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Slovo předsedkyně
Někdy se stane, že večer myšienky odmhnou zůstat za
zavřenými víčky a vydají se na toulky Jako samostatné,
beztížné bytosti se pohybují prostorem ■časem Přinášejí
vzpomínky na miié tváře, které pro nás tolik znamenaly a
které už nejsou Vynořují se různé životní mezníky či kři
žovatky cest, na nichž jsme se kdysi zastavili, než jsme si
vybrali tu o nížjsmesi mysleli, že je sp m v n á a ž e v e d e k c íli Možná že vyvdají lítost nad Krásným okamžikem, pro
hraným nebo ztraceným v čase. Možná trocnu hořkosti
nad zvlaštn' hrou osudu který dovede rozdělit lidi blízké
rozehnat rodiny a položit mezi ně vzdalencs* názorové i
vzda.enosti kíere se měří v pozemských jednotkách
A tak v tom zvláštním stavu mezi bděním a spánkem se
mísí minulost i budoucnost, pravda i sen
Ale v pozad' mysli zvláště té východoevropské, sed.
však neustálé otázky, co se vlastně děje za železnou ope
r o u a kdy konečně události dostanou toužený spád. Děje
se toho dost a tak sbohem spánku!
p rezident Reagan vyhlásil v červerc' ^ýden porobe
nyen národů V proKinmaci řekl Váš DC; je naším b o je ^
váš sen je ašim snem a jednoho dne buoeíe svoboam'
Krásná a ve'ká slova ale okamžitě vyskočí úvaha kolik
do;arů jde ze země. která byla odjakž:va naděn" resvobocných. na obnovu sovětského hospodářstv' a podporu perestrojky.

Jan Zahradníček

DCEŘI
Daleký svět a dveří kolikero
od sebe krůtě oddělují nás
Jsi za lesy a jsi zde se mnou, dcero,
v *en žalářní zlý čas
Zas kladu sl tvou hlavu na rameno
a kolem krku cítím ruce tvé.
zas držím tě a říkám si tvé jméno
zatím co hledím do tmy zářivé.
A modlím se: A ť Bůh tvé kroky chrám
až sama rozběhneš se za stěstim
A ť na tvou cestu jasnou od svítám
nepadne z hříchů našich ani stín
Ze sbírky DŮM STRACH, kterou vydalo nakladatelství
68-Publishers v Torontě

V Moskvě probíhala konference komunistické strany,
která narozdíl od podobných sjezdů v minulosti vzbudi'a
zájem veřejnosti domácí ; zahraniční Kritiky na vedem
strany se ozývaly z mnoha stran, ale do jaké míry budou
platné? Nezdá se že by uzda byla povolo ená Má s ce vy 
jít kniha A. Solžencyna 'Jeden den Ivana Děnisoviče”
26 let po napsání. Ale začaly se vyprazdňovat věznice9 Na
to as1giasnost není ještě dost "glasná” Kde je záruka, že
vůbec kdy bude? A polobdíci mysl si vyoavuje slova jed
noho přítele, že situaci by vyřešil jedině "atomíček r a
Kremlíček’ .
A u nás doma? Ohciálni místa přešlapují na místě a zřej
mě žij pod heslem My si +o pamatujeme z roku 1968 —
kdepak lidem se nemůže povo it, jinak to dopadnešpatně
s námi
Jenomže lidé nečekají na žádné povelem aby se sešli
třeba na pouti v Levoči. Riskuji že se možná vrátí domů
oklikou přes StB ale přesto jdou. Potřeba duchovního vý
razu je stále silnější Roste touha se sejít s ostatním1 kteří
cítí stejně. Nc už se zavírat se svou modl tbou doma v sou
kromí, ale shromáždit se pod vornou ob ohou zazpivat s:
mariánskou písničku, anebo slav1 ou velehradskou Ejhle
oltář Hospodinův září., a věřit, že touha národa být zase
svobodným nebe prorazí a že všichni svati jsou přece je
nom s námi
A tak se obrazy střídají — z domova do Polska, do Jugosláv e. Všude se věci nýbou lidé začínají mít dost vnuce
ného a nenáviděného systému. A z jihu na sever ao Po
baltských republik Tam se sovětč|-kům rusifikace nepo
vedla Tři malé národy, které si užily svobody a svépráv
nosti právě tak málo jako nárooy naše byly vlastně první,
kdo zvedly hlasy proti sovětským uchvatitelům Asociací s
Estonskem se vybaví Kanada a Black Ribbon Day — Den
černých stuh Plánovaný průvod se svícemi neustálé a
nezbytné připomínáni světu, že ved;ezdejšího svobodné
ho světa je svět jiný, který potřebuje pomoci. Do letošního
Dne černých stuh bude vtělena připomínka srpnových
událostí v Československu (jako vlastně každoročně) Byl
ji pověřen poslanec českého původu Otto Jelínek. Do rozpáíeného baráku docela mile zavane vzpomínka na vítěz
ství sourozenců Jelínkových na pražském ledu. A vzpo
mínky na Prahu — vítěznou i poraženou udupávanou c'
záckými botami
ale stále krásnou, drahou a nezapo
menutelnou. - rvá přes tisíc let
určitě vydží do doby, kdy
se tam vrátíme, anebo alespoň naše děti
Pozdravuje

Eda Jarošová-Ottová
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V minulém čísle jsme se zm ínili o dočasném zpomalení
prací na výstavbě Památníku na území M acaryktownu
vzhledem k potřebném u překlasifikování části pozemků
z parkové oblast' na residenčrí Vlastnímu rozhodnutí
města Scarborough k překlasifikování musí podlezákona
předcházet tři veřejná slyšení občanů bydlících v nejbližším okolí. Dalo se očekávat, že se sousedi budou vý
stavbě bránit, což se také stalo Dvě tyto schůzky jíž p ro 
běhly a 10. srpna se koná schůzka poslední Po této má
město Scarborough rozhodnout, zda přeKiasifikování bu
de schváleno V záporném případě má MMI m ožnost se
odvolat na provinční úřady S největší p^avděpoaobnosť
se dá počítat s tím že tyto úřaoy ořek asifikovani schvá
lí. jeřkož Toronto je v bytové krizi a potřebuje další by
tové jednotky O vývinu situace vás budeme nadále in fo r
movat
V časopise K-231 číslo 18 jsme př nes i 'o to g ra fii zpož
děného návrhu sochaře Josefa Randy z W innipegu, po
stavy ukřižované na srpu s kladivem Většina těch, kteří
fotografu viděli se shoduje v názor j že toto vyjádřen’
’ .ejlépe vystihuje utrpení našeho národa pod rudým tero
rem Při jednáni o alternativní místo p o Památník v O tta 
wě nám však neoficielně by o naznačeno, že p o d o b n y
pomniK by n eb y povolen (vzhledem k dnešn: růžové po
1Uče kanadské vládv) Se socnařem .. Randoe bylo na
vázáno předběžně písemné inform ační jednám Uvažuje
se o případné m ožnosti kombinace sochy a púvodn-ho
návrnu — kamene
Sbírka na PamátníK překročila svůj kulmínačrv bod
Vzhledem k neostá:é fluktuaci kurzu mez* amenckým a
kanadským d o ’arem se nedá přesně .trčit zatímní stav
Přibližně se do dnešního ar e vybralo 19 500 dolarů (pře
p o čte n o na Kanadské) a da se předpokládat, ze konečná
suma 20 tisíc bude překročena
Jako vžoy i dnes otiskujem e výňatky ? cošlych dopisů na
šich čtenářů, týkajících se Monum entu
p ři vzpomínce na mých pět kolegů, kteří za nezištnou
pom oc ohroženým u ko n čili svůj život v uranových dolech
až po Leopoldov, zasílám vám m alý dar na /ejich pam átku
S upřím ným pozdravem Frank Hurt
Milý bratře pokladníku,
mám při/em nou povinnost Ti oznámit, že pracovní ken
farence čs strany národně-socialní ve Whitby, Ont. dne
2 července 1988 rozhodla věnovat částku CN $100 00 na
stavbu p amátníku popraveným a umučeným obětem ko
m unism u v Československu
Myšlenka vybudovat Památník obětem kom unistického
tercru je naší straně zvláště blízké. Není patrně neskrom 
né připom enout, jak dlouhá je řada našich sester a bratří,
jez pro věc svobody a dernoki ac,e přinesli o bě ť nejtěžší
Politickým vězňům z K-231 z jejichž iniciativy se Pa
m átnik staví, p a tři naše vděčnost a úcta N echť se dobrá
věc podaří
Prof dr Vladimír Kra/i na, předseda
L:buše Drobilková gen tajem nice
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bude mi potěšením a cti, budu-íi dostávat váš časopis
Zajímá mne p okrok budováni Pam átníku v exilu
Doufám, že tak jako nyní v Rusku, b rzy i vnáší vlasll bu
de možné postavit Památník obětem rudého teroru
Váš J iří Pochobradský
Príateha,
připojené posíelám vám m oj šek na $10 00, ako m oj osob
ný príspevok na plánovaný Dom n.k Vec budem cdporú
čať pr: každej příležitosti
Verne, Pavel Stu,-man

