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Provolání K-231 k Srpnu 1968
V krátké době uplyne dvacet lot od vpádu půlmiliónové
armacy Sovětského sva/u a jeho satelitu do Českoslo
venska. By to bezpříkladný akt agrese, aky v mmove době
nemá obdoby v mode m - vropské historii
Dvacet let okucacc ¿ a n eca lo ďag.cke následky,
sto tis c politicky exponovaných udí odešlo / vlasti
Politické čistky vyřadily dalších p u 1 m ilionu hd>
z účasti na hospodářském a Kulturním rozvoji Každý
protest p roti režimu každý pokus o svooodný projev,
at už v oblasti umělecké náboženské publikační či po
litické byi bezohledné potlačen. Žádny div, že výsledkem
byla dvaceti.etá stagnace, další pokles zívotn úrovně
a mezinárodni prestiže. Československo má dnes ve světe
pověst zaosta e quoernie Sovětského svazu. Tak oyle
promamě m edinecná příležitost, která s" českemu
a slovenskému národu otevřela v roce 1968.
My byvau političtí vezni z doby nerhroznějš no 'eror
v dějinách našich - arodu, se ctím e oprávněni řic. své
s'ovo k vyroč'okupa :e lasi viasti Neváhán jsme obětovat
svol. svobodu
a mnozí z nas i sve Životy
za oravo
žit v pokoji, oez našili a ooo vládou, kterou bychom s.
sam. svobooně zvolil . Ať křivdy .:n nas spáchané nyK
sebesfrašnejs nevoláme po odplatě Nehodláme však
mlčet jestliže 1 roz uebezpeč . ze našim národům bude
znovu ukradena možnost d e m o v a tiz a c -1 a zlcosem
životni úrovně
Po dvaceti mtech stagnace svět za železnou oponou
je ocet v : ohybu Ni- '¡o d res e.muze ři a ,al. .-ec nako
nec dop r s.; Je mm* ; sfe — V to v Praze pup a 11 seoehiasitéji
* změny Ktere m e s probíhaj v Sovětském
svazu. |SOu . .
^ejc jodobne Pražskem-, aru :958
■oiy v K -2 3 1 si iecč nme i ze o podstatě a c ie c n <o
munismu Bre/.,ěv ako Dubček. Mlynář ,ako Goroačev
vš ohni předevš m jseu j' o udrženi jejich otrockého
systému vlády bez ohledu na přáni občanu
Gorbačovova giasnosť ovšem není Pražsko jaro Histo
rie se neopakuje i. v Staima k tireznevov: vs.cnn.
sovětsti vůdcové věří1, ze demokracie a komun smus

soolu nemohou ž.t. Pravděoodobně měli pravdu. Dnes
někteří ven že demokratizace nejen neuškodí diktatuře
proletahnt^ nýbrž ;i naopaK zac~ra~
Slasnos* mm
dokazat to co tanky nemohly
Nechceme předpovídá: budoucnost Zda se na~ aio
ze vyvo za železnou oponou ma oouze tr. anernarivy
Muže se stád že reforrmste mnu pravd1 giasnest
bude fungovat tak, ,ak si to Gorpačov představuje. Vý
sledek bude uvoinění represe a snadnější život p o
občany ujařmených zemi včetně Československa, řo by
bylo nutné uvítat Neoo se stane co prorokuj1staimste
povol s oub o pá' obrátek u kontrarevcěuce se zmocni
vlády a odbourá komunismus Ni coz ješte lepš1 z e ;
Konečně je tu třetí (a nejpravděoodobnéjši! možnost
V Kremlu se zaleknou sve v astm odvahy tanky ,ase
vyjedou do ulic a Gorbačov skonč: ,ako Alexander D ub
ček (neoo rnozná i ,ako Irmě Nagy) skonč1i před mrr
i v takovém případě všechno neoude ztraceno Nejmené
oro 'ed.nu příští generaci giasnosť bude slouže ¡ako
odhaleni pravé tvá?e komunistické týráme
To jsou důvody, oroč se cnes — dvacet iet po potlačen
pokusu o dem okrat'zaci v naši v ast
d ;vámo do bu
doucnosti s obnovenou naoějí a optimismem Černost
Charty 77 VONSu aktivity a ternativr;: kultury a zejména
revitalizace naoozenskeno cte m n - restanskono svéto
. ho názoru v Čechách na Moravě a na Slovensku je uám
zárukou, že touha našich I di po svooode nezanikne
at už světo
po iticky vývoj aopadne jakkoliv
l naš strany r. . zde ve svobodném svém slibuje »'e
za bývalo uiitmke vez iě že 'epřestaueme v poopoře
každého asi
\:e n směř <je -y obnoveni svobody
demokracie a narodmho sebeurčen1v Československu
r

!

K-231

V-UU-,
Zdeněk Otruba tajemník

Eca Ottova předseckyne

Počínaje dnešním číslem, dostáváte do rukou náš časopis v poněkud pozměněné
úpravě. Věříme, že se yám bude líbit. Abychom předešli dotazům a případné kritice, že
zvyšujeme náklady na časopis, dáváme na vědomi: Náklady na vydávání časopisu K-231
se změnou papíru na obálce nemění. Jak jsme toho dosáhli, to je naším tajemstvím.
Napište, nám jak se vam Káčko v nové úpravě líbi.

Slovo předsedkyně

knutelny zlobou, slabosti a pýchou. (Ce^e nterview je
otištěno v infochu č 2 88 a v Londýnských Listech p Lan
Tak. jak se dalo předvídat, exilový risk v tomto jubilej
ga.j
Je to názor člověka který si uvědomuje řadovosť věc-,
mm roce se hemži vzpomínkami na význačné událost v
kde řad bozi musí prostoupit řad i dsky. aby byl naplněn.
naši viasn. roznory situaci a úvahy na terna ' co by oyio
kdyby.
leží na srdci nejednomu autorovi
A p o k jJ tento druh lidi reprezentuje hnuti Charty 77, je
jasné proč ¡sou režimem pronásledováni, ale vtírá se
Je istě zajímavé srovnávat čianky s p ro tichů dn ým na
zory na naše dva prezidenty na okolnosti, ktere předchá otazka. proč ledy ten pokřik a nenávist v exi u?
Jedna z exilových organizací které pochopily dějinný
zely osudným zvratům. Kolo děj n však ještě mxdo neo
význam Charty 77 jako jakési rozbušky’ do těla kom u
brátil dodatečnými reminiscencemi hledáním viníků a lí
tostmi
nismu byla Rada svobodného Československa Tím. že
ves'a v přímý styk s Chartou 77 kde se snažila uvést na
Déjmy se ději pravé ted, v tuto c n v li a nahromaděním
'‘dění ' vznikají h istorckó mezníky, z nichž pozdější gene správnou cestu omyly, jichž se Charta 77 bezesporu do
pustí a v názorech na Nicaraguu a Jižn; Afriku, a pouká
race usuzují na charakter celého období.
U nás doma se určitě ted" tvoří' dějiny. Pod běžným po záním na úlohu Charty 77 při následných konferencicn.
vrchem všedních, ustaraných dni pracuje kvas. který by> v vystavila se nehezkým útokům části exiiu Pokud je ovšem
našich lidech vždycky. Vyraz í v roce 1S68 — nakrátko - ušili vedere poctivosti, útoky vyzni planě.
aby byl potlačen tanky a vá m co následovalo A vyráží
Diky Chartě 77 se dovídáme o politických vězních doma
znovu. Zdá se, že přichází doba nového pokusu o obrodu
a o podmínkách ve věznicích které se příliš neliší od pa
národa. Nadějné je to, že Československo ne ni te n tc k rát
desátých let Víme ovšem jenorn o těch, jejichž jména jsou
osamocené. V celém vychodmm bloku se zvedají hlasy
nám sdělena Jsou však bezejmenní kteř nesou podobny
které kladou vládám nepříjemné otázky, demonstrace
osud jako Jiří Wolf Možná že příští adept osudu Pavla
protestní stávky, manifestace viry. . .
Wonky zapasí s nemocí, hrubosti bacnařů a pocitem že
Nezdá se to byt jenom touha po uvo'néni poměru, ale na něj všichni zapomněli, někde na samotce v Leopoidově
vůle — krok za krokem získat zpět ztracené právo rozho
Kdo vi o Bohušovi 1 itványm jenž za pouhé setkáni s
dovát o vlastním, národním seoeurčení. Jan Masaryk by konzulem Německé spolkové republiky na konzuláte ve
řekl "Dá to fušku A to není jenom fuška, je to dlouhá c e  věci vys^hování dostal 6 leť Kdo ví. že František Bednář
sta, vroubená statečností odvahou a občanským h rd in  řek: Okresnímu soudu v Prešově svů; oázo' o zřízeni u de stvím která začala před čtyřiceti lety Cesta jejíž pozem
mokrac v CesKoslovensku a dostal za 'o 14 let v uojtéžš.
sky konec mnozí z těch statečnycn nikdy nedoš i A mož Skupině vězení v Leopoldově. Milan Jurča s odseděl 13 let
ná že nedojdou a.n nékteř ztéch kteří po ni kráčej-dnes
z osmnácti. Anton Hnlek i6zdevatenac:i Jurča a jeho ka
Je už to vi'c než deset let kdy par jed.ncu přišlo na nápad
marád Je ž k se pokus o utéx P,ostříleli j ■ti nohy a dnes
vytvořit organizace která by nutila vládnoucí režim v Čes jsou oba v Leopoldově. Kdo o nich ví? Či hlas se zvedne na
koslovensku dodržovat to k čemu se vada zavázala v Hel jejich obranu9 Právě pro tyto neznáme vznik á v Evropě
sinkách
totiž dodržovat lidská prava Tenkrát se zdálo
myšlenka zahaiit celosvětovou řetězovou hladovku Na
že rc byl donkichotský pokus o boj s větrnými m lýny
Kanadu a Spojené státy připadne listopad a prosinec V
Komunismus a respekt pro dska prava se vylučuji svou
Evropě uz hladovka uspesně probíhá Každý hladovějící’
podstatou
Čechoslovák v zahraničí ,e dop.nén jedním účastníkem
čestnost a poctivost nepřijme komunismus. Komums
h adovky doma. Účelem je dosáhnout amnestie pro oo i
mus. jak dokazal svou sedmdesátiletou p axi, není čestný
ticke vězně. Doma přemohli strach - prerrohou nas lide
a poctivy. Uvažovat o tom že by se mohl vytvořit státní sy
na 7ápadě nezájem9
stem, založeny na principech komunism u a při tom za
Zdrav, vas a nezke léto přeje
Eda Jarošová - Ottova
chovat lidskou tv á ř', je utop.e m inulého století Z k o 
munismu není možné p'evzit nic p rotože a n im tk a n a n ě n
není dobrá.
A přečeše Chartě 77 a téměř současně vzniklému Vy Do
ru na obranu nespravedlivě stihaných edacos podařilo.
Bylo to za cenu Piti doma (doslova) a z exilu (obrazné).
Původní jádro Charty 77 které tvořili i političtí vězni pa
desátých let, se rozrost o a v průběhu doby se změnilo.
Jedno však zusta o stejné, nebál se, i když věděli, že za
členství v Chartě je čeká šikanovaní, často i krim inál. Na
stavovali nejen záda svá ale i svých rodin a přátei. Co je
tou hnací silou Která narovnává páteře? Částečnou cd po
věd’ dává mluvčí Charty 77 na rok 88 Bohumír Janát:
mou nadějí je žeživot člověk, svět a dějiny jsou v do
brých a neskonale mocnycn rukou že celý vesmír má
punc svatosti a nikdy nemůže zaniknout či být natrvalo
pokaženo to co stvořila Boži ruka Má naděje se nexryje
s optimismem či s nějaKým druhem viry v nutný happy
end Možná, že naděje vzniká pravé tam kde S'člověk uvě
domí vedle vsi k> ásy zlo a špatnost tohoto světa i propast
né zlo které muže být potenciálně přítom no v srdci kaž
dého z nás, a když pravě v této konfrontaci náhle spatn
řád který je vyšší než veškery řád l esky a který je nedot2

