 děkuje všem dárcům!
( DOBRÝ VEČER, TETA. NÁŠ PIONIERSKY

SA U NÁS ŠÍRI OSVETA < PO ROKU

) ODDIEL SA ZAVIAZAL, POMÁHAŠ PRACUJÚCIM.)

1966 JE V PRAHE PRIEMERNÝ

I/ NEPOTREBUJETE
DAČO T UMYŤ RIAD,
PODOJľf KOZU ALEBO TRIEDNEMU

INTELIGENČNÝ KVOCIENT ZAMETAČA
VYŠŠÍ, NEŽ IQ AKADEMIKA...

Z KNIH Y PAVLA TAUSSIGA “BLBÉ, ALE NAŠE ”, KTERÁ VYCHÁZÍ V 68 PUBLISHERS

NEVERILI BY STE, PÁNI KOLEGOVIA, AKO

]
)

( NEPRIATEĽOVI NATRIEŤ KĽUČKU HOVNOM T )

K-231 is published bi-monthly by Club K-231 in Exile, P.O. Box 2323, Postal Station B, Scarborough. Ont.. Canada M1N 2E9
K-231 je dvouměsičník, který vydává K-231 — Klub bývalých československých politických vězňů v exilu. Řidi redakční rada
ve složení: Zdenek Otruba, František Otta a Lumír Salivar. Redakce si vyhrazuje právo úpravy nebo zkrácení článku. Všechny
příspěvky autorů žijících v Československu jsou otištěny bez jejich vědomi a souhlasu.
Sazba, grafická úprava a tisk: Prague Typesetting, lne., Toronto, Canada.