DARY NA MONUMENT
OD 21 ČERVENCE DO 8. SRPNA 1988
Počáteční stav 21 června 1988
ČS
l,STL’
Holandsko šetlová L.
Kan ALT A “VJ”
KonNB
Strejčkové Jana
ONT “HJ"
ONT Barlůněk Ant
Velan A.K.
PQ
Švýcarsko Bernadíč Jan
Hlach Vladimír
MikolóSelc B.
Němec Jana
USA CA Breber George
Hurt Frant
FL
MD Vích Zdeněk
CNRA-Michigan
Ml
Klthiei Karel
Kraftová Vlasta
Pondělí Carl
Šrámek Jan
NJ Čs strana Nár. soc
Horák Vladimír
NY Klir George
Schauerová V.
TX Táborsky Edward
Žouželka John
VA Sedloň Zd.
Smetana Fr.
šturman Paul
Šustar J.J
RFE-^Německo
Z. Něm
Příjem od 21.6. do 8.8.
Stav k 8. srpnu 1988

$CDN
$US
9267.93 6923.00
10 00
10 00
150.00
20 00
10.00
100 00
250.00
50.00
50.00
40 00
50.00
20.00
20 00
10.00
50.00
20 00
5.00
5.00
10.00
100.00
5.00
5.00
25.00
20.00
200.00
10.00
25.00
10.00
20.00
415.26
1235 26 480.00
10503.19 7403.00

Opravy k minulému číslu
BŮ2 ek Karel z Kan. Ont byl omylem uveden jako BŮ2 en
Karel Novák Mirko z USA III. daroval $20 00 US, nikoli
$10.00, jak bylo mylné uvedeno. Tím se příjem mění na
$1637.00 US a konečný stav na $6923.00 US Omlouváme
se a prosíme, abyste sí minulé číslo opravili.
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Antonín Roubík

Co říkají oni o nás a co my víme o nich
O ficielní zaříkávači ďábla demokracie v socialistickém
ráji současného Česka omílají v Rudém Právu i po dvaceti
letech to, co bylo kanonizováno o K-231 v m arxistické
Vulgátě hned po srpnu 1968. Nic jiného se za tu dobu ne
naučili, ale také nic nezapomněli, jak dosvědčují otištěné
výstřižky z tisku spřátelených zemí, uveřejněné krátce po
invazi. Mají svou historii. Jsou totiž spojeny s činností
Káčka až do toho hořkého konce. V době, kdy jsem byl
členem jeho dokumentační komise, dostávali jsme zásilky
Výstřižkové služby na mou adresu. Doma jsem výstřižky
třídil a pak zakládal do příslušných fasciklů v sekretariátě
klubu na Karlově náměstí. Poslední zásilka měla datum
přesně měsíc po okupaci, kdy naše "ďábelská dílna” již
byla střežena hrdinným i rudoarm ějci, kteří tak obětavě
přispěchali zardousit onu plíživou kontrarevoluci. Když
jsem tehdy obálku otevřel, udivilo mne, že odesilatel pod
trhl na výstřižcích mé jméno. Usoudil jsem, že mi tím chce
dát na srozuměnou, že je nejvyšší čas zdrhnout, pokud
jsem tak ještě neučinil. Na riskantní cestu do exilu jsem
měl jediné zavazadlo. Starou, odřenou aktovku, do které
jsem přibalil ty poslední obdržené výstřižky. Našel jsem je
až po příjezdu do New Yorku a nalepil jsem je na první
stránku mého fotom ontážního alba. Hned pod ně jsem
přidal tři historické snímky z návštěvy tábora "V ojna” na
Příbramsku, které jsem udělal v těch nadějných a rušných
dnech Pražského jara. Předkládám je veřejnosti jako dů
kaz kom unistického humanismu. A také jako memento.

vlhké betonové podlaze rovněž ne a tak jsme většinu času
doslova prodřepěli jako skrčenci. Ze stropu neustále ka
pala voda. V době, kdy jsem tuto kom unistickou humanis
tickou vymoženost poznal na vlastní kůži, bylo nás natěch
dvanácti čtverečních metrech dvanáct. Metr na kus. Vzpo
mínám, že tam byli se mnou Bony Falerský, Vladimír Va
lenta, Franta Růžek, Rene Gyorgy, LuborHavel a řadadalších. Když jeden z muklů dostal zápal plic a ve vysokých
horečkách zrácel vědomí, přišel bachař“ Lam pička” a pro
hlásil: “ Jo, slabý kusy vždycky padnou” . V bunkru se sa
mozřejmě netopilo ani v zimě. Jídlo jsme dostávali každý
druhý den — poloviční dávky.
Obrázek č. 2. Předpekli — neboli korekce
O proti bunkru měla korekce pouze jedinou výhodu. V
jednotlivých celách bylo relativně dost místa na stání a
chození. Jinak podm ínky stejné. Hlad, zima a občas biti.
Na obrázku nevinně vypadající stavba vypadá jako prasečník, alek jakým prasečinám tam docházelo. Na snímku
si bratranec Mirek Hošťálek prohlíží jednu z cel. Při tom
neslušně fotografuje zadním objektivem budovu bývalé
ho velitelství v pozadí.