Ota Rambousek na vlnách Svobodné Evropy
Omlouváme se čtenářům i Otovi Rambouskovi, že se, s jis
tým zpožděním, opět vracíme k 20. výročí založeni K-231.
Událost to byla jistě důležitá a jeji ohlas (i po dvaceti le
tech) skoro neočekávaný. Takže dáváme¡eště jednou slo
vo Otovi Rambouskovi, který při zakládáni byl. S Otou
rozmlouval redaktor Karel Jezdinský. Interview trvalo
dvacet minut. Svobodná Evropa ho vysílala 4. dubna 1988.
V našem podáni je text radikálně zkrácen, spíše se jedná o
ukázku.
Karel Jezdinský: Pane Rambousku, vraťm eseteď do těch,
jistě pohnutých, téměř už jarních dnu v Praze před dvaceti
lety. v březnu 1968. Vznik Klubu K 231 byl jistě jedním z
mezníků vývoje, který pak nazýváme a stále ještě nazývá
me "Pražským jarem ". Jak k tom uto vzniku vůbec došlo a
jak to bylo vlastně možné, když si uvědomíme, že celý ten
vývoj začínal ještě někdy tak neurčitě nazačátku ledna té
hož roku. Jak k tomu vůbec došlo?
Ota Rambousek: Já bych rád předeslal, že tím hlavním
momentem byla taková ta dlouholetá společnost v Leo
poldově, kde jsme se opírali jeden o druhého, bylo to spíš
jako rodina, takže důvěra mezí námi mukly byla ohromná.
Abych šel k věci. Toho 27. března se podařilozískat povo
lení na sekretariátu ministertva vnitra ke spolkové činno
sti. Bylo to oddělení pro spolkovou činnost. Národní ban
ka uvolnila bankovní účet, takže my ve 4 nebo v 5 hodin
odpoledne u Jirky Krupičky v bytě jsme byli postaveni
před tuto věc. Abychom si to trochu upřesnili, protože to
je důležité pro nepamětníky — Klub 231 začínal a byl ustacn zcela legálně, nevznikl tedy jako. jak se dnes opět vy
kládá v pražské režimní normalizované propagandě, niko
liv tedy jako ¡Ilegální a v podstatě zločinecká organizace.
Já jsem zapomněl velmi důležitou věc pro ty, kteří sí tyto
jd á lo s ti nepamatuji, že název Klub 231 jsme zvolili proto,
že číslo 231 bylo číslo zákona, z něhož hlava první - zloči
ny proti bezpečností státu, tzv. politické přečiny - byly
označeny číslem 231/48. Domnívám se, žetady by bylo na
místě přiblížit dnešním posluchačům atmosféru Žofína,
kdybychom si poslechli autentický záznam ze žofínské
schůze, kde o tom, co bylo vykonáno ve třech nebo čty
řech dnech, mluví František Falerský, znam enitý politický
vězeň, skautským jménem Bonny, bohužel dnesjíž mrtvý.
A to snad navodí atmosféru tehdejší historické schůze.
Falerský (ze záznamu): Jako druhý dokument vás obe
známím se zápisem z první schůze prozatímního příprav
ného výboru K 231. K 231 je klub, soustřeďující občany
postižené zneužitím právního řádu - ztrátou svobody.
Schůze byla zahájena ve středu 27. března ve 20 hodin.
Její obsah: bod 1: Jaroslav Brodský referoval o práci, kte
rou téhož dne se Zdeňkem Mrázem podnikli, aby předběž
ně zajistili legální postup při zakládání K 231. Jejich po
stup byl bez námitek schválen. Bod 2: Po diskusi, která ne
vykázala žádné rozpory, rozhodnuto o hlavních rysech
K 231. Účelem klubu je za a) soustředit občany čsl. repu
bliky, kteří na vlastní kůži poznali, co jesvevolnézneužívání platných zákonů a to navíc pod pláštíkem dem okraciea
kteří budou mít patrně největší zájem, aby se takové věci
neopakovaly. Za b) podpořit morálně i věcně ty sily, které
v našem národě usiluji o restituci demokracie. Za c) napo
máhat zrušení nespravedlivých rozsudků i odčinění ná
sledku nespravedlivých trestú. Za d) zřídit základnu pro
vzájemnou podporu a pom oc členům. Třetí jednací bod
schůze: rozhodnuto, že K 231 se nesmi vylou čitz národní

ho celku tím, že by vystupoval způsobem, jenž by nebyl
vhodný ani důstojný. Za 4j rozhodnuto, ze předem nepři
pravený výběr bývalých vězňů, kteří se toho dne sešli, mu
sí vzít na sebe úlohu prozatímního přípravného výboru,
který zajistí činnost K 231 v nejbližších dnech. Stanoveno,
že jeho funkce se omezuje dobou do nejbližšího většího
setkání. Pátý jednací bod: stanoven jednací plán svolat na
neděli 31. března t.r. v 8 hodin ráno setkání bývalých od
souzených v hlavním sále na Žofíně v Praze. Tam budou
předneseny referáty o záležitostech všeobecných, orga
nizačních a sociálních, které se pokusí vymezit náplň klu
bu.
Jezdinský: Já myslím, že tento původní zvukový doku
ment hovoří téměř za vše. Teď bych se tě chtěl zeptat.
K 231 mohlo volně působit téměř pul roku, do zářijových
dnů roku 1968, kdy došlo k nějakému jeho oficiálním u
rozpuštění. Jak tomu vlastně tehdy bylo?
Rambousek: My jsme, tedy jako Klub 231 působili asi 5
měsíců. Musím tady uvést, že po této památné schůzi ná
sledovala horečná činnost, kdy jsme my členové proza
tímního výboru jezdili a zakládali pobočky po celých Ce
chách a Moravě. Musím uvést velmi důležitou okolnost —
že žofínské schůze se zúčastnil za Slováky dr. Vidra. který
odjel bezprostředně do Bratislavy a za několik dm nám
dali Slováci vědět, že na Slovensku založí svoji vlastni spo
lečnost — Spoločnosť pre ťudská práva, takže K 231 od té
to chvíle operoval výlučně v historických zemích a ro je
důvod, pročvK 231 nenajdete Slováka. Když jsme se usta
vili během několika týdnů,celkováčinnostsevyvíjelaznamenitě. Ovšem vzrůstal na nás z druhé strany největší tlak
a nakonec jsme dospěli k takovému bodu. kdy při o ficiá l
ním mezistranickém jednám v Čierne pri Cope byly na
programu dva body, z nichž jeden byl obnoveni tuhé cen
zury a druhý zrušení tzv. klubů, což byly K 231 a KAN. A to
prakticky už bylo pár dní do 21. srpna.
Jezdinský: Teď mám ještě dvě otázky: Jako klub, skládají
cí se prakticky z politických vězňů, jaké bylo z toho zpět
ného pohledu vaše skutečné, a můžete to říci upřímně,
stanovisko k celému tehdejšímu politickém u vývoji a to i
k vedení toho reformního křídla KSČ v čele. nebo alespoň
reprezentovaného jménem Alexandra Dubčeka? Měli jste
také třeba mezi svými členy bývalé i jsoucí komunisty,
protože, jak víte, také celá řada z nich se stala obětí dikta
tury, vedené nebo organizované a praktikované ve jménu
jejich vlastní strany — jaký byl váš vztah k těmto lidem?
A kdybych mohl říci, třeba i takový vztah ke Gustávu Hu
sákovi, který si část své popularity dělal také na zákiadě
své perzekuce, svého uvěznění. Mám na mysli zas ten rok
68 před srpnem, před zářím i krátce po něm. Ale nakonec,
to je ta druhá část otázky: jakou úlohu, myslíte, přece je
nom zase z toho zpětného pohledu v tom uvědomovacím
procesu vaše organizace v historii, v té krátké čsl. historií
roku 68 sehrála?
Rambousek: Tak já se musím nejprve pokusit odpovědět
na otázku první: typické a charakteristické bylo. že nikdo
z politických prominentů bývalých politických vězu se k
nám nehlásil. Neozval se Smrkovský, neozval se pochopi
telně. . .
Jezdinský: Myslíte tím komunistických?
Rambousek. Z kom unistických, pochopitelně. Nejdál, k
nám teda nejblíž, došel prof. Goldstucker, který poslal
právě na setkáni na Žofíně jakýsi opatrný ohledávači do
pis a to byl myslím ze strany komunistu první a poslední
pokus nějak se zúčastnit přímo na životě K 231.
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Jezdinský: Ta druhá část mé otázky, z toho zpětného po
hledu, co myslíte, jaký význam ta vaše krátká činnost pře
ce tam měla?
Rambousek: Já myslím, že se nedá oadiskutovat, že K 231
v této době prodělal nebo zaznamenal nesmazatelnou
historickou důležitost a naším hlavním účelem bylo odha
lit čsl. veřejnosti hrůzy padesátých let. A já tady chci zdů
raznit - to chci zdůraznit k dnešku - že, abych byl tak troš
ku patetický, že na našich životech a utrpení a krvi, slzách
a neštěstí rodin, byla vytvořena platforma, na které se
dneska bezpečně pohybují všichni ostatní tzv. političtí
vězni. Oni si dneska po zkušenosti K 231 a padesátých let
nemůžou dovolit to, co dělali s námi. To je, myslím, nej
větší přínos K 231.
Jezdinský: Uzavřeme to. K 231 vlastně ještě žije. K 231 má
své organizace tady na Západě. Jistě už nemůže mít žád
nou organizovanou funkci v Československu. Ale myslím,
že tohle svědectví stále vydáváte a že jeho životnost má
stále svůj smysl.
Rambousek: My jsme po osmnácti letech, zhruba po osm 
nácti letech, to znamená v roce 1985 v Torontě v Kanadě,

kde je taková určitá, dost velká konglomerace politických
vězňů najednom místě, jsme spolu obnovili Káčko. Samo
zřejmě, činnost Káčka je dnes výhradně sociální, to zna
mená pomoc, finanční pomoc těm, kteří dneska doma
jsou na tom velmi špatně a druhá věc je takový kontakt.
Navázat kontakt těch, kteří jsou dneska v exilu na celém
světě, aby taková ta sounáležitost, takové to přátelství,
které bylo ukováno za ta dlouhá léta v krim inálech, aby
nezaniklo.
V tomto nepřipraveném rozhovoru Ota Rambousek m no 
hé připomněl. Nesouhlasit s nim lze pouze v jedné věci.
Činnost dnešního, exilového K-231 není výhradně sociál
ní. Jistě, snažíme se pomáhat, pomáháme, ale na to se na
še aktivita neomezuje. Čtenáři K-231 dobře vědí, že jedna
z důležitých našich činnosti je dokumentace stranických
zločinů nejen let padesátých, ale i dnešní doby. Nikoli
zanedbatelná je naše činnost politická, o čemž svědčí p o 
drážděnost pražských soudruhů. Děkujeme rozhlasové
stanici Svobodná Evropa za to, že oživila jeden z palčivých
projevů naši minulosti i současnosti.

Pohled do naplněného sálu p ři zakládající schůzi K-231 31. března 1968.
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Jak jsme se zm ínili již v posledním čísle časopisu K-231
a v tiskové inform aci pro exilový a krajanskýtisk, bylo nut
no odložit odhalení památníku obětem komunistického
režimu v Československu až do doby, než bude proveden
tzv. rezoning (překlasifikování parkové oblasti Masaryktownu na rezidenční). Mezitím ottawští bratří Pinkea Ha
vel navázali kontakt s tamějšími úřady, které si se zájmem
vyžádaly další informace.
V měsíci květnu došly podrobné plány pro základy kříže
pro Masaryktown. Byly zdarma vypracovány arch. Václa
vem Kuchařem jako dar na Monument. Děkujeme.
Během posledních měsíců došlo několik dopisů, kde
přátelé navrhují uvést na památníku, na deskách či v kni
ze, jména všech obětí, zavražděných režimem v Českoslo
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vensku. Zahrnout do plánovaného památníku i oběti naci
smu, oběti henleinovských. maďarských a hlink.ovských
ukrutností od dob Mnichova. Upozorňujeme, že ani jedno
ani druhé není dobře uskutečnitelné. Známe jenom mizivé
procento jmen těch, kteří byli komunismem jakým koli
způsobem zavražděni a seznam by zdaleka nebyl úplný.
Samozřejmě, že si vážíme a s láskou vzpomínáme všech,
kteří položili životy za svobodu a dem okracii před válkou,
během války a po ní. Ovšem od začátku bylo rozhodnuto,
že památník je určen obětem kom unistického teroru v
Československu k uctění jejich památky. Je zároveň trva
lou obžalobou nelidského režimu v naší vlasti.
Dnes přetiskujeme některé další dopisy (či výňatky),
které došly od začátku května.