Obrázek č. 1. -Vstup do muklovského Hádu
Po těchto schodech se sestupovalo do podzemního
bunkru o rozměrech půdorysu cca 6x2 metry a výšce metr
a půl. Celý prostor byl z betonu a vzduch se do bunkru do
stával pouze úzkými průduchy viditelným i nasnim ku. Stát
se v tom to “ crawling space” nedalo. Sedět na neustále

Obrázek č. 3 Vstup do korekce
Dveře byly při naší inspekci zazděné, tedy na první po
hled snímek nezajímavý. A přece nás na tom něco upouta
lo. Neumělá tabulka na zazděných dveřích totiž inform o
vala, že toto je “ sklad střeliva” . To se jistě při odstřelu tě
ženého uranu v šachtě používá. Ale jak to, že jsou okna
otevřená? A jak se pro to střelivo chodí, když jediný vstup
je zazděn? Všechno zeje prázdnotou. Záhada. Vysvětlili
jsme si ji při pochůzce prostorem lágru, kde nás rovněž
nikdo nezastavil.
Jen prve tři baráky za otevřenou branou lágru se zdály
sloužit jako sklad materiálu. Ostatní baráky nesloužily
žádnému zřejmému účelu. Ale byly udržované a čerstvě

3

Lumír Salivar

Kdo o tom něco ví?

kárný si ponechávají tyhle rezervní kapacity pro případ
potřeby. V době rašícího jara se to nezdálo pravděpodob
né, ale ani nemožné. Dnes bych řekl, že jsme byli na správ
né stopě. Možná že něco podob né ho měl i Jaruszelski v
Polsku v zásobě, když se rozh o d l likvidovat Solidaritu.
A považuji za časové p řip o m e n o u tto , co o nich tak dob
ře víme my v době, kdy se znovu ta “ říše zla” pokouší ukazovat lidskou tvář. Ono totiž tu kvadraturu kruhu nelze vyřešit^už to likrát předstíranou dem okratizací, která nikdy
v a ťs e ^ e (
hlavně moCi
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Stalo se to před rokem 1955. Na jáchym ovském lágru
ROVNOST bylo na šestém patře zavražděno několik p oli
tických vězňů, kteří se údajně pokoušeli o útěk. Byli
zastřeleni příslušníky Státní bezpečnosti.
Prostřednictvím časopisu K-231, případně přetištěním
této výzvy v ostatním exilovém tisku se obracím e na
všechny, kteří o tom to případu něco vědí, aby nám po
mohli dokum entovat tento zločin. Ještě v roce 1960 byl
blízko šachetní jámy, pod dobývkou, kde se toto drama
odehrálo, pomníček, u kterého denně kdosi vyměňoval
svíčky a přinášel čerstvé květy. Podle dostupných zpráv
pouze jeden těžce zraněný p olitický vězeň přežil a byl
později vězněn v Leopoldově. V souvislosti s tím to přípa
dem je nutno objasnit několik fakt:
1. Může někdo uvést jména a počet zavražděných?
2. Jak se jmenoval ten kdo přežil?
3. Přesné, nebo alespoň přibližné datum vraždy.
4. Zná někdo jména vrahů? Je pravdou, že jedním je
m ajor Ryšavý?
5. Pokud je možno, uvést jiné podrobnosti a údaje o
tom to zločinu, který sice není ojedinělý, ale který ilustruje
kom unistickou humanitu.
Svědci této hrůzy ještě žijí. Snad je některý z nich v exi
lu. Určitě jsou však v Československu. Vím, žetovyžaduje
značnou odvahu o tom hovořit i po třiceti letech. Avšak
inform aci lze poslat i anonymně. A aby se snížilo nebez
pečí prozrazení, je nejlepší poslat informace z území
mimo Československo, na příklad ze zájezdu do východ
ního Německa či Maďarska. A není nutné ani použít
adresy našeho klubu. Pokud se rozhodnete pomoci
dokum entovat tento zločin, pošlete svoji inform aci —
třeba anonymně — kterém ukoliv svému příteli v zahraničí
se žádostí, aby nám ji on předal.
Naše "K Á Č K O ” jde i do Československa. Sice v ome
zeném počtu, ale jde. A tam žijí svědci i dalších vražd a
zločinů. Ať už je to ten pověstný útěk z dvanáctky či
podkop na “ VOJNĚ” .
My, bývalí političtí vězni v exilu, sroceni (podle Rudého
práva) v Klubu K-231, nejsme, nechceme a nemůžeme být
pouhým i exulanty, pro něž odchod z vlasti byl projevem
nesouhlasu s režimem. Respektujeme důvody každého
exulanta, které ho vedly do exilu, ale nás zavazuje něco
víc. Můžeme sice postavit a také postavíme pomník našim
padlým, ale postavme také pranýř. Pranýř pro vrahy.
Rada očitých svědků kom unistických vražd již nežije.
Většina z nás se více či méně přibližuje nejen důchodo
vému věku, ale i k té velké cestě do věčného Muklheimu.
Máme či nemáme povinnost uvědomit svět o tom, co to
ten komunismus vlastně je?
Úkolem Klubu 231 je mimo jiné dokumentovat hrůzu,
jíž jsme byli přímými svědky. Za několik let, snad deset
či patnáct, bude tato dokumentace dostupná jen v archi
vech ministerstva vnitra.
i
A tak, byť tato věta zní sebevíc cynicky — nevezměte
si to, co víte, s sebou do hrobu.

Emil Vidra

Slovenská organizácija na ochranu 1’udských práv
Redakční poznámka úvodem: Následující stať jsou výňatky z
rukopisu dr. Emila Vidry, do roku 1968 místopředsedy K 231 a za
kladatele Slovenské organizácie na ochranu 1'udských práv. Texi,
který mi E. V. poslal z vídeňské emigrace, jsem podstatně zkrátil,
ale na smyslu jsem (doufám) nic nezměnil. Předpokládám, že ne
všichni z čtenářů Káčka budou souhlasit s Vidrovými názory. To
by ovšem nemělo nic měnit na faktu, že E.V. osvětluje jistou část
naší činnosti v roce 1968. Rozpory, panující tehdy mezi politický
mi vězni, nás do značné míry pronásleduji dodnes. A kdo se ne
poučí z chyb minulosti, bude je opakovat i v budoucnosti.
Zdeněk Otruba

Už na Slovanskom ostrove som si uvědomil, že myšlienka posobí len cez organizáciu, cez “ spoločenské uvedomenie” . Že ak chcem Ludská práva presadiť v organizova
ném komunizm e do života, musíme mať k tomu aj primeraný organizačný nástroj, spolok s vlastným pozitívnym
program om a systémom.
A tak sme v Dome lodníkov za přítom nosti asi dvoch až
troch tisícov záujemcov — zváčša býv. politických váznov
— založili Spoločnosť na ochranu 1’udských práv
(SONOLP).
Boli sme oficiálně poznačeným barometrom nasej at
mosféry a tým sme sa cítili aj v právě hovoriťo základných
potřebách národa, aj za národ a proti komunistom. A s
tým to sebavedomím a myšlienkami srna našu druhu revoluciu a bojovú cestu absolvovali na Ústrednom výbore Kom unistickej strany Slovenska. A nikto nám nebude veriť,
tak ako sme ani my neverili, že na ÚV KSS sme boli všetci
desiati vyjednavači celkom zrejme "vítaní” alebo aspoň
neodm ietnutí, a že naše jednanie začalo úplné in medias
res. Hned’ po našom představení sa ako býv. polit, vázni
nám bola položená otázka, za kolko rokov chceme od
škodněme. ÚV kom unisti nás zrejme považovali viac za
členov K 231, než za bojovníkov za Fudská práva. Ešte som
zdoraznil, že ÚV musí vziať zpáť všetko špatné ovocie
svojho protiprávného konania proti nám, teda všetky roky
našeho váznenia do posledného haliera, a už sme sa s
kladnou odpoveďou ostihli ako vo vytržení před budovou
bez toho, že by si nás ti soláci u vrátnice boli nějako "pozornejšie” všímali.
Naša SONOLP bola — najma u mňa — velkým az mojej
strany i neočákavaným katalyzátorom vo vztahu Slovákov
a Čechov. My sme šli celkom iným smerom a chovali sme
sa celkom ináč než Češi. My sme nemali — například —
porozumenie pre rehabilitáciu, kým Češi — so svojím
K 231 — nemali porozumenie pre Fudská práva ani vtedy,
keď viděli, ako sa nášmu programu o Fudských právach
všade v Čechách aplauduje.
My sme za náš pád obviňovali v prvom radě sebe Sa
mých, a až v druhom radě druhých — stranu, západ, atď.
— kým K 231 opačné, čo se mne — podleznám ej psycho
logie, že kto n eviežiťslobodne, presúva vinu za svoju neslobodu vždy len na druhého — zdálo venkoncom za sebaponižovanie.
My sme našu akciu — až na návštěvu na ÚV (o čom som
hovořil vyššie) odpojili, pokial sa len dalo, od strany, pretože sme nechceli počítat s jej milosťou, ale len s našimi
právami. K 231 naproti tomu obchádzala neustále len stra
nu, najma kom unistického, ministra vnútra Pavla, alebo
zberala len dokazy proti kom unistickým tyranom. My sme

neboli vonkoncom usrozumení ani len s názvom K 231,
pretože to komunistom umožňovalo oboriťsa na Klub ako
na shromaždiště zločincov. K 231 nebol zas usrozumený
s názvom "O rganizácia na ochranu Fudských práv” , čím
v národe nemohol zanechat ani len dobrý dojem, hoci mu
o tento dojem šlo.
My sme sa museli potom so svojím hum anistickým pro
gramom a s názvom osamostatnit, čo sme v organizácii
museli vyjádřit s prívlastkom “ slovenská” , zakial Češi —
až na prof. Nigrína — trvali na celoštátnej K 231 a na zruše
ní SONOLP.
Proste, my sme mali veFmi vážné dóvody neísťs K 231.
Naše úsilie o nápravu muselo zohFadňovať len našu vlastnú situáciu a nemohlo počítat’ ani s porozuměním Če
chov. Naše úsili muselo zohFadňovať trebárs našu geo
grafické pozíciu, našu politické minulosť, našu aktivistic
ké kapacitu a najmá našu národné atmosféru tých časov,
čo všetko bolo od českých situácií a faktorov odlišné. Ho
ci sme sa my — ako SONOLP — nestotožňovali s K 231.
predsa nás na Slovensku — najmá na ÚV strany — považ o v a liza K 2 3 1 ,zčo h o sm e mali výhodu i nevýhodu. Výho
du preto, že hlbku odňatí Fudských práv nikto tak nepo
znal, ako tí čo to skusili. Nevýhodu, že nás mohl kom uni
stická propaganda vydávaťza zločincov a tak od nás od
strašit našich spoluobčanov.
Hoci před českým K 231 sme žili ako schizm atici. Před
českým národom sme boli m im oriadne úspěšní. Najmá
pre našu nekom prom isnosťa radikalitu. Naše Fudská prá
va — ako organizujéci a organizovaný program — uchvá
tili Čechy i mimo Slovanského ostrova. Najm ohutnejšiu
ozvěnu dostali sme ovšem v Ostravě a v Brně. To bola burácajéca a vítajéca náruč národa, ktorému zaklopala na
dveře jeho vlastná dóstojnosť. Biskup Trochta — dojatý
a usměvavý — vďačil ešte i nášmu slovenskému tempera
mentu: "Oj vy Slováci, oj vy Slováci, vy jste pašáci!"
U ostatných Čechov — najmá u tých českých organizácií, ktoré sa v roce 1968 činili, sme nenašli tem eržiadne
porozumenie. Najviac sme sa sblížili s Českou ligou pre
Fudská práva, najmá s jej gen. tajom níkom Ludvíkom.
Ovšem i tu sme skoro skončili, pretože Liga sa obmedzovala akosi sentimentalizmom 19. storočia, viac na práva
osobnej bezpečnosti, avšak dem okratické (s politickým
obsahom) práva záměrně a takticky odkládala stranou.
Dějinné šlová popisujéce dějinné skutky patria k sebe
ako člověk či národ a jeho Fudská práva spolu s organizáciou na ich ochranu. Preto třeba zaznamenat’ aj dějiny
SONOLP — dějiny nie veFké svojou dlžkou, ale rozhodne
veFké svojim významom, svojim vkladom do pokladnice
národných duchovných a mravných ideálov, cielov, pokusov, úsilí a obětí.
V tom to smere je SONOLP jedným z článkov dějin národného kontinua. Na ňu navazovalo v národe hnutie po
novej religiozitě, po novom národovectve, vlastnectve a
po novom uznaní Fudských práv. SONOLP vyhlásila pre
národ slovenský program Fudských práv už na jar 1968,
čím vývoj hum anistického ésilia a boja za Fudská práva vo
svete — najmá v USA — předstihla o celých desaťi viac ro
kov. A takto sme ani my náš boj o slobodu neprehrali. My
sme bojiště neopustili.
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Lumír Salivar