Váženi přátelé,
děkujeme vám za zasláni vaši výzvy a sdělujeme vám, že
Ústředí čs. sokolstva v zahraničí se přípoji k řadě čs. exilo
vých a krajanských organizaci a převezme patronát nad
stavbou památníku MONUMENT v národním středisku
Masaryktownu u Toronta, který bude jedním z prvních po 
mníku tohoto druhu ve svobodném světě, věnovaný všem
obětem komunistického teroru v Československu.
Svobodné sokolstvo převezme patronát už zvláště pro
to, že mezi obětmi byla také celá řada našich bratrů a ses
ter, kteří s ostatními Čechy a Slováky šli statečně do ne
rovného boje za zachováni svobody a demokracie v naši
vlasti. Tento památník bude však také symbolem boje
mnoha neohrožených bojovníků za osvobozeni Česko
slovenské republiky z područí sovětské nadvlády.
NAZDAR!
Ludvik Král, jednatel; Rudolf Fiala, starosta
Míli přátelé,
prosím, abyste přijali můj skromný příspěvek k tak vý
znamnému počinu.
Postaveni památníku těm. kteří v boji za svobodu a de
mokracii pokořeného národa obětovali své životy, je zlo
mek diků, co my živi můžeme dát.
Chci věřit, že nic nenaruší vaše úsilí a že v bratrském p o 
rozuměni dovedete dílo k vytčenému čili a odevzdáte je
veřejnosti, pro věčné časy.
K tomu vám přeji hodně sily a vytrvalosti1
Sestersky vaše Rozina Nehasilová
. . . ve vašem časopise K-231, který se mi dostává do ru
kou. . . jsem se dočetl, že stavíte Památník obětem komu
nismu. Jsem sice ještě na sociálu, ale 30DM oželím. Je to
sice málo, ale lepši něco než nic. Vůbec mi nebude vadit,
že otisknete mé jméno na stránkách vašeho Káčka, spiše
naopak.
S pozdravem 'Smrt rudým'!
Jiří Malysák

creative tribute regarding the tragedies of the past and will
strongly work as a memento for further generations.
[Mr. Kubelik vám děkuje za sděleni o stavbě památníku
českým politickým vězňům a rád přispívá přiloženou část
kou $200.00. Uznává, že odhaleni takového pomníku
vzhledem k tragedii minulosti je velmi důležitý čin. který
bude připomínkou pro dalši generace.)
With kind regards, yours sincerely
Edith Schmid, Private Secretary of Rafael Kubelik

Dary na MONUMENT od 10. května do 20. června 1988
Počáteční stav 10. května 1988
Stát
Afrika J.
Anglie
Francie
Itálie
KAN N.S.
KAN ONT.

KAN QUE
Rakousko

Nazdar!
Sokol Belcamp, MD vám posílá finanční příspěvek $25.00
[še/<] na MONUMENT. Přejeme mnoho zdaru k této vý
borné myšlence. Srdečný pozdrav ze Sokola Belcamp.
Jerry F. Valčík, finanční sekretář

Švédsko
Švýcarsko
USA CA
USA CT

Zdar vaši akci, jistě záslužné. . .

USA DC
Dr. Milada Koeppl

Československá obec legionářská v zahraničí
Czechoslovak Branch No. 601
. . . Na naši výborové schůzi konané v úterý 7. června
1988 byla rozmluva o úsilí vašeho Klubu postavit Monu
ment, totiž pomník na památku popravených a umuče
ných oběti komunismu v Československu.
Velmi si vážíme tohoto úsilí a proto jsme se rozhodli p ři
spět na toto dílo obnosem $200.000.
Přejeme vám hodně zdaru ve vašem počínáni a zůstává
me s bratrským pozdravem
Josef Hynek, jednatel
Mr Kubelik thanks you for sending him the announcement of erection of a monument for the Czech political
prisoners in exile and would like to give you the enclosed
cheque of $200.00 as a contribution.
He finds that the erection of such monument is a very

USA FL
USA ILL
USA MA
USA MD
USA NJ

USA NY

$CDN
7670.47

5286.00

Dárce

$CDN

$US

Drahota Jan
Krejčí J.
Leiner F.
Till Lad.
Pochobradský J.
Koldinská Libuše
Sýkora 0.
Bata Footware
Bůzen Karel
Doubek L.
Fabík John
Horák G. + V.
Kavan Lad.
Kuhn E. + W.
Legion R.C.
Pavel Karel
Tomčík C. + K.
"HS"
Van Toch John
"PP"
Karlík Lub.
Veit Vlád.
Dvořáček Mirek
"HH"
P. M.
Backer Ivan A.
Pospíšil Lub.
Lettrich Irene
Rakušan Zdenko
Novák J.S.
Nehasilová Ros.
Novák Mirko
Kerner Mir.
Koeppl Milada
SOKOL Belcamp
Kleskovič P Z
Machač Josef
Svehlik Mary
Beharka John
Knorr Miloš
Kohout Jára
Králíček Lub.
Slavíková Cec.
Smola Frank
Springer Mil.
Stach Helena
Steinbach Karel
Truitt George

100.00

$us

20.00
50.00
50.00
10.00
5.00
5.00
500.00
100.00
50.00
50.00
20.00
100.00
10.00
200.00
30.00
40.00
20.00
25.00
50.00
20.00
10.00
100.00
40.00
20.00
15.00
100.00
50.00
25.00
15.00
25.00
10.00
30.00
10.00
25.00
20.00
20.00
15.00
20.00
50.00
20.00
20.00
15.00
10 00
20.00
10.00
20.00
25.00
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Stát
USA OH
USA PA
USA TX
USA WA
Z. Německo

Dárce

$CDN

Dram. Sbor Včelka
Kraj. Výb. Cleveland
Řezníček Ivo
Táborský I. + E.
Voženílek J.
Jadrný Karel
Jadrný Karel
Janča Milan
Kubelík Rafael
Malysák Jiří

Příjem od 10. 5. do 20. 6.
Stav k 20. červnu 1988

$US
100.00
585.00
10.00
10.00
50.00
22.00

22.00
10.00
200.00
20.46

1597.46
9267.93

1627.00
6913.00

Do sbírky Krajanského výboru v Clevelandu přispěli:
$L/S
Jméno
20.00
Chadim Jerry
25.00
Česká Katol.Jednota
25.00
Česká síň
Karlín
25.00
Distr. Svaz
čes. katolíků
25.00
Hesoun V.
20.00
Hrabík M.
10.00
Hřebačka V.
10.00
Hromádka L.
10 00
Hynčík J.
25.00
Hyvnar V.
10.00
Javůrková D.
20.00
Jícha J.
10.00
Kašpárek L.

Kobylák J.
Kocáb J.
Kocián P.
Kodeda J.
Koláček M.
Kubašta J.
Novotný F.
Polankova M.
Politzer A.
Poseděl M.
Pituch L.
Rychtera L.
Šimůnek K.
Šimůnková Mrs.
Šmíd J.
Vohryzková M.
Voris Mr.
W olf G.
Celkem

25.00
25.00
20.00
10.00
15.00
25.00
5.00
10.00
20.00
30.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
25.00
20.00
50.00
US 585.00

Do seznamu dárců na Monument se nám v minulém čísle
vloudilo několik chyb. Dárce Humber Jan z Austrálie má
být správně Hubner Jan. Dárce “ VV” ze Švýcarska místo
$87.00 má být správně 87.05. Dárce Adam V. + J. místo
$87.00 CAN má být správně 100.00 US. Dárce Babinec J. +
M. místo $50.00 CAN má být správně 50.00 US. Dárce
Debnarik Helene nemá uvedenu sumu. Má být $15.00 US.
Příjem od 16. února do 9. května - součet místo $4638.64
má být správně $4639.64 CAN.
Omlouváme se všem čtenářům za vzniklé chyby a prosí
me, aby si je v minulém čísle laskavě opravili.
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Jan Kristofori
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F rantišek Otta

Hledáme vrahy, hledáme oběti!
V jednotném čísle by podobný nadpis byl nesmysl, pro
tože bez vraha není oběť, bez oběti není vrah. Ovšem obětí
a vrazí v našem případě nejsou v jednotném čísle. Od ná
stupu kom inlstického násilí v Československu leží tisíce
zavražděných lidí ve stopách režimu a jediné přesné údaje
by bylo možno zjistit pouze v archivech Státní bezpečno
sti, pokud ovšem nebyly ve strachu z následku zničeny v
roce 68, v době pražského jara. Podle odhadu historika
Karla Kaplana přesahuje množství mrtvých číslo 8000. Po
pravení, umučení, zastřelení na útěku z vlasti čí z krim iná
lů, postříleni pod zemí v šachtách, zavražděni vexilu; pro
stě zavraždění. Vrahů je o něco méně, protože mnozí mají
na svědomí životů více než jeden.
Těch 8000 lidských obětí však není konečná hranice.
Kde jsou stovky vězňů, kteří bylí na šachtách či jiných ko
mandech zabiti při pracovních úrazech? Stovky těch, kteří
následkem radiového záření zemřeli ještě během trestu
anebo až po propuštění? Kolik lidí předčasně zemřelo na
následky hrubého zacházení a ťjiž v krim inálech anebo na
tak zvané svobodě? Čísla jdou do dalších tisíců; zločiny
režimu, které asi nikdy nebude možno podchytit.
Mnozí již zemřeli, ale stále ještě v Československu žije,
často na význačných místech, několik tisícovek vrahů,
kteří nebyli potrestání a kteří doufají, že o jejich vraždách
nikdo neví, protože k jejich zločinům chybí svědci. Bohu
žel, v některých případech mají pravdu, buďsvědků neby
lo anebo byli umlčeni také. K mnoha bestialitám však
svědci ještě žijí. Alespoň historie si zaslouží, aby jména
surových vrahů byla známa a zachována.
Je nám známo, že bylo popraveno přes 173 lidí, jejichž
skoro úplný seznam jsme již v časopise K-231 uvedli v ro
ce 1985. Víme, že lidovecký poslanec Ing. Rostislav Sochorec byl v roce 1948 tlupou Picha-Tůmy “zasebevražděn” ve vězeňské cele, že vizovický děkan P. Vysloužil byl
"vypadnut” z vlaku, že ing. Petr Konečný byl zavražděn
plk. Josefem Čechem a kpt. Miroslavem Pichem-Tůmou,
že důst. František Novotný byl na příkaz Jindřicha Veselé
ho a dr. Bohuslava Šedivého "zastřelen na útěku” npr. J.
Volfem a stržm. B. Vávrou, že čihošťský farář P. Josef Toufar byl při výslechu umučen Ladislavem Máchou a Jose
fem Čechem, že ing. Bedřich Wiesner byl zavražděn M.
Plchem-Tůmou, že soc. dem exm inistr Bohum il Laušman
byl několik let po únosu z Rakouska, organizovaném Bo
humírem Molnárem, v Ruzyni na cele otráven dr. Sommerem, že vězeň Jaroslav Bartoš byl v roce 81 včele na Míro
vě ubit dozorcem Lubomírem Hvězdou, že ve Strassburku
byla v roce 57 zavražděna manželka francouzského pre
fekta paní Anna Marie Tremeaud StB vrahy Miroslavem

KH

Koubou, Milanem Kopeckým, Stanislavem Tomšem a
Robertem Thérem.
Schází nám jména vrahů, kteří umučili ve vyšetřovací
vazbě min. radu Marjanka, prof. dr. Josefa Koutného, vyš
kovského děkana B. Bunžu, opata dr. Jarolimka, rolníka
Macha z Čisté, utloukli Josefa Honce v roce 51 ve Voticích
při vyšetřování.
Neznáme jména zavražděných, i když jména vrahů jsou
nám známa. Jak se jmenoval vězeň z Rovnosti na Jáchy
movsko, kterého chladnokrevně zastřelil št. stržm. Albín
Dvořák (Paleček)? Jak se jmenovali oni čtyři vězni, kteří
se dole v šachtě, po nezdařeném pokusu o útěk, vzdali a
přesto byli Albínem Dvořákem a stržm. Tichým z několi
kametrové vzdálenosti samopaly postříleni? Jak se jm e
noval onen nešťastník, kterého vyšetřovatel Otta Steinlauf
v tajné soukromé věznici ve vile na rohu ulice Pod kaštany
a Majakovského uvázal drátem k ústřednímu topení a za
pomněl na něj, takže tento vězeň byl po několika dnech na
lezen již v rozkladu? Chtěli bychom znát jména nejméně
deseti pol. vězňů, kteří byli na Borech umláceni k smrti
skupinou nazývanou "Sonderbehandlung", ve které byli
náčelník Šafarčík, náčelník Trepka, dozorci Brabec, Kramer, Strojím Šepík, Petušák. Pečený. Blecha a Mašek9
Kdo byly ony dvě ženy, které byly v roce 59 vyneseny m rt
vé z pardubických korekcí? Kdo byli jejich vrazi? V roce 81
byl vynesen z kartouzských samotek umlácený vězeň. Jak
se jmenoval a kdo ho zavraždil?
Více než podezřelé jsou údajné “ sebevraždy, zápaly
plic a srdeční m rtvice” na vězeňských celách jako u ná
rodně socialistického okr. tajemníka z Ostravy Josefa He
rolda, dr. Vlasty Veselé, ing. Milana Reimana z předsed
nictva vlády, poslance za lidovou stranu Jana Pleslaz Mo
ravy a mnoha jiných neznámých.
Jsme přesvědčeni, že záhadnou vraždu dr. Oresta Zilynskyjho v roce 76 by StB mohla vysvětlit, právě tak jako
pád z lešení a zabití dělníka-kněze P. Milana Gono v čer
venci 79, či údajnou sebevraždu kněze ing. Přemysla Cou
fala v únoru 81, na jehož těle byly jasně viditelné stopy
mučení. Student architektury Pavel Šanda byl v roce 81
nalezen na dně propasti Macocha v místě kam jako sebe
vrah nemohl nikdy dopadnout.
Uvědomujeme si, že uvedené případy jsou jenom mizivé
procento v dlouhém seznamu mrtvých, které za sebou ko
munismus zanechává.
Pokud si pamatujete na případy, které nejsou v našem
článku uvedeny, a máte-li možnost, napište nám, čeho
jste byli svědky. Vaše jméno nebude nikde uvedeno bez
výslovného povolení nebo napište pod šifrou.