špatné svědomí
V minulém čísle Káčka jsme vás inform ovali otom , že po
Kojzarovi Jaroslavovi a jeho sekundantu Bakovi A rnošto
vi z Rudého Práva se vydal do boje proti K-231 další od
borník na “ Káčko” , tentokráte soudruh z té nejlevější levi
ce, zaměstnanec týdeníku “ T rib un a ” , Hora Václav.
Avšak dříve, nežjsm estačili naše čten á ře sezn ám itsce 
lým článkem z Tribuny, ozvalo se 25. června opět Rudé
Právo, které ústy, či perem soudruha Kohouta Jiřího při
náší další inform ace o K-231. Upřím ně řečeno, nové infor
mace to nejsou. Jsou to jen jiným i slovy omílané stejné lži,
které autorům diktuje do pera buď strach či špatné svě
domí. Patrně obojí. A za týden po Kohoutovi, 2. července
si opět v Rudém Právu snaží vysloužit ostruhy soudruh
Mikša Jiří. O K-231 se zm iňuje jen okrajově, nicméně veli
ce nelibě.
Proč najednou taková aktivita a inflace článků proti
K-231? Dvacet let se nic nedělo a pojednou něco, co se dá
nazvat kampaní. Proč? Nabízí se dvojí vysvětlení.
Za prvé je tom u letos smutně ju b ile jn ích dvacet let, co
ruské tanky pohřbily i tu nepatrnou jiskřičku naděje na
snesitelnější život pod ko m unistickou vládou a současná
vládnoucí klika hledá zoufale ja ké ko liv vysvětlení, proč
záchvěvy dem okracie musely b ý t zardoušeny hned ve
svých počátcích. Avšak nabízí se teorie pravděpodobněj
ší.
Existence, životnost a aktivita exilového K-231 vynáší
na světlo světa kom unistické z lo č in y m inulosti i součas
nosti, čímž dokazuje, že kom unism us se reformovat nedá,
ať už si do vývěsního štítu dá “ lidsko u tvář” či “ glasnost a
perestrojku". Zůstává stále tím, č ím ve skutečnosti je. Organisovaným zločinem .
Exilové K-231 celou svou činn ostí — dokumentací ko
munistických zločinů počínaje a památníkem pro jejich
oběti konče — je pro komunisty něčím , co nemohou strá
vit a tak se pokouší přirozenou aktivitu K-231 nějakým
způsobem bagatelizovat. A proto ta nenávist, proto ta ne
obvyklá píle v Tribuně a v Rudém Právu.
Tato teorie je pro nás sice lich o tivá — aledo jaké míry je
pravdivá? K-231 sice existuje v e x ilu už čtvrtý rok a sdru
žuje všechny poctivé a slušné bývalé československé po
litické vězně — jenomže, kolik jic h je? A je jich neustále
méně a méně. T as kosou vykonává své dílo až nepříjemně
precizně.
Vraťme se však k těmto tiskovi nám. Tentokráte nemají
jejich články tak m orbidní titu lk y jak články Kojzarovy.
To je ale také to jediné, čím se o d Kojzara liší. Hora v T ribuně nazval svůj článek “ O b há jci antisocialistických sil” ,
Kohout v Rudém Právu pak “ O d k u d hrozilo nebezpečí” a
Mikša dal svému článku p ře d titu le k “ Ti z druhé strany".
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Pohovořme si tedy o těchto článcích.
Horův titu lek by v T ribuně přesněji a správněji měl znít
“ O bhájci.antikom unistických sil” . My se se svým antikomunismem netajíme a jsme na něj hrdi. Avšak Hora nema
te své čtenáře — pokud vůbec nějaké má — jen v titulku.
Výrazné je to například v jeho větě, že “ ... je dobře známo,
že v organizaci K-231 se sdružovaly protistátní a krim inál
ní živly” . Pomiňme ty “ krim inální", tom u nevěří ani Hora
sám. Ale protistátní? Vždyť přece právě myšlenka zacho
vání svobodného československého státu a státnosti p ři
vedla statisíce lidí do kom unistických koncentráků a stov
ky na popraviště. Takže mám e-li být přesní — a přesný by
měl být i s. Hora — tak K-231 nesdružovalo a nesdružuje
živly protistátní, ale protikom unistické. A to je rozdíl více
než podstatný. Ostatně Hora to m im oděk a nechtě potvr
zuje sám, když o kousek dále říká: “S lo žen ičle nů (míně
no K-231) odpovídal i program , který form uloval generál
ní tajemník tohoto antikom unistického (tedy nikoli pro
tistátního) spolku J. Brodský: “Nejlepší komunista je m rtvý
komunista". Za svou osobu prohlašuji, že proti mrtvým
komunistům nic nemám. Vynikající vysvědčení nám pak
dává Hora na jiném místě, když řík á :. . . od roku 1985 totiž
K-231 znovu existuje, tentokráte v kanadském Torontu.
Také jeho cíl se nezměnil. Je jím boj p ro ti kom unism u”.
(Tedy nikoli proti státu.) V tom to bodě tedy Hora m im o
řádně nelže. Nepřesný je pouze v tom, že K-231 existuje v
kanadském Torontu. “ Káčko” totiž existuje po celém svě
tě. Od Toronta až po Izrael.
£ Z ! DUBNEM A KVĚTNEM 1 9 6 8

Odkud hrozilo nebezpečí
Lichotivě se ptá i s. Kohout v Rudém Právu. "O dkud hro
zilo nebezpečí” . Zeptejme se tedy společně s ním. Odkud
skutečně hrozilo — a hrozí — pro komunisty nebezpečí?
K-231 existoval v Československu necelých pět měsíců a
v exilu existuje něco málo přes tři roky a přesto komunisté
řadí tuto organizaci na přední místo mezi svými protivní
ky. Proč? Nabízí se jediné možné vysvětlení. V K-231 se
soustředila potenciální síla, která byla a je schopná odha
lovat a dokumentovat kom unistické zločiny. A že to byly
zločiny v pravém slova smyslu nezastře žádná bajka o
“ třídním boji” . Přiznává to i s. Kohout, třebaže eufemisticky nazývá zločiny “ nezákonnostm i” . Jaký je však rozdíl
mezi zločinem a “ nezákonností"? Je nějaký rozdíl v tom,
byla-li doktorka Horáková a stovky dalších “ nezákonně
popraveni” či prostě zavražděni? Vina vrahů není o nic
menší, dá-li se vraždě jiné jméno. A vrazi, nebo chcete-li
pachatelé “ nezákonnosti” byli komunisté. S tím to faktem
se pohnout nedá.
Kohout balancuje na velice tenkém provaze, když říká:

"P sychický nátlak a teror byl vyvíjen na stovky čestných
příslušníků SNB i Sboru nápravné výchovy, kte ří s nezá
konnostm i (tedy zločiny) v 50. letech nem ěli nic společné
ho. B yly zaznamenány i sebevraždy.”
Tedy v prvé řadě m ělasezločiny v50. letech hodněspolečného kom unistická strana, což všichni kom unističtí pi
satelé cudně zamlčují. A namátkou vybereme několik jmen:
JUDr. Počepický, jeden z nejobávanějších soudců u Stát
ního soudu, nalezený jako viselec v lese, měl věru cosi
společného s “ nezákonnostm i" v 50. letech. MUDr. Sommer, který také “ podlehl nátlaku” a vypil jakýsi utrejch,
měl cosi společného s kom unistickým i zločiny, když jako
ruzyňský šéflékař mučil a vraždil. “ Čestní členové” Sboru
nápravné výchovy Albín Dvořák a Tichý v zájmu kom uni
stické strany “ nezákonně” postříleli čtyři vězně našestém
patře jáchym ovské "R ovnosti” , aniž by byli souzeni. PichTům y byl za spáchané vraždy sice postaven před soud,
ale neodsouzen. Kom unistických vrahů bylo a je na stov

ky. A na tisíce těch, kteří sice nezabili, ale zvěrsky m učili.
A tak není divu, že při čtení časopisu K-231, který tento
organizovaný zločin dokumentuje, se komunistům zvedá
hladina adrenalinu v krvi. Ostatně nebylo by na škodu,
kdyby s. Kohout jmenoval ty, kteří podle jeho názoru a
vědomostí “ měli něco společného s nezákonnostmi v pa
desátých letech” . Rada z nich ještě žije. A docela dobře a
v přízni strany.
Je věru těžké obhajovat neobhajitelné. Kampaň proti
K-231 sice sílí a mohutní, ale tu sm utnou pravdu o zločin 
nosti kom unistické strany soudruzi neumlčí i kdyby na
psali články chytřejší.
A my budeme ve svém úsilí pokračovat. Jednak to pova
žujeme prostě za svou povinnost a jednak chceme infor
movat ty, kteří o tom nic nevědí. A snad to jednou bude k
užitku i historikům , jak kdysi v “ Káčku” napsal Vladim ír
Valenta.
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OBHÁJCI
ANTISOCIAIISTICKÝCH
SIL
Dvacáté výročí krizových události v lo
tech 1968/1969 se pro mnohé b u rlo aznl
sdělovací p ro s tře d k y stalo příle žitostí, aby
výool v naší zemí v tomto období lí č il y j a 
ko renesancí socialismu. Součásti této
kampané }e i »očišťování* téch, k te ř í stáli
v čele boje p r o ti straně, ro z k lá d a li ¡1 ze
vnitř, k te ří ú t o č ili na p o lit ic k ý systém so
c ia lis m ’! a usilo va li o jeho přeměn:: v p l u 
r a l is t ic k ý systém buržoazně d e m o k r a tic 
kého typu. A t a k můžeme v řadě bur i míz
ních r o v i n včetně relací a n tik o m u m s tte k é
Svobr-uné Evropy číst a slyšet, že »A. Dubček bul a zílstal celou svou duší k o m u n is 
tou ■>.
u silo va l v souladu s m a r x is tic 
ko le n in s k o u te o rií o vysoce hum ánní so
c ia lis tic k o u společnost. A podobně / sou
líčen i i ostatní představite lé revíz! -nlsUekého pro udu ve straně, k te ř í nesou osobní
zodpovědnost za to, íe závěry lednového
zasedání O v KSČ v roce 1968 b y ly d e f o r 
m ovány a místo nápravy chi/b a upevnění
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■ \ :uli:
pře vád ěli jeho destrukcí. Cíl
tohoto m atení pojmů, k d y z černého *je
děláno bílé a opačně, je zřejmý. Má d o 
lní zut. . V Duhčck, Pelikán, M ly n á ř, Císař,
S m rk c v s k y a delší b y li neprávem v y lo u 
čeni z KSČ. žn p o litik a , k terou v k r iz o 
vých U t r c h 1968:69 uskutečňovali, byla
shodni s
Inešní
p o lit ik o u
přestavby

•' .'TST.T
Po.-žc mni ¡ -opaganda však »n c u č iš fu je *
p-cdctrcutelc pravice. Bere v ochranu
o. zamlžuje po slání i la k o v ý c h vyloženě
v - n t r are "v ln ě n íc h
organizací, ja ko bu ly
K l’.81 a Klu b anga žovaných ne straníků. Jc
dobře známo, že v organiz aci K 231 se
sdružovaly p ro tistá tn í a k r im i n á l n í živly,
k t ” ré samu sebe p r o h lá s ily za neprávem
odsouzené. Stačí ¡en připom enout, kdo b y 
li 'u n k r i o n á ř í této organizace, aby byl
zřejm ý ¡cji cíl. Bylí m e z i.n im i např. R. Pmc':á~k:. a O. Rambousek, k t e ř í b y li odsett:• '".i jak:- agenti Cl A, předseda klu bu prof.
V.
-/;
!<■,: důvěrným přítele m předán- re
•''ho r d r a s tr a D rtin y, dále k jeho př
•'■dům n a b i l i syn protektoráte.! h. >
;
l‘ t r i ' "': \ syn m in is tr a Slavika.
. . .’ • * > •
r e p u b lik y dával s í 't b ' t ' ’

■:• •

:»■£. syn přcd.si l y '‘-Ir

čle nů odpovíd al * program , k *• ••
.on- r :!::i ta je m n ík fohef
;•
•

i ;ch ' činnost s m o u . Cd roku 1966

>lku J. h r a d s k ý :
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Věra Rollerová

Black Ribbon Day — 1988
Black Ribbon Day není jen den, ale celé hnutí, které si
předsevzalo, že bude bojovat za mír — a svobodu.
23. srpen je den sym bolický. V ten den, před 49 léty, v
roce 1939, byla podepsána mírová smlouva mezí kom uni
stickým Sovětským svazem a nacistickým Německem.
Smlouva vstoupila neslavně do dějin pod jménem
M olotov-Riebbentrop Pact. Učebnice tzv. dějepisu na
českých a slovenských školách nám ji předkládaly jako
geniální strategický tah velkého Josefa Vissarionoviče,
neboť měla ochránit Sovětský svaz od války s nacisty. Jak
to však bylo ve skutečnosti?
Byl to právě Sovětský svaz, který ve 30. létech posky
toval velmi důkladnou pomoc nacistickém u Německu.
Dodával mu ocel na výrobu tanků. Těch tanků, které po
tom napadly pokojnou Belgii, Holandsko, Francii a i Čes
koslovensko. Jak zakládat koncentrační tábory, jak co
nejrychleji vyhlazovat tisíce nepohodlných občanů, i to
se nacisté jezdili učit do gulagů. Velké přátelství, velký
vzor, který se později snažil vn u tit své myšlení, metody
útlaku a diskrim inace i nám. Kdysi dem okratickém u, svo
bodnému a m írum ilovnému Československu. A důsledky
smlouvy, ať už teritoriální či p olitické, cítí celá Evropa do
dnes.
Letos, 23. srpna se konaly dem onstrace proti této
smlouvě již potřetí. V čele hnutí js o u zástupci uprchlíků ze
zemí porobených komunismem či kom unistickou ideolo
gií. Nemalou roli, ať již ve výboru mezinárodním, kanad
ském či místních výborech, mají Č eši a Slováci, aktivně se
na práci podílí i K-231. A co víc — v letošním roce byly de
monstrace ve 38 městech celého svobodného světa a také
i v zemích za železnou oponou zam ěřeny na připom enutí
20 let okupace Československa.
Největší pozornost byla věnována místu, kde celé hnu
tí vzniklo — kanadskému T orontu. Jako hlavní řečník byl
vybrán federální m inistr českého původu — Otto Jelínek.
V letošním roce, kdy vzpomínáme jedno dobré a tři
nedobrá jubilea naší moderní historie (1918, 1938, 1948,
1968) jistě vás bude zajímat kniha, kterou právě vydalo
nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp.