MĚNY

Jan Kristofori
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Lumír Salivar

K-231 na pokračování v Rudém právu
Jak se zdá, vyrostl nám v Československu odborník na
“ KÁČ KO ” . Jmenuje se Kojzar Jaroslav, povoláním je sou
druh a zaměstnáním zástupce šéfredaktora Rudého práva.
Během tříleté existence exilového "K-231 ” stvořil Kojzar
již dvě slohové práce na téma '‘K-231” . Tím se neprozře
telně vydal na velice tenký led. protože oživuje problém,
na který strana upozorňovat nehodlá. Totiž na teror, který
kom unisté rozpoutali v padesátých letech a který v růz
ných obměnách — viz na příklad smrt Pavla W onky a Ja
romíra Šavrdy — trvá do dneška.
Kojzar pochopitelně nemíní kritizovat stranické meto
dy. Na to je příliš soudruh. Ale ve snaze zavděčit se sou
druhům z nábřeží jde, zdá se, za únosnou míru. Ve svých
článcích se totiž věnuje aktivitě ‘‘K-231 Spolku, který po
dle jeho slov už dávno odumřel a který má nepatrný, či
vlastně žádný význam.
A zde je právě to bolavé místo páně — vlastně soudru
hově — Kojzarovy tvorby. Tím, že útočí na údajně neexi
stující “ KÁČKO", vyvolává minulost. Minulost, na kterou
neradi vzpomínají všichni účinkující. Jak vrazi, tak i jejich
oběti. Na rozdíl od vrahů však jejich oběti, pokud kom uni
stický teror přežily, nemíní zapomenout a mlčet. A “ nee
xistující KÁČKO” je živé a aktivní více, než je Kojzarovi a
soudruhům milo.
Prvni článek o ' K-231" napsal Kojzar 14. srpna 1986 a
uveřejnil ho v Rudém právu pod strašidelným titulkem “ O
TRHÁNÍ NOHOU". Druhý článek vyšel v Rudém právu 21.
května 1988 a titulek má ještě bombastičtější: "NEZAŽLO UTLÉ STRÁNKY ROKU 1968: "K -231'’. STAHOVAT
KŮŽI ZAŽIVA. . .”
Samozřejmě, že nožičky se měly trhat komunistům.
Právě tak i stahovaná kůžička měla být komunistická. Pro
blém je ovšem v tom, že oba tyto citáty, pokud vůbec jsou
autentické, nebyly programem žádné organizace. Vyslo
vili je jedinci. A to ještě pod vlivem a následkem kom uni
stického teroru. Mučenému a zmučenému lze těžko vytý
kat unáhlené výroky vyslovené v afektu.
Narozdíl od toho však nemučený osvětový referent Kul
hánek nás vítal na jáchymovském lágru “ Barbora” slovy:
“ Z tohodle lágru se chodí jenom nohama napřed.” Estébáčtí vyšetřovatelé s oblibou používali výroku, že z “ z na
šich manželek nadělají kurvy” . Nejeden z nás prožil chvíle,
kdy během mučení a bití vyšetřovatel oznámil: "V otaď se
živej nedostaneš, hajzle!” .
Narozdíl od citátů používaných Kojzarem, byly citáty
uvedené mnou podstatné realističtější. Podobných siláckých projevů by bylo možno uvést bezpočet, ale nemíním
akceptovat pravidla hry, jak je bude určovat Kojzar.
Nicméně dávám v úvahu počet utržených kom unisti
ckých nohou a zaživa stažených rudých kůži a počet mu
čených a umučených, povražděných a popravených.
Jak známo, “třídní boj” vyhlásili komunisté. Když se bo
juje, jsou obvykle ztráty. A tak i na straně soudruha Kojzara se občas musely vyvěsit smuteční fangle, protože lec
kdo vzal jim i vyhlášený “ třídní boj" doslova. Měli se — na
příklad — nechat bratří Mašinové pokojné povraždit na
hranicích? Věru podivná to kojzarovská logika. Oni —
útočnici — měli právo m učit a vraždit. Jejich oběti nemě
ly právo se bránit. A to už nemluvě o motivech. Na jedné
straně touha po svobodě a spravedlnosti, na druhé touha
po vše uzurpující moci.
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Komunistická zvěrstva a násilí se pokouši — a úspěšně
— dokumentovat časopis "K-231” a nemíním sejim i zabý
vat v tomto článku. Spiše se zamýšlím nad tím, co vede
soudruha k tomu, aby po dlouhých dvou dekádách pova
žoval za nutné útočit na organizaci, která neměla žádnou
tradici a existovala necelého půl roku. Vždyť přece se v té
době velice aktivně hlásila k životu celá řada jiných — a
možná že vlivnějších — organizací, o kterých Kojzar mlčí.
Byly to v prvé řadě politické strany. Byl to “ KAN” . Byla to
Liga pro lidská práva, skauti, legionáři, Sokolové, Orlovéa
kdoví kdo ještě. A přece jen leží v žaludku s. Kojzara
“ K-231” . V žaludku nebo na svědomí?
Pokusím se najít odpověď na to, proč zrovna “ K-231 ” a
nikdo jiný (prozatím). Ze zmíněných organizací totálně
zanikl “ KAN” . Sokol, sociální demokracie, národní socia
listé a skauti existovali v exilu už před srpnem a lednem a
soudruzi je brali jenom jako nutné zlo. Legionáři většinou
pomřeli. Liga pro lidská práva — kdo o ní kdy v exilu sly
šel?
Poněkud jinak je to s “ K-231” . Sedmnáct let o tom to
spolku soudruh Kojzar mlčel, vzdor tomu, že v exilu exi
stovalo “ Sdružení bývalých československých p o litic
kých vězňů” , jehož pasivita však pozornost pražských
soudruhů nevyvolala. Až najednou po dlouhých sedmná
cti letech se ta noční můra soudruha Kojzara, a nejen jeho,
objevila opět a tentokráte nebylo možno na ni zavolattanky.
A tak se vynořuje otázka: Co dělá exilové "K-231” tak
dobře, že to ruší spánek Kojzarů? Proč ten relativně malý
spolek s omezenými možnostmi přivádí komunisty k nepříčetnosti? Otázky se hromadí a na odpověď se Kojzara
ptát nemíním, stejně by lhal. Domnívám se, vlastně vím. co
soudruhy pobuřuje. Je to naše existence. Existence spol
ku, který se i při svých nevelkých silách úspěšně snaží a
bude snažit připom ínat a odhalovat zločinnou m inulost —
a přítom nost — kom unistického systému. Slabou útě
chou pro Kojzara a soudruhy snad jeto, že není v lidských
silách odhalit všechny jednotlivé zločiny, kterých se do
pustili. Archivy jsou nedostupné a mrtví nepromluví právě
tak, jako nepromluví vrazi. Ale i ten zlomek pravdy, který
se naším prostřednictvím dostává na světlo světa je alar
mující a komunisté se brání. Usvědčený vrah hledá pro
svůj zločin omluvu a vysvětlení. Je to z psychologického
hlediska pochopitelné, ale je to prim itivní.
V neposlední řadě je to pak časopis "K-231” , který sou
druhům překáží. Jde různými cestami do Československa
a je tam přijímán velice příznivě. Rozhlasové vlny, které o
existenci “ K-231” inform uji, také udělají své. A hlavně ce l
ková činnost exilového “ K-231", které sdružuje všechny
poctivé bývalé československé politické vězné a která se
setkává s hmotnou i morální podporou před i za oceánem,
je trnem v hýždi soudruha Kojzara. Pokud hovořím o
hmotné podpoře, pak musím s politováním konstatovat,
že se nám jí nedostává od západních rozvědek či jiných
doupat imperialismu, byť bychom ji s povděkem přijali.
První článek v Rudém právu zakončil Kojzar větou: “ A to
je také tečka za takzvaným Klubem 231.” Jak potvrzuje
sám Kojzar, tečka to nebyla. Druhý článek končí slovy:
“Ale to je i pohřební řeč pro K-231.”
Je mi potěšením ujistit Kojzara Jaroslava, že sc mýlí i
tentokráte.

NEZAŽLOUTLÉ STRÁNK Y ROKU 1968: »K 231«

Stahovat kůži zaživa..,
»Stratégové center světového imperialismu měli v Československu
své přímé pomahače,« praví se v Poučení z krizového vývoje ve stra
ně a společnosti po XIII. sjezdu. »0 slovo se přihlásily krajně reakční
síly, jež se formovaly v takových organizacích jako K 2 3 1 ...«
K 231! Za léta, která uplynula od
roku 1968, mnoho lidí už zapomně
lo, o jakou organizaci šlo, kdo byli
její členové, kdo byli její organi
zátoři. A přece to byla jedna
z hlavních, v té době se formujících
antisocialistických struktur. Organi
zace, která nikdy neskrývala své cí
le — svrhnout existující moc, po
mstít se za Únor, obnovit politické
struktury z doby před Mnichovem.

Proklamovali
nepoiitičnost. . .

Dne 31. března 1968 se na praž
ském Slovanském ostrově sešil
hlavní organizátoři: bývalí agenti,
špióni, organizátoři diverzí, Ilegál
ních bojůvek. Hlavní projevy pro
nesli Brodský (o organizační struk
tuře spolku), Krupička (o jeho
programu), Šmíd (o rehabilitacích)
a Vydra (o obecnějších přístupech).
Ne K 50, ale K 231
Vystoupil také Emil Vidra, který
Už počátkem roku 1968 se sešla
prohlásil, že na Slovensku založí po
mllitantní skupinka osob ve své do dobnou organizaci.
bě odsouzených československými
Do čela »klubu« byli zvoleni pro
soudy. Věděla o sobě již dávno před fesor Karel Nygrín (předseda), Ja
Lednem. Někteří z těchto lidí brzy roslav Brodský (tajemník), Otakar
po svém propuštění z vězení se po Rambousek (vedoucí dokumentační
koušeli znovu navázat na činnost, skupiny), Radovan Procházka, Josef
za niž byli odsouzeni, někteří do Čech, Antonín Roubík, bývalý gene
konce přistoupili k založení ilegál rál Václav Paleček.
ní organizace, jež by byla připrave
Již v materiálu programového od
na v případě potřeby vystoupit ve dělení, jenž vznikl pod vedením dr.
řejně.
Krupičky, jsou nustíněny budoucí
V únoru 1968 se jim situace zdá záměry. V jeho 3, části se napří
la příhodnou. Skupiny kolem býva klad píše: »Navrhovali jsme zákon
lého učitele Jaroslava Brodského, o všeobecném míru, o národním
bývalého amerického agenta Otaka usmíření a budiž Jasně říkáno (ře
ra Rambouska, bývalého generála
čeno), že to byla z naší strany vel
Václava Palečka, bývalého profeso korysost.« Chtěli víc. Co vlastně?
ra Karla Nygrína v Čechách a na Slo »Tedy naše zásadní stanovisko —
vensku okolo Emila Vidry, Vojtěcha
Jsme věřitelé, a ne prosebníci.«
Čerešně, Antonína Horníka a dalších
Ve svých stanovách předkláda
se postupně staly základem pro mož ných ke schválení pak zaznamena
nou novou organizaci.
li sVé cíle. Budou prý »přispívat
Členy nově vzniklého spolku — k uplatnění demokratických práv
jak se hlásalo — prý mohli být č le n ů ... pomáhat svým členům při
jen ti občané, kteří byli v před uplatňování jejich oprávněných ná
chozích letech (nerozhodovalo, zda roků«. O jaké členy šlo, prozradil
oprávněně, či nikoli) odsouzeni (po o několik týdnů později ústřední
dle zákona C. 50/1923 či C. 231/1948 tajemník Brodský na aktivu v Lito
Sb. anebo dalších zákonů, jež uve měřicích: »My se musíme postavit
dené dva nahradily). Proč ale K za ty hochy, které oni považují za
(klub) 231, a ne K 50? Zákon číslo zločince, jelikož to byli naši nej
50 byl přijat v roce 1923 a vztaho odvážnější lidé.« Dešifrujme tato
val se na činy proti republice. slova: šlo o vrahy, diverzanty, špió
Zřejmě nebylo cílem organizátorů
ny.
vystupovat proti předmnichovskému .
Na okresních »aktivech« v téže
období a kritizovat jeho zákony. době zazněla však i jiná slova:
S předmnichovskými poměry se
■ » ...je třeba rozbit K S Č ... do
přece ztotožňovali. Šlo jim jen a cílit, aby lidé byli existencí KSČ
jen o socialistické období rozvoje znechuceni a viděli v členech stra
naší země. To jim bylo trnem v oku. ny vrahy a prospěcháře ...« (j. Šiš
Proto i název byl odvozen od zá ka na aktivu v Kladně.)
kona z roku 1948.
■
>».. . Po roce 1945 se vlády
Fo schůzce u dr. Krupičky, jenž ujali tyrani, analfabeti, lidé na
se později stal jedním z tvůrců prosto neschopní. Uplynulých - 33
programu a jakýmsi ideologem let (!) byla léta hrůzy, strašlivé
»K 231«, se Jaroslav Brodský a dal-* nesvobody, vládli lidé naprosto
ší »zakladatel« Zdeněk Mráz vydali bezcharakterní... Vládla nám zví
27. března za Alexandrem Dubče- řata...« (MUDr. Šmíd na ustavující
kem.
schůzi v Litoměřicích.)