Pavel Tigrid
K A P E S N Í P R Ů V O D C E IN T E L IG E N T N Í
ŽE N Y PO V L A S N ÍM O S U D U
Náš nejlepší žijící žurnalista předkládá v ni exilové
čtenářské obci originálně napsanou, poutavou a osobitě
pojatou historii naší republiky, jak ji starý novinář vypráví
české divče na pláži Jadranského moře, kde oba trávi
dovolenou. Dívka by ráda opustila v last, kde vládne “reálný
socialismus”, ale váhá, protože komunistické školy ji
nedovolily poznat skutečné dějiny naši země a skutečný
smysl politických filozofii moderni doby. Kniha je ideální
příručkou zejména pro dívčiny vrstevníky, ale jistě si ji
s hlubokým zájmem přečte každý, komu minulost našeho
národa a jeho osud nejsou už lhostejné.
Cena $17.00; Stran 560
Objednejte v administraci našeho časopisu. Máme na pro
dej knih 68 Publishers slevu, kterou používáme na sociální
účely a činnost K-231. Adresa je: K-231, P.O. Box 2323,
Postal Station B, Scarborough, O n . Canada M1N 2E9.
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Jemu se dostalo cti připom enout světu bezpráví, které
stále zasahuje svět, bezpráví, o kterém levicová mírová
hnutí tak nerada slyší. Mluvil také o tom , že v neděli se k
dem onstraci soustředilo 10.000 obyvatel Prahy, 500 oby
vatel Moskvy, aby dem onstrovali za totéž: za návrat svo
body a dem okracie do Československa a nejen do něj. Torontská dem onstrace měla letos poněkud jin ý průběh.
Účastníci se sešli v podvečer před ontárijským parlam en
tem, kde k nim prom luvil m inistr Jelínek. Za svobodu, de
m okracii a mír se pom odlil slovenský pastor. Odtud šel
průvod lidí se zapálenými svíčkami, sym bolem naděje a
víry, na náměstí před torontskou radnici. Zde byly přečte
ny proklam ace ministerského předsedy Kanady Briana
M ulroneyho a dalších čelných představitelů kanadského
života.
Demonstrace se zúčastnili nejen lidé původem z U kraji
ny, Maďarska, Polska, Litvy, Estonska, Lotyšska a Česko
slovenska, ale i Číňané, Vietnamci, Kambodžané, Etiopci
a Kubánci. Lidé, kteří utekli ze zemí, kde také byla nasto
lena diktatura. Tzv. diktatura proletariátu. A s námi šli
ostatní Kanaďané, kteří vědí stejně jako my, že právě svo
boda je tou hodnotou, kterou musíme chránit ze všeho
nejvíce.
Na závěr byla vypuštěna mírová holubice. Letěla svo
bodně k modré kanadské obloze. Skutečná holubice míru
a svobody. A také naděje, že důsledky Molotovova a Riebbentropova paktu budou konečně odstraněny.
O tom všem dnes mluvíme nejen proto, že je právě 23.
srpen, ale také proto, že hvězdy perestrojky a glasnosti
září dnes na politickém nebi jako hvězdy první velikosti.
Zda jsou to stálice či jen létavice, ukáže čas. Třeba v den, ,
kdy budou i v Československu svobodné a dem okratické
volby. Tak, jak to dnes požaduje hnutí nesoucí název
Black Ribbon Day.

Josef Kratochvil

Charta ANO — angažovaní komunističtí renegáti NE
Časopis K-231 jsem neznal a domnívám se, že nejsem
sám. Poznal jsem ho teprve u svého mladšího bratra dr.
Antonína Kratochvíla, autora známé trilogie “ Ž a lu ji” , kte
rá byla první a jednou z nejtvrdších obžalob českého stali
nismu. Od roku 1975 se pak stala odrazovým můstkem pro
studium této krvavé epochy české historie.
Váš časopis K-231 považuji za jednu z nejzávažnějších
tiskovin v exilu. K-231 je znám i doma dík relaci dr. Josefa
škvoreckého ve VOA. Zaujaly mne především články o
spisovatelích a intelektuálech odsouzených ve dvou pro
cesech v roce 1952. Zajímavé je, jaké byly tendence tyto
dva procesy zam lčet či včlenit do jiných skupin. Zahradní
ček, Jehlička, Kalista, Renč, Rotrekl, Kostohryz a řada
dalších.
M noho nových poznatků pžinášejí v K-231 články Ram
bouska, Salivara, pí. Ottové, Otruby a dalších. (Neměl
jsem k dispozici všechna čísla.)
Přes všechny tyto bezesporu pozitivní články a úvahy
zarazil mne, jako člověka, který prošel výslechy gestapa i
kom unistů — povrchně, nezodpovědně a hlavně neinfor
movaně napsaný článek Karla Paláta: Proč jsem pro Char
tu. Hned v první větě nerozlišuje dostatečně autor Chartu
a Výbor pro obranu nespravedlivě stíhaných. Výbor je be
zesporu světlou stránkou domácího odboje; dnes se však
do špičky C harty prokádrovali lidé, čeští stalinisté, kteří
v padesátých letech, tedy v době procesů, psali články, je
jichž argum entací používali pak prokurátoři a soudci ne
jen v m onstre-procesech. Přečtěte si zté d obyčlánky J iří
ho Hájka, Jana Sterna nebo třeba exilového Liehma a ob
jektivně se nad nim i zamyslete a analyzujte je. Výsledkem
budete zdrceni. Především v RP, ve Tvorbě, ale třeba i
v právě začínajících Literárkách a dalších časopisech.
Chtěl bych uvést citát z Nových obzorů (St. Gallen), který
články Hájků, Šternů a dalších otiskuje. Citát, který chci
uvést, se netýká těchto lidí, bylo o nich dost objektivně popolemizováno v Právu lidu a v Národní politice. Tento citát se
týká Charty samotné: “ Zásadně nemáme negativní poměr
k Chartě, ale rozhodně k m inulosti jejích kom unistických
m luvčí.” To je v podstatě i můj názor. Něco jiného byla
Charta v době svého vzniku, kdy tam stála osobnost prof.
Patočky a něco jiného je Charta již řadu let, kdy jsou mluv
čími lidé, o kterých jsme doufali, že o nich už nikdy neu
slyšíme. Jak nekvalifikovaní a neinformovaní jsou tito lidé,
dokazují jejich názory např. na mírová hnutí na Západě,
namnoze vedená stranou zelených. Volit tuto stranu do
poručila prosovětská komunistická strana Spolkové re
publiky, protože komunisté v posledních volbách nekandidovali. Dále názor, který Charta vyslovila o Nicaragui
(“zastavit americké zasahování” ), aniž zná situaci v této
zemi, či o Jižní Africe. Ne, děkuji, soudruzi! Mimochodem
vydáváte záplavy různých Dokumentů, ale o teroristic
kých následcích puče v roce 1948 nevyšel ani jediný! Po
chopitelně.
A nyní konkrétně se Vás táži, pane Paláte. Píšete v K-231
(4, 88) o pravici či “ extrémní pravici v našem exilu” . Používáte-li tyto term íny — jmenujte mi, prosím, z českého exilu
jediného pravicového extrémistu či jm enujte mi lidi, kteří
se hlásí k pravici! Několik jich zde bylo po válce, kteří utek
li již v roce 1945, ale ti jsou už dávno mrtví, o ty se Vám, ani
mně, nejedná. Buďte, prosím, v budoucnu opatrnější. Li
dé, kteří odsuzují dnešní komunistické mluvčí Charty, ne