Do čela nejvýznamnějších »odbo
ček« jsou voleni další spolupracov
níci CIA — v Pardubicích je to
R. Veselý, v Ostravě M. Hošíálek,
ve Frýdku-Místku Z. Nedoma a dal
ší. F. Paula z Českých Budějovic
je v té době posílán do Mnichova,
aby navázal kontakty se »Svobod
nou Evropou« a CIA,-syn bývalého
předsedy protektorátního Národní
ho souručenství J. .Nebeský se za
se prostřednictvím americké letecké
společnosti kontaktuje s rezidenty
zvláštních služeb a zároveň získává
pro »klub« vysoký finanční dar.
S penězi přijíždí i agent S. Jenčík,
v té době již občan U S A . . .

Plánovali pomstu
Jaroslav Brodský patřil k nejtyplčtějšim dobrodruhům z K 231.
V roce 1960 byl propuštěn na
svobodu. Nedlouho pracoval u Po
zemních staveb v Ostí nad Labem
jako dělník, pak jako vychovatel.
Stál se navenek loajálním, ale už
tehdy si promýšlel budoucí postup
a později ho zaznamenal 1 na pa
pír:
»...K dyž vylétaly sovy, přichá
zeli k nám stateční a říkali, že
jednou budou z komunistů tahat
kůži zaživa a že by je měli všech
ny povinně vyklešťovat, aby se nemnožili, navrhovali i jiné zajíma
vosti, jak učinit svět Bohu mi
lým ...«
S tímto vědomím, že jednou bude
»z komunistů stahovat kůži zaživa«,
se v šedesátém osmém chopil šance.
.. My Jsme skutečně jediným
zdrojem, který může z národa vygumovat ten svinský nádor, který
dosud dneska chodí po cestách,
Šlape po ulicích, naplněn zatím
hrůzou, co s ním bu de... Já vůbec
nemel rád komunisty. Prostě Jsem
říkal: tomu dobrému utrhnout nohu
a toho Špatného s nl utlouct...«
Je schopen recitovat dlouhé pasáže
o demokracii, ale sám nepřipouští
jiný názor. Když poznal, že jeho
záměry už nelze uskutečnit, utíká
ilegálně z republiky a v zahraničí
se dává do služeb nejmilitantnějším
organizacím. Ale to už je jeho po
hřební píseň. I pohřební píseň pro
»K 231«.
JAROSLAV KOJZAR,
ARNOŠT BAK
(zkráceno redakci K-231)
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Zdeněk O truba

K-231 na Slovensku — Jak to doopravdy bylo?
Když jsem do březnového čísla Káčka napsal článeček
o působnosti Klubu na Slovensku, netušil jsem, co si při
volávám nasvou prošedivělou hlavu: malou lavinu dopisů,
telefonátů a odpovědí, z nichž ne všechny mě za mé sna
žení zrovna chválily. Ale nešť: když nic jiného, znamená to,
že setu je d n á o živý problém. M im otonyní mám samozřej
mě daleko úplnější obrázek o tom, jak to s m uklovskou
činností na Slovensku vypadalo. Takže tady je co jsem se
dozvěděl.
Úplně první se ozval z Vídně dr. Emil Vidra, který v tom
roce 1968 založil v Bratislavě Slovenská organizáciu na
ochranu Tudských práv. Emil Vidra (kterému se zároveň
omlouvám, že jsem mu posledně vpašoval do jména ypsi
lon), píše stručně a k věci. Zřejmě bude dobré si jeho do
pis přečíst celý. Zde je doslovný text:
Na Slovensku K-231 neexistoval. Usilovali sa ho zalo
žit’ dvaja slovenskigeneráli [Býv. mukli] spolu s akýmsi redaktorom z Pravdy, ale stroskotali zhruba na myšlienke v
poslednom odseku tohoto listu uvádzanej a mnou presadzovanej.
Na Slovensku však vznikla, a do okupácie i dobré fun
govala, Slovenská organizácia na ochranu 1'udských práv
[SONOLP]. Jej posláním boto bojovat' za íudská práva
nielen pre muklov, ale pre všetkých, pre celý národ.
SONOLP teda nemata s pražským K-231 nič spoločného
[snáďaž na to, že ja ako předseda SONOLP, iako miestopředseda K-231, som chodil na K-231 schódzky v Prahe a
na pod ujat ia K-231 v Brně a Ostravě.
S naším slovenským posláním bol usrozumený jedine
předseda K-231 prof. Nigrin (v Bratislavě bol asi 2x), tajom ník Brodský bol s námi — najma so mňou — nadmieru
nespokojný. Chcel, aby som sa mu organizačně podrobil.
Pre naše poslanie nemal ani len uši. ( V Bratislavě u
SONOLP nebol ani raz. Mňa navštívil až vo Viedni.)
SONOLP bola ůradne (i v novinách) zrušená asi v šep
tem bri 68. Biela kniha okupantov nás na str. 18 a dalších
uvádza ako kontrarevolucionárov a kriminálně živly vždy v
súvislosti s K-231. (Domnievam sa, že ide o vplyv spomenutých generálov a kom. redaktora.)
Doporučoval by som, aby ste aspoň teraz upustili od
názvu K-231, abyste nedávali komunistom doma i v exile a
nezasváteným cudzincom možnost’ nás dešifrovat’ len z
trestného zákonika a tak pohodlné nazývat’ nás krimináln ym i živlami (viďkomunista-zradca Mlynář), a abyste boj
za 1’u dské a národně práva neprenechávali — ani len for
málně — akejsi Chartě 71 či VONSu — teda zváčša býv. i
terajšim komunistom.
To je tedy text dopisu dr. Vidry. S jeho názorem na po
slání K-231 by se dalo polemizovat, ale to není účelem
článku. Předsevzal jsem si zjistit co možná nejvíce fakto
grafického materiálu o muklovské činnosti na Slovensku
a dr. Vidra má v tom to směru co říci.
Není to ostatně naposled, co o dr. Vidrovi v Káčku slyší
te. Dostal jsem od něj mezitím několik stran z ru ko pisu je ho připravované knihy. Vrátím se k ní později.
Další a zajímavá kapitola jsou cesty na Slovensko. D ou
fám, že jste v květnovém čísle Káčka nepřehlédli s ta ť“ Návrat a návraty” od Tondy Roubíka. Antonín Roubík (nyní
USA) uvadi zajímavá fakta zejména ze své třetí cesty na
Slovensko, společněs Josefem Kandou (nyníŠvýcarsko),
prof. Nigrínem a dr. Kovařovicem, předsedou právní ko
mise K-231. Z jeho zprávy se dovídáme, že bratislavská
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schůze se konala v Domě lodníků, že na ní byla ustavena
samostatná slovenská muklovská organizace, podle A.R.
"v úzké spolupráci s českým Káčkem". Prvním řečníkem
na schůzi byl dr. Vidra, přítom ni byli dva redaktoři Kulturného života, který byl tehdy hlasem reformistů na Sloven
sku. podobně jako Literární noviny v Čechách. A.R. rov
něž potvrzuje, že schůze se účastnil Karel Nigrin. Datum
konáni schůze není uvedeno.
Velmi zajímavý je popis cesty muklovské delegace na
leopoldovský vězeňský hřbitov. Velitelství jim dovolilo
položit věnec s nápisem “ Nikdy nezapomeneme — K 231,
ale přítomná televize na hřbitov nesměla.
Další zprávu o putování po Slovensku jsem dostal z Pra
hy. Autora pochopitelně jmenovat nemohu, budu ho tedy
nazývat X. Autor X se zmiňuje o dvou cestách, z nichž prv
ní měla být v době krajských konferencí KSČ. V delegaci
byl člen ÚV K-231, který žije v Praze (budu mu říkat Y) a
třetí byl Vilém Hejl.
X píše: ". . . do doby, než jsme dorazili na Valašsko, šlo
všechno dobře a sleziny se konaly nadšeně a bez zábran.
Pak poslal Indra ty dálnopisy na sekretariáty ohledně za
mezování podpory a spolupráce s kontrarevolučním i or
ganizacemi K-231, KAN, Soc. dem. apod. a od Vsetína
jsme se setkávali s rozpačitostí a potížemi a shledávali se
pouze v soukromí a v bytech. Podruhé jsme jeli s Y někdy v
červenci (1968), spíše ke konci a cesta trvala asi 14 dnů.
Jezdili jsme po Y-ových známých z Leopoldova, přes
Trenčín, Žilinu, Turč. Sv. Martin, Poprad, Bardejov, Ko
šice, B. Bystricu, Nové Zámky, Trnavu a do Bratislavy.
Vcelku se dá říci, že cesta byla neúspěšná. Ve všech mě
stech jsme hovořili (jednotlivě v bytech) o Káčku. každý
byl pro organizování, ale něčeho jiného. Někteří se chtěli
věnovat jen činnosti ve svých politických stranách, sem
tam někdo fandil Káčku, ale “ my máme svoju Spoločnosť
pre 1'udská práva” . Korunu tomu nasadilo Y-ovo setkání s
dr. Vidrou v Bratislavě. Vidra se definitivně vyslovil pro sa
mostatnou cestu jejich Společnosti, o typické jejich specifice apod. U toho setkáni jsem nebyl, toto vím od Y, který
také o naši “m isi” podal zprávu na zasedáni ÚV Káčka po
našem návratu.
X dále píše: . . . vím jen o tom, že K. Nigrin byl jednou v
Bratislavě, ale nebylo to na schůzi Káčka, nýbrž přijel jako
náš delegát na konferenci, kde se pak utvořila Společnost
pro lidská práva. Zkusím kontaktovat Y. ale on se všeho
stráni, připadá mi až přespříliš opatrný. Něco z něj vydolu
ji, snad má lepši paměť než já, a napíši Ti, pokud to p ůjde...
Tak vida, tím máme potvrzenu Nigrinovu účast naschůzi v Bratislavě už zetřetího pramene. Očividně byl N. příto
men na schůzi v tom Domě lodníků. Zajímavé, že X výslov
ně píše: . . . c cestě Jardy Brodského nic neviní. . .
Další a poslední pramen je nejkurióznější: 21. května se
z ničehož nic ozvalo pražské Rudé právo článkem k dva
cátému výročí K-231. Je toho povídání na půl strany svě
tového formátu, komentář najdete jinde. Chci se jen struč
ně zmínit o tom, že poprvé po dvaceti letech RP napadlo
také slovenské organizátory: Skupiny kolem bývalého
učitele Jaroslava Brodského, bývalého amerického agen
ta Otakara Rambouska, bývalého generála Václava Raiecka, bývalého profesora Karla Nigrina v Čechách a na Slo
vensku kolem Emila Vidry, Vojtěcha Čerešně, Antonína
Horníka a dalších se postupně staly základem pro mož
nou novou organizaci. A o kus dále, ve zprávě o žofínské

schůzi 31. března 1968: Vystoupil také Emil Vidra, který
prohlásil, že na Slovensku založí podobnou organizaci.
Autor článku, náš starý známý Kojzar, neříká nic nové
ho, je to obvyklé ohřívané hašé z estébáckých archivů. Za
jímavé je datum uveřejnění. Proč si K. vzpomněl na výročí
Káčka s dvouměsíčním zpožděním? Rovněž se v seznamu
vyvrhelů vyskytují tentokrát některá nová jména — vedle
Slováků např. prof. dr. Krupička. O něm ani Kojzar nena
psal "bývalý doktor” . Všechna tahle jména se ovšem vy
skytovala v březnovém čísle Káčka. Patrně se nemýlíme,
když usoudíme, že Kojzaruv článek je reakce na předpo
slední Káčko. S tím se nedá nic dělat, domů jich jde řada
a nějaké číslo musí zákonitě padnout do rukou Státní bez

pečnosti. Je do jisté míry potěšitelné se dozvědět, že nás
v Rudém právu čtou. Já naproti tomu musím řici, že vydr
žím číst RP tak dvacet minut, pak se mi začne dělat nevol
no. Emigrace mě zkazila.
No nic. Myslel jsem , že dnes dokumentaci slovenské
muklovské činnost dokončím, ale zřejmě je ještě brzo. Zde
něk Leiner mi píše, že stále ještě čeká nazprávy zeSlovenska, o které požádal. Tony Horník se mi neozval, což mě
mrzí, on toho dost věděl. Rovněž se musím vrátit k Vidrově
rukopisu. Snad v příštím Káčku?
I tak, kus objevné práce byl zřejmě vykonán. Připomí
nejme si naši m inulost. Kdo se nepoučí z historie, bude
opakovat staré chyby.

TRIBUNA

Jak sezdá, m uklové ještě svojeřem éslonezapom něli. A
tak jsme dostali xeroxovou kopii článku s. Václava Hory
relativně brzy. Bohužel několikerým kopírováním kvalita
sazby Tribuny utrpěla a my si nejsme jisti, že kapitalistic
ký xerox bude pro vás čitelný. A protože vás nechceme
připravit o potěšení z kom unistického soptění, pro jistotu
jsme nejzajímavější pasáž přesadili. V příštím čísle, jak slí
beno, bud ekto m u n á ško m e n tá řa d o té d o b y s e n á m s n a d
podaří opatřit si o rig in á ln ív ý tiskté to vzá cn é tisko vin ya vy
si budete moci přečíst článek celý.
Nedávno si mi postěžoval jeden exulant: "Vy existujete
teprve tři roky a už se o vás ví v celém světě. Na co sáhnete,
to se vám daří. A kom undíry mícháte (on to řekl jinak) tak.
že o vás píší v Ruďasu a v Tribuně.”
Není naším cílem, aby o nás psali v kom unistických
plátcích. Naším úkolem je informovat a dokumentovat.
Osobně přivítám, když o nás Kojzar s Horou a Bakem pře
stanou psát. Jednak pořád melou totéž a jednak se nebu
deme muset c h lu b it tím, jak jsme populární a zbude nám
víc místa na dokum entaci jejich zločinů. Ted' tedy ta per
lička z Tribuny:

č. 20

18. 5. 1988

OBHÁJCI
ANTISOCIALISTICKÝCH

SIL
Dnes Ilias Ameriky vydává členy tohoto
spolku, jimiž byli špióni, agenti, vlajkaři,
luďáei, vrazi a další kriminální živly
—
k ť i-i čekali na příležitost, aby rozpou
tali krvavou řež proti socialismu oddaným
lidem — za beránky, kterým se velmi
ublibuje, když se jejich činnost a cíle
v krizových letech nazvou pravými jmény.
V relacích věnovaných K 231 nejen glorifi
kuje jeho činnost před dvaceti lety, ale
i jeho Činnost současnou. Od roku 1985 to
tiž K 231 znovu existuje — tentokrát v ka
nadském Torontu. Jsou v něm sdruženi
stejní lidé jako v krizových letech — ti,
kteří emigrovali — a dnes žijí převážně
v Kanadě. Bylo by omylem se domnívat
—
jak to dojemně Učí Hlas Ameriky — že
se dnes zabývají jakousi sociálně charita
tivní činností či organizováním společen
ských zábav. Podle slov jeho představitelů
navazuje torontský K 231 na pražský z ro
ku 1968. Také jeho cíl se nezměnil. Je jím
boj proti komunismu, osočování naší vlasti
a příprava na novou »příležitost«. Tito lidé
se nikdy nesmířili s tím, že Českosloven
sko jde socialistickou cestou, že je pevnou
součástí socialistického společenství.
v Ac l a v h o r a

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme dostali do re
dakce další kom unistický skvost. Po Rudém právu začíná
být K-231, m inulý i současný, trnem v hýždi i satirickém u
týdeníku Tribuna. On to tedy není moc satirický týdeník,
spíše zločinecký. Nechceme však své čtenáře zmlsat. Ta
ké není v jednom čísle dost místa na projevy glasnosti a
perestrojky. A tak oznamujeme, že v příštím čísle si popo
vídáme s Tribunou. Pouze se obáváme, ze po našich reak
cích se československý kom unistický tisk už neodváži o
nás psát a tím připraví nás i vás o radostné chvíle.
Nicméně vám dnes přinášíme alespoň malou ukázku z
T ribuny.

Dnes Hlas Am e riky vydává členy tohoto spolku {K-231),
jimiž byli špioni agenti, vlajkaři, luďáei, vrazi a další krim i
nální živly - kteří čekali na příležitost, aby rozpoutali krva
vou řež proti socialismu oddaným lidem - za beránky, kte
rým se velmi ubližuje, když se jejich činnost a cíle v krizo
vých letech nazvou pravými jmény. V relacích věnova
ných K 231 nejen glorifikuje jeho činnost před dvaceti le
ty, ale i jeho činnost současnou. Od roku 1985 totiž K-231
znovu existuje - tentokrát v kanadském Torontu. Jsou v
něm sdruženi stejní lidé jako v krizových letech - ti. kteří
emigrovali - a dnes žijí převážně v Kanadě. Bylo by om y
lem se domnívat - jak to dojemně líčí Hlas Ameriky - že se
dnes zabývají jakousi sociálně charitativní činností či or
ganizováním společenských zábav. Podle slov jeho před
stavitelů. navazuje torontský K 231 na pražský z roku
1968. Také jeho c il se nezmění. Je jím bo/ proti kom uni
smu. osočováni naši vlasti a příprava na novou ’'příleži
tost". Tito lidé se nikdy nesmířili s tím, že Československo
jde socialistickou cestou, že je pevnou součásti sociali
stického společenství.
VÁCLAV HORA
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Pohřeb Pavla Wonky
Pavel Wonka, který ve věku 35 let skonal ve věznici MS
v Hradci Králové dne 24. dubna 1988, byl důstojně pocho
ván 6. května 1988 ve Vrchlabí, v místě svého bydliště
a působiště.
Po tři dny před pohřbem vlála pod jeho oknem, obráce
ným na hlavní příjezdovou ulici do Vrchlabí, černá vlajka.
Ve večerních hodinách 5. 5. byla odstraněna a nahrazena
vlajkou československou, v rámci májové výzdoby. Ve
výkladní skříni pohřební služby na náměstí a v římsko
katolickém kostele sv. Vavřince bylo vystaveno smuteční
oznámení. Ve zdánlivě klidném městě panovalo napětí.
První smuteční hosté z pražského okruhu Charty 77 do
razili do Vrchlabí již ve čtvrtek 5. 5.
6. května v ranních hodinách byly matce a bratru Pavla
W onky v Hradci Králové předány tělesné pozůstatky.
B ratr Jiří nemohl Pavla poznat. Matka nabyla jistoty
o identitě podle zubu, jehož část si urazil jako chlapec.
Za dobu vazby, do které byl odvlečen z úředního jednání
na vojenské správě v Trutnově, ztratil 21 kg tělesné váhy.
V přítom nosti pozůstalých byla rakev uzavřena a dopra
vena pohřební službou do Vrchlabí. Od 14.30 hod. byla
vystavena v kostele sv. Vavřince, kam se přicházeli
smuteční hosté poklonit památce Pavla Wonky a uctít
květinovými dary. K věncům rodiny a nejbližších
přátel přibyly věnce a kytice se stuhami CH 77, FIDH,
Jazzové sekce, SPUSA, přátel z Trutnova, trnový věnec
a nespočet květin. Všechny tyto poslední dary byly
z čerstvých květin, až na věnec z ostnatého drátu ozdo
bený trikolorou, dar spoluvězně, který byl posléze na
rakvi spuštěn do hrobu. Do 15. hod., kdy začala zádušní
mše, se prostorný novogotický chrám zcela zaplnil nej
méně šesti sty sm utečním i hosty. Byli přitom také
členové osmi zastupitelských úřadů: Austrálie, Francie,
Itálie, Kanady, Nizozemí, NSR, Velká Británie, USA. štáb
západoněmecké televizní společnosti ARD, katolický
biskup Karel Otčenášek, signatáři občanského společen
ství Charta 77 z Čech i Moravy a její 3 mluvčí, členové
jazzové sekce, SPUSA a VONS.
Po mši a smutečním obřadu vynesli přátelé rakev Pavla
W onky před kostel k pohřebnímu autu. Na prostranství
před kostelem byl nepřehledný dav asi 2000 místních
obyvatel. Z objektů přilehlých ku hřbitovu bylo toto
shromáždění sledováno bezpečnostními orgány v civilu.
Část jich postávala a kouřila na hřbitově. Přesto zcela
nerušeně po obřadu, který vykonal místní kněz, se
s Pavlem Wonkou rozloučili smuteční řečníci. Úvodem
herečka Vlasta Chramostová přednesla filozofický text
z pozůstalosti Jana Patočky, jednoho z prvních mluvčích
C harty 77, který 13. března 1977 podlehl chorobě v dů
sledku vyčerpání nepřetržitým i policejním i výslechy.
Václava Havla, který byl se svou manželkou zadržen
v Trutnově, zastoupil současný mluvčí CH 77 Stanislav
Devátý. Neméně burcující byla promluva katolického
kněze bez státního souhlasu a člena VONS Václava
Malého. H luboký a jímavý byl proslov Hany Júptnerové,
neohrožené profesorky jilem nického gymnázia, která
po léta zblízka sdílela úsilí i utrpení Pavla W onky i celé
jeho rodiny. Za spoluvězně se s Pavlem prostým i slovy
rozloučil krajan Kurt Josef Tom čik. Jedna starší žena
z Vrchlabí si dodnes vyčítá, že pro pohnutí nedokázala
včas vyslovit nad hrobem prostý dík za všechny ty “ chudé”
v okolí, jimž byl Pavel Wonka vždy pohotovým, obětavým
a nezištným rádcem a pomocníkem.
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Celé shromáždění zazpívalo Československou státní
hymnu a poté byla spuštěna rakev do hrobu. Řada těch,
kteří pozůstalým projevovali účast byla nekonečná Hrob
byl zpola zasypán hroudami a květinami. Večer byl již
krásně upraven a navštěvován místními mladými lidmi,
kteří prohlíželi stuhy a zapalovali svíce. Stuhy zůstaly
na místě i druhý den ráno a přibyly jen květiny a krásná
fotografie Pavla Wonky, usmívajícího se i v poutech
městského soudu v Praze.
Posilovala ho víra v právo a spravedlnost . . .
Dana Němcová

Projev Václava Havla
Loučíme se s mladým mužem, který podřídil svůj život
jedinému cíli: boji za to, co nazýval právní kulturou. Jeho
smrt ve vězení otřásajícím způsobem stvrzuje oprávně
nost jeho boje. Všemi svými okolnostm i vrhá totiž prudké
světlo na právní nekulturnost, tedy tu nekulturnost, na
kterou tak houževnatě a po mnoho letten to muž poukazo
val.
Vím, že to pramálo může utišit hoře jeho rodiny a jeho
blízkých. Toto hoře snad může zm írnit pouzefakt, že svou
smrtí neúmyslně, ale výmluvně potvrdil Pavel Wonka to,
co dal za života nejednou najevo: že svou věc považuje za
tak důležitou, že se nezastaví před žádnou obětí. T eď dal
tedy oběť nejvyšší. V tom, co si sám pro sebe nazývám
“ dějinami bytí” , zůstane už natrvalo přítomen jako osob
nost úctyhodně celistvá a pravá tak říkajíc až za hrob. My.
kterým ještě nějaký pozemský čas zbývá, nemusíme mít
tudíž starost o mír jeho duše.
Máme však jinou starost: starost o jeho odkaz. Tímto
odkazem je připomínka, že bez osobního nasazení každé
ho z nás není možná obecná náprava poměrů.
Svůj díl odpovědnosti za Pavlovu smrt nenescu jen lho
stejní a otupěli soudci a prokurátoři a demoralizovaní vě
zeňští činitelé. Nese ho celá společnost, která dopustila
onen úpadek právní kultury a tím i úcty k lidskému jedinci.
Nese ho tedy i každý z nás. A na každém z násje, aby způ
sobem přiměřeným jeho možnostem a schopnostem zesí
lil — tváří v tvář této oběti — svou snahu zasazovat se za
vítězství pravdy a práva.
Pavlu Wonkovi mohou věřící z nás pomoci snad už jen
m odlitbou. Všichni ale můžeme velmi prakticky, svou kaž
dodenní prací a svými každodenními postoji, pomoci
svým bližním i sobě samým. Stačí, když se budem easpoň
ve stonásobně menší míře držet imperativu, kterého se
držel on a který nám tu zanechal jako nejvlastnější vnitřní
poselství své smrti.
Pavle, loučíme se s Tebou jménem Charty 77, Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných i jménem všech, kteří
o Tvé práci věděli a s obdivem ji sledovali!

Projev Hany Júptnerové
Drahý Pavle,
loučím se teď s Tebou za všechny Tvé přátele z Vrchla
bí. Sdíleli jsme společně toto město a jeho zvláštní atm o
sféru. Město se zamlčenou minulostí, ve kterém bylo prá
vo už před několika desítkami lei jen carem papíru. 1 y jsi
byl jedním z mála, jehož rodiče se sem po válce nepřistěhovali z různých koutů naši země. ale měl jsi tu své do
movské právo. Tví prarodiče a rodiče zakusili sami na so
bě všechny peripetie v historii tohoto kraje. Nosil jsi v sobě

tuto rodinnou zkušenost, vyrůstal jsi bez otce a byl jsi ne
jen Čech, ale i Němec. Je tedy pochopitelné, že jsi hledal
nějaký účinný způsob obrany ve svém životě — a našel jsi
ho v právu. Právo, zákon a jeho důsledné a nekom prom is
ní uplatňování se Ti stalo jedinou cestou — ale paradoxně
vedlo nakonec k Tvé smrti, protože ses střetl s těmi, kteří
si zákony a jejich výklad přisvojují. Byl jsi příliš nepohodl
ný, příliš nekompromisní, příliš nebezpečný pro mocné
této země, ale především tohoto kraje: této periférie, kde
jako by se stále ještě vznášel duch pohraničí, krutosti,
bezohlednosti a tisícerých křivd. Vždycky jsem říkala, že
se tady necítím doma také proto, že tady nemáme žádný
hrob. Teď tady je ten Tvůj, a Vrchlabí pro nás bude už navždycky drahocenným kusem domova.
Vzpomínám si najeden náš rozhovor. Kdysi dávno jsme
spolu někde seděli chvíli v autě a já jsem nahlas uvažovala
o tom, že utrpení může mít zástupný charakter; že je to
vlastně jen jakási náhoda, že ve vězení teď nejsem já, ale
někdo jiný. A ten druhý je tam vlastně i za mě — abych já
tam nemusela být. Teď se mi ta myšlenka vrací. Ale jak
mám vysvětlit onu zástupnost tváří v tvář Tvé smrti? Ty jsi
mrtvý, a my žijeme! Jaké břemeno jsi to tím na nás vložil!
Svou smrtí si nás zavazuješ — k tomu, aby naše životy ne
byly pro nás soukrom ou záležitostí, ale abychom je (stej
ně jako Ty) viděli jako část života celé naší společnosti,
celého našeho národa, do něhož jsme vrostlí a který nám
je i v této době stále tak drahý. Zavazuješ nás k tomu, aby
chom svou čest a svědomí opět postavili na první místové
svých životech. Abychom — stejně jako Ty — odmítali dě
lat kom prom isy s mocí a bezprávím; abychom měli sílu
odmítat to, co považujeme za nesprávné, a dělatto, co po
kládáme za správné. Ty jsi způsobil,, že se nám rozměr
smrti jako nejvyšší oběti stává znovu měřítkem hodnot.
Pomohl jsi nám k tomu, že budeme jednat beze strachu.
Ochraňujme svá srdce před nenávistí. Ti. kteří Tě nená
viděli, přispěii k tomu, že se stáváš historickou osobností
v našich dějinách. Tvůj život leží na misce vah, která vyva
žuje mravní bídu naší společnosti. Za to jsme Ti, Pavle,
hluboce vděční.
Dovol prosím, abych Tě teď ještě poprosila za odpuště
ní. (Vždycky, když někdo náhle odejde, dostavuje se také
pocit viny.) Předkládáme teď tedy Tobě i našemu nebes
kému otci, že jsme na Tebe v těch posledních třech týd
nech málo mysleli, že jsme se málo m odlili; byli jsme zvyk
lí na to, že všechno vydržíš.
Doufáme a věříme, Pavle, že Ti je teďdobře. Jsi vyvázán
z tohoto těla a z tohoto světa, jsi konečně volný! Už se ne
dopouštíš žádného přečinu, už není třeba ochranného
d o h le d u ... A my máme pevnou naději, že ten jediný a sku
tečný soud, před kterým budeme jednou všichni stát, bu
de m ilosrdný a spravedlivý.
(Hana Jůptnerová byla okamžitě po tomto projevu pro
puštěna z prače)
Převzato z INFOCHU — PALACH PRESS

Jan Zahradníček

KNĚŽÍ 1/ ŽALÁŘÍCH
Slyším zvon. Poledne. Anděl Páně.
Hlas Církve, hlas andělský dosud zní,
abych nezapomínal, na čí straně
zápasím tady v tmě žalářní.
Poledne. Srpen. Veliké slunce prázdninové
bije v zdi, bije v dlažbu, tlačí se do mé cely.
Jsem sám a ty promlouváš ke mně, jasný kove.
Záštito! Kníže vojsk nebeských! Michaeli!
Jsem sám a v druhých celách jsou také sami.
A hloupost ďáblova, psi štěkot, ó rouháni,
jež slov nemá,
při hlaholu tvém umlkají jak šustot slámy,
na niž zde uléháme vždy mezi výslechy dvěma.
I sláma si stěžuje. I sláma — suše a tence:
kolébaly ji rozlohy nedozírné. Skřivani. Modro.
A v ten čas
pila rosu a slunce. V ten čas od března do července,
ta sestra vánků. Tma v kořenech, korunoval ji klas.
Teď svlečena ze všeho. Žal slamníků žalářních
úděl její.
Jako my bez ornátů, jako my vyrváni
z lidských lánů,
jež v dechu Božím se kolébají a naklánějí,
tvář ke zdi, ruce prázdné, voláme k svému Pánu.
Jsou strašní. Vydal nás moci jejich. Moc jejich
nás láme.
Stojíme v šeru. Tam venku hodina dvanáctá
městem kráčí. Zvon zní.
Žár, ticho. Zvon zni. Hlas promluvil, nasloucháme.
Jsme kněži. Jsme vyvoleni. Vybral si nás Pán žni.
Pokoj, pokoj na vězněné i na věznici
s úpěním ústa svolávají a ruka žehná.
Naše ruka. Dlaň jediná zadarmo dávající.
Probodená.

Ze sbírky DŮM STRACH, kterou vydalo nakladatelství
68-Publishers v Torontě.

O glasnost stále není nouze
Ač to zní neuvěřitelně, sovětský časopis "G lasnost” stá
le existuje vzdor neustálé pozornosti KGB.
17. března tohoto roku vtrhla skupina dvou u niform o
vaných a pěti neuniform ovaných sovětských policajtů do
redakčních místností “ G lasnosti” , které jsou v současné
době umístěny na dáče v předměstí Moskvy. Podle časo
pisu “ Ruskaja m ysl” proto, aby zkontrolovali písemnosti a
zjistili, zda se v redakci nachazí rozmnožovači stroj Xerox.

Pracovníkům "G lasnosti” se podařilo zabránit policajtům
vstoupit do místností redakce. Asi potřech hodinách sou
druzi odešli. Přesto však pokračuje tlak na 96 letou maji
telku dáči, aby vypověděla nájemní smlouvu vydavateli
"G lasnosti” Sergeji Grigoriantsovi. Navíc ouřady zakázaly
prodej dáči kom ukoliv, kdo by byl ochoten pronajm out je
jí místnosti redakci "G lasnosti” .
-bob13

Jaromír šavrda

Přechodné adresy
V témže týdnu, kdy v Hradci Králové zemřel Pavel Wonka, umřel ještě jeden politický vězeň: Jaromír šavrda. Na
rozdíl od Wonky zemřel Šavrda “ na svobodě" a tak snad ty
méně dramatické okolnosti jeho smrti způsobily, že tato
událost prošla skoro bez povšimnuti. Žádné západní vlády
neprotestovaly, žádní američtí lékaři nepřijeli do Ostravy
provést pitvu. Pravda, na pohřeb do kostela sv. Petra a
Pavla ve Vítkovicích se sešlo nějakých pět stovek přátel a
Tomáš Hradílek měl nad rakví slovo na rozloučenou jm é
nem Charty 77. A to bylo všechno. A přece, podobnosti
mezi osudem Pavla Wonky a Jaromíra Šavrdy se přímo
nabízejí ke srovnání. Samozřejmě, seděli ve stejných lapá
cích. Ba dokonce seděli i za stejný zločin. Totiž za posky
tování právní pomoci pronásledovaným občanům tam,
kde povolená advokacie nemohla nebo nechtěla pomoci.
Ta posedlost legalitou (či spíše ¡Ilegalitou) režimu jim by
la oběma společná. Šavrda kvůli tomu dokonce krátce
před penzí vystudoval dálkově práva. Je smutná ironie, že
oba dva nakonec zahynuli na následek čirého bezpráví.
Ve vyšetřovací vazbě strávil dr. Šavrda rok. Po odsouzení
(dostal za pobuřování dva a půl roku) vážil pouhých pade
sát kilo a byl uznán neschopným práce. Přečtěte si pár
ukázek z knihy dr. Šavrdy. Jmenuje se “ Přechodné adre
sy” . Kniha vyšla pouze v samizdatové form ě Edice Expedi
ce v Československu. K nám se dostala laskavostí Doku
mentačního střediska Schwarzenberg v Scheinfeldu, Ně
mecko a zásluhou 68 Publishers.
“ Tak, Šavrdo. . řekne bachař, který má službu na p ři
jmu, když si prostudoval červený formulář a pečlivě pře
počítal mé drobné.
Jako bych omládl: takhle mě už čtvrt století nikdo neo
slovil. Naposled profesoři na gymnáziu.
“Doufám, že budete sekat dobrotu, jinak přijdete do
díry."
První autentická informace ve vězeni a o vězeni. Tak
ona existuje také nějaká díra. Díra v díře, vězeni ve vězeni.
Zatím nerozumím obsahu pojmu “díra". Všecko okolo mi
připadá jako díra. Už jsem v díře. měl bych namítnout. A
protože už v té díře jsem, nemám, čeho bych se měl ještě
bát.
Spiše se zajímám o to, zda bych mohl dostat skleničku
vody.
“Na kobce je voda, tam se můžete napit, kolik budete
c h tit." Ano, řekl “na kobce". Další informace. Kobky jsem
už viděl. Třeba na Křivoklátě. Také ve filmech o středově
ku. Nešťastni vězni leži celé dni na slámě, vedle sebe mají
džbán vody a skývu suchého chleba. Moje představy o
kobkách jsou poněkud zastaralé. A romantické.
Zavedou mě do místnůstky tak metr na metr a půl.
"Svlékněte se do naha."
Je to kobka? Není to kobka? Žádný džbán vody nevi
dím. Je tu jen židle a ve zdi dvě velké skoby. Mladičký ba
chař pozoruje, jak se kus po kuse svlékám. Bere jednotlivé
kusy mých svršků, prohmatává je, sahá do kapes, obraci
ponožky naruby, strká prsty do polobotek. Když už jsem
docela nahý, poručí: “Udělejte tři dřepy!"
Aha, tortura začíná, pomyslím si mezitím, co dělám tři
namáhavé dřepy a jednou rukou se přidržuji židle. Čekám,
kdy na mě zařve “Pořádně!" nebo mi dá bez řeči rovnou po
hubě. Ale nic takového se nestane. Zdá se, že je spokojen.
“ Oblečte se."
Později jsem se dozvěděl, jaký smysl měly ty dřepy a co
14

je to “šulka". Vysvětlím to hned. ale prosím, aby útlocitněj
ší povahy následujících řekněme dvacet řádek přeskočily.
Šulka vzniká tak že se vezme igelitový pytlík a dc nčhc
se naskládají různé věci: zlaté šperky, tabák, papírky na c i
garety, nějaký ten závadný dokument, hlavičky zápalek a
kousek škrtátka, případně i maličké konzervičky paštiky
nebo pár kostek cukru. Pytlík se nahoře zavaří plamenem
zápalky a pak se svine do co nejmenšího. hlavně co nejtenšiho objemu. To vše se nacpe do řitního otvoru, p ři
čemž je dbáti, aby v něm bylo co nejméně jiného, obvyk
lejšího obsahu. Jak se to provede, tc si, upřímně řečeno,
konkrétně nedovedu představit. Nezkoušel jsem to. Ale že
je to proveditelné, o tom mě prakticky přesvědčili jiní. Dře
py jsou pak opatřením vedoucím k tomu, aby případná
šulka vypadla a dostala se do rukou bachařů a ne tam,
kam nesmi přijít — to jest “na kobku". Dřepy jsou praktic
kou aplikaci zásady: šidlo v pytli, ani šulku v prděli neuta
jíš. Aplikaci, jak jsem se později nejednou přesvědčil, n i
koli bezvýjimečnou.
Když jsem oblečen, odvede mě bachař do jiného kamrlí
ku. Ani to neni ještě kobka, protože jsou tam ve stohu na
skládány páchnoucí zelené přikrývky, prokládané zašedlými prostěradly. Každá takto kombinovaná vrstva je od 
dělena nesmírně špinavým plastikovým kelímkem, do ně
hož je vecpán modrý kostkovaný ručník. Z toho trč i alumi
niová lžíce. Každá je nějak poškozena — ohnutá, zalome
ná, s ozubaceným okrajem. Člověka maně napadne —
kdo asi z nových lesklých lžiček, padajících z výrobního
pásu, dělá tyhle mrzáky? Jaké je jeho systémové zařazeni,
požadavky na výkon funkce {musí mít pom ocnou školu?
— Inu nemusí, ale má-li ji, je to vítané zvýšeni kvalifikace)
a kolik za to bere měsíčně.
“ Vemte si deky!"
Jednu vrstvu tvoří dvě deky. dvě prostěradla a zmíněný
kelímek.
Nesu to všecko v náruči způsobem, jakým se nosí ne
mluvně, dlouhou chodbou prosycenou pachem ohřívané
ho zeli a ještě jiným i přitažlivými vůněmi. Po obou stra
nách železné dveře. Dveře jako do trezoru. Nad hlavou mi
visi po obou stranách chodby desítky litinových klozetových splachovačů.
Konečně bachař jedny dveře otevře.
“Jděte!"
Železné dveře zapadnou. Jsem “na kobce".
☆ ☆ ☆

Listuji znovu Šavrdovým rukopisem. Nevím, snad jsem
vybral tu správnou ukázku. A lezredukovat538stran ruko
pisu na jednu stránku, co se s tím dá dělat? A tak jen jeden
postřeh někoho, kdo tam byl taky, jenže o dvacet let dřív:
jak se strašně zrněni! m uklovský slovník. Šavrdovu ixku se
za našich časů říkalo m uklheim. Vůbec, hodně slov, půlka
toho krim inálního žargonu byla z němčiny. Teďpřevládají
české novotvary, jako třeba “ ležená" (povolení k ulehnu
tí), “ kulatka” (nebalená cigareta) a podobně, ale nějak to
zní stejně odporně.
V příštím čísle uvedeme další ukázku z knihy Jaromíra Ša
vrdy.
-ok-
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V minulém roce se organisace exilového K-231
obrátila na výbor našeho Sdruženi s výzvou. a d v chom se podíleli na plánované výstavbě pomníku
v komunistickém Československu umučeným p o li
tickým vězňům Ve výzvě bylo zdůrazněno, že
tento monument se má stát společným d iě m všech
Čs p oh t ckých vězňů v exilu bez ohledu na organ,
sačm očislušnost
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Protože si nejsme jisti, zda kvanta zmenšeného dopisu
poki rt f i mka Kezlmkn ie vhocna pro ' sk uvádíme tu zaj ■
mavou čas; ,eho d o p is. žv ast
Naše Sdruženi se také podlil na vybudovaní památník i
našich umučených, popravených a zemřelých sester a
bratru (Kanada-Toronto) Kdo chce osobně přispět, pro
sim. aby na složence napsal k /akemu účelu man byt pěni

’e

Vězeň a Mukl a Kačko
Kolik je nás bývalých československých politických
vézňu vlastně v zahraň c 9 Pět stovek9 Nebo snad cela
tisícovka9 To vi přehne jenom příslušný souch referent
na ministerstvu vnitra v Praze a ten to neprozradí. A ono
to zrovna tak moc duležite cen . protože skutečnosti
zůstává ze ve srovnán s ostatní utečeneckou populaci
představuj '1 muklovstvo jen nepatrný zlomek procenta
A přece jsou bývalí pohtičh vězni jednou z nejakhvnéjš ch
složek československého exilu V tom dobrem a bohužel
■špatném slova smyslu
Těch pár stovek I diček. kteří si v souhrnu odseděli
několik tisíciletí, má dnes T ří časopisy Která jiná sp o 
lečenská skupina v exilu se tím muže pochlubit9 Po
pravdě řečeno, nejde o ch oubu. protože tyto tri časopisy
sou přímým důkazem nejednotnosti exnovych pol tickych vězňů Konec konců am na lágrech a ve věznicích
n e p a n o v a l ideální ednota Snad jen v těch nejkr tičtěj
ších momentech padaly některé přehrady na čas jsme se
bez výhrad spojil1 a po překonaní zle doby jsme se opět
rozdělili do různých skupin a skupinek ~akže to rozrjňleni v exitu není
ijak překvapující tím spíše že
dnes uz se nechodí za rozdílný názor do korekce A jestn
že se formovaly různé V á d y " na ‘ágrech, tím spíše a
snadněji se mohou fo-movat v exilu Po třech letech
existence KAČKA n ohu zodpovědné orohlasn ze nikdo

použity

z našich čienu nemíru kandidovat na jakekcuv m mutesse
křeslo o piestdentské standartě nenrvuvě
Toto ie : "ochu sáhoďo jh ý úvod k tomu abychom světu
oznámil,, ze jako pověstný Phoen.x vstal z mitvyen enso
pis M UK l . který drive vycházel v Kanadě a nyní se znovu
zrodil z oopeia ve Švýcarsku. Vyš.o je^o prve číslo. Které
ma svoje Kojenecké nedostatky tak ,ako mělo ostatně
i prvé čis o KÁČKAa my pro to máme pochopem a věříme,
že tak jako my, i naši bratři ve Švycarecn překonají
počáfečni pot že a budou dé at dobry časopis. Je to dřina
po třech “etech to už vim a e stoj; to za to
Dalš muklovsky časopis který vycnazi v kanadském
Torontě je sice one man show ale presto je pozoru
hodný. protože už vyšla čtyři čísla. Jmenuje se problema
ticky 'VĚZEŇ 1 (vězňové jsou take kriminální ziočmci,
se kterými samozřejmé jsme nikdy neměl n e společné
ho) upravu ma bývalého kanadského VIUK l A :í ¡e biy
nezávislý Jak mi kdys> řex Jiří Voskovec
ex je i.žasna
sranda Demokracie má svoje nedostatky ktere mohou
byt i přednostmi. Zkrátka kaokoli si cokoli vymysli muže
to reaiisovat má-li na to. A tak v exilu vycház řada časo
pisů ktere nam s ee ke cti mnoho nes ouž, ale ktere mají
tu zásluhu, že zaměstnávají několik soudruhu v Praze
Doufejme že časopis 'SVĚTOVÉHO SDRUŽENÍ BY
VA YCH POLI UOKYCH VĚzíNU nebude pant jenom
tuto funkci
Časopis SVĚTOVÉHO SDRUŽENÍ je čtvrtletník

RR
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Ze života K-231
Prvm schůze výboru byla ' ’ května u Ottu
zvole
ni členové si rozdělí'! pracovní funkce, ktere byly zveřej
něny v m inulem čísle
Na da ší schůzi — jako každý červen
:sme se sesli u
Slavíků ve W hitby Kolova y nop sy or: mimokanadskych
bratři i sester Nanrom áždiie se též několik d o p :sů ty ’<aj*
c c h se záležitostí organizace a Monumentu
Výboru oyíy rozdány koo o článku z Rudého práva z
květn í t - Je to da š< ■■ řadě •tbkt na K-231.
M luvilo se též o možností sponzorován někoho z nově
příchozích kde ceKa v íágru v Evropě 1když oy to oy.o ve
spolupraC' s Československým sdružením v Kanadě
K-231 by muselo najit byt a zaměstnání buď v Torontu
nebo v blízkém okoM což v současné situaci není snadné.
Výbor však zásadně s touto myšlenkou souhiasil
Závěrem přečetl bratr pokladnÍK financm zprávu
Schůze skončila oo desate hodině večerní přes lákavě
vvtooeny bazén odolali přítomni koupaní protože teplota
vzducnu nebyla daleko od mly

< £ (£ < £ < £ < £ (£ < £ (£ < £ < £ < t'(£ < £ (£ c £ (£ (£ (£ < t'(K (t'

cp
^ ^ cp cp cp
Zprávy z pokladny

Dratr V 'd a v Adam poslal na ce'kovou činnost K-231 opět
100 amerických dolaru.
Pam Věra Běnalova z Rakouska r a tutez prot statm čm
r.os' poukázala 10 kanadských dolaru a pos:ala hezky
HOP'S
Bratr Stams av jaku bin sky z Kanaay nam opět posi " 2 j
K:m adskych dolaru a určit je pro časopis
d r a t ' - a c ./. j
^ o z r ■a i •c •u p -1u <.•.i k e sv en i u dopisu
50 kanadských d c a ru a věn. že vzdor svý zdravotním
potížím se přijede na nás podívat.
Bratr u-n Sochor z Ameriky pos a' na celkovou činnost
K-231 20 amerických dolaru.
B. atr ždeněk Otruba z Kanady nam podstrčil šek na 100
kanadských dolaru a určil je na činnost - podle s Koj
zara neexistujícího Klubu K-231.
Na časop s rám pan Hynek Wachtl z USA poslal 100 amerckycn dolaru

cp cp cp cp cp cp cp cp cp vP cp vp cp cp o cp cp Cp Cp o Cp

Do r aš redakce bohuže. docházen tak“ zprávy nejsmutnéjš,
V nedávne době odešli do Věčného Muklheimu tito naši
bratři a sestry.
6 března měl pohřeb bratr Olda Novotný
24 května byl v Praze pohřben bratr Jaroslav Fiala, který
byl odsouzen v souvislosti s procesem Milana Choce
na doživotí a odseděl si 16 lei
6 června byl v Ostravě pochován bratr mg Josef Svoboda
Ve věku 88 let odešla sestra Marie Dominová, v květnu
v Praze
B-alr Jan Čutka, známý puDÍícista, se s námi rozloučil po
opakované mrtvici v d u bnu tohoto roku

Přátele v našich myslích zůstáváte s námi

Kruh přátel oznamuje, že . . .
u B j c k u opravou podle loňského slibu neznáš i a man
žele Kustkov dělají pro K-231 da:ší fundra sing party
u nich v cnatě na Muskoce
O vše bude postaráno, přivezte si sebou (pokud máte)
stany a spacaky a hlavně dobrou náladu
Cestu znafe a tak nashledanou 30 a 31 července u
B je k u

Další setkaní tohoto roku nam nabídli Lenka a V.aďa Di
v jejich novém domové v Havelocku blízko Mar
mory Seš i bychom se první sobotu a neděli v září (Laocu ■
Day Weekend). a[e o tom více v příštím čísle
v iš o v i

K-231 is p u b lis h e d b< m o n t h ly oy Clu b K 231 n Exile P.O Box 2323 Postál Station B S ca rb o ro u g h O nt Ca naria M I N
K-231 |e d v o u m é s ič n ik , Který vydává K-231
Klu b b ý v a lý c h č e s k o s lo v e n s k ý c h p o lit ic k ý c h vězňů v exilu Aidi re d a k č n í rada
ve složeni- Z d e n e k O tru ba, František Otta a Lumír Salivar. Redakce si vyhra zuje právo úpravy nebo z k rác e n i člá n k u Vše chny
přísp ěvky a u torů žijících v Č eskoslo vensku jsou otiš tě ny bez je jic h v ědomi a souhlasu.
Sazba g ra li c k á úprava a tisk Prague Types ttmg lne T o r o n to Canada