jsou přece pravičáci. Nebo každý dem okrat — ať již křes
ťanský, sociální či národní je pravičák? Co by pak zůstalo
z dem okracie a plurality? To nejzávažnější nechávám na
konec. Názory na kom unisty v Chartě z domova. V citova
ných Nových obzorech č. 18-20 byl otištěn nezávislý soci
ologický průzkum, který z bezpečnostních důvodů ne
mohl být ukončen a byl téměř na dva roky přerušen. Nyní
došlo k jeho dokončení. Zde mohu pouze zkráceně podat
odpověď: zájem o Chartu je m inim ální a namnoze je to
téměř úplně neznámý či zapomenutý pojem. To se týká
především Slovenska. Do Charty se nepřihlásil nikdo ze
dvou spisovatelských procesů z r. 1952. Dnes žije jen k ri
tik Ladislav Jehlička, který jasně na stránkách Svědectví
řekl, že není členem Charty. Rovněž básník Zdeněk R ot
rekl nepodepsal Chartu. Mohl bych pokračovat. Druhou
skupinu tvoří lidé, kteří (a jsou mezi nimi i političtí vězni)
zdůrazňují, že Charta ve složení býv. soc. dem okratického
renegáta a pak kom unistického renegáta Jiřího Hájka a
dalších renegátů jako je Jan Stern, Šilhanová atd. nemůže
nikdy sehrát m orální a ideovou roli v boji s jakešovskohusákovským režimem, poněvadž nemá žádné skutečné
humanitní zázemí. Chartu rovněž nepodepsal enfant terrible moderní české literatury Bohum il Hrabal. Charta je
prošpikovaná lidmi odStB. Bývalý m inistrvnitra J. Obzina
to jasně formuloval: “ Dávali jsme si s úspěchem pozor na
Chartu a mezi tím nám křesťané ujeli” . Třetí skupina, nad
kterou je nutno se zamyslet, jsou umělci, kteří podepsali
Antichartu, pamflet z roku 1977. Pochopitelně, s tímto do 
kumentem nemůže nikdo souhlasit. Proč jej podepsali li
dé takového formátu jako byl Jan Werich, Karel Hóger,
Karel Svolinský, Cyril Bouda, Jiřina Sejbalová, Josef Páleníč.ek, Rudolf Hrušínský, Jiřina Štěpničková (!), Oldřich
Nový, Karel Kachyňa, Ladislav Fuchs a několik desítek
dalších — to se mohu jen domnívat. V nezávislém socio
logickém průzkumu stojí, že jeden z novinářů se otázal
Jana Wericha: “ Nutil vás někdo, abyste to podepsal?”
Werich, který byl doprovázen svou dcerou, se rozchech
tal a řekl mu: “ Mládenečku, myslíte si, že by mě mohl ně
kdo někdy k něčemu nutit?” T olik z výzkumu. Dnes bych
chtěl dodat vlastní zážitek s Hógrem, který měl vždy ku lti
vovanou ironii pro SSSR a kterého naše rodina znala,
když byl ještě členem činohry Zemského divadla v Brně
na Veveří. Jeho odpověď, která mi pouze byla jedním
z návštěvníků reprodukována, zněla asi takto: “ Nechci si
připom ínat určitou pokořující dobu mého života. Koneč
ně každý má právo podepsat co chce či nechce.” Není to
bohužel doslovný citát. Hóger byl člověk skrom ný a uzav
řený, jen v jeho oboru vytryskla jeho vnitřní dynamika.
Zamysleme se nad osobnostmi jako Jiřina Štěpničková,
Cyril Bouda, Karel Svolinský, Václav Bednář, Eduard Haken, nad jejich významem pro vývoj českého umění a ná
rodní tradice. . .
K některým tvrzením v Dokumentech Charty si člověk
klade otázku: kdo tohle vlastně form uloval? Co je to za
lidi, kteří jsou mluvčími Charty? Znám velmi dobře Jižní
Afriku, její nespravedlnosti i problémy a vím, proč mají
komunisté o ni tak velký zájem. Jejich propaganda svedla
mnoho Leninových užitečných idiotů. Dělal jsem jako
biolog řadu vědeckých pokusů v Jižní Africe a mohl jsem
jako člověk, který zažil komunismus, sledovat systematic
kou infiltraci rafinované složky KGB. Co to bylo za “ objek

9

tivní list biskupu T utuovi” , co ti chartisté o “ otrokářství”
v Jižní A frice napsali, aniž tam kdo z nich byl a stejně tak
názor na Nicaraguu, mírová hnutí atd.? Zúčastnil se toho
sepisování také s. Štern? Pochopitelně!
Ve velké a časté záplavě těch dokumentů Charta za
pomněla na dokum ent o komunistickém puči 1948, bez
něhož by nebyl srpen 1968. Místo Dokumentu o tragédii
února 1948 napsal nějaký mladý člověk, který nezažil řá
dění lidových milic, Hájků, Pelikánů, Šternů atd. U tohoto
data si měli soudruzi posypat hlavu popelem, om luvit se
politickým vězňům, přestat s manipulacemi (vysoké ško
ly) a přihlásit se do řad demokratů.
V Polsku byl rychle postaven pomník umučenému knězi
Jerzymu Popieluszkovi, který byl utýrán polským i estébáky. U nás se stal doslova stejný případ, známý jako Čihošťský zázrak. Když estébák Mácha a jeho pochopové
nepřinutili theologa Josefa Toufara, aby hrál jejich hru,
um látili ho doslova k smrti. Nikdy jsem nenašel v Doku
mentech Charty ani zmínku o Toufarovi, i když jeho pří
pad byl vysvětlen a filmem doložen v r. 1968. Kom unistič
tí renegáti, jak jim říká J. Dresler, mlčí.
17. července jsem na festivalu v Bad Ischlu při banketě
mluvil s bývalým rakouským prezidentem dr. Kirschlegerem. M luvil s nadšením o kardinálu dr. Tomáškovi a když
jsem se zmínil o Chartě, řekl, že “ Charta nemá u lidí žád
nou odezvu. Je to jen skupinka, většinou intelektuálů,
mluvil jsem s některými z nich.” To bylo vše. “ Ale katoli
cismus s jeho podpisovou akcí je skutečným reálným ma
sovým hnutím .” Ostatní hovor se točil kolem osobnosti
prezidentova přítele, českého primase a arcibiskupa praž
ského. Nenávist režimu proti kardinálu Tomáškovi doka
zují nové články z července a srpna v Tribuně, RP a Nové
mysli. Přečtěte si je — komentář není nutný.
Redakční poznámka: Článek prof. dr. J. Kratochvíla zařa
zujeme přesto, čí právě proto, že je polem ický. Čtenář má
vždy na vybranou. Může s názory autora buď souhlasit ne
bo nesouhlasit, po případě může s některým i názory sou
hlasit a s jin ým i nikoli. A může s nim ipolem isovata uvádět
důkazy pro i proti. To je narozdíl od kom unism u v dem o
kracii nejen povoleno, ale žádoucí. Ovšem za předpokla
du, že polemika nepřekročí meze slušnosti. Pro nedosta
tek místa v tomto čísle se omezím jen na několik bodů.
S panem profesorem souhlasím, že angažovaní kom unis
té v Chartě by nem ěli mít hlavni slovo. Alespoň ne do té
doby, než přiznají svůj podíl na vybudováni kom unistické
ho systému v naši vlasti a dokud nám neřeknou, jak chtějí
svou vinu smýt. Na druhé straně se musím zastat Karla Paláta. Pan profesor kritizuje jeho článek, aniž by uvedl je 
dinou konkrétníP alátovu větu. A podle mého názoru Palát
odhadl situaci přesně. Charta 77 není a nechce být ¡Ilegál
ní organizaci. Charta 77 se pokouší působit na režim tím,
že dokazuje, že režim nerespektuje Ústavu, vlastní zákony
a m ezinárodní dohody, které podepsal a ratifikoval. Dělá
to za podstatně těžších podm ínek než my v exilu a troufám
si říci, že to dělá lépe než my. Pokud pan profesor jm enuje
bývalé komunisty, kteří jsou dnes členy Charty 77, měl by
vzít v úvahu, že členy Charty 77 jsou například i křesťan
ští aktivisté Aug. Navrátil či Benda a řada jiných, kteří ko 
m unistickou m inulost Jiřího Hájka aj. znají stejně jako my
a přesto s nim i spolupracuji. Proč? Pokud pan profesor
uvádí jména těch, kteří Chartu 77 nepodepsali č i dokonce
podepsali “A n tich a rtu ” a ptá se proč, pak lze i na to odpo
vědět. Podepsat Chartu 77 v dnešním Československu vy
žaduje nejen přesvědčení, ale také značnou dávku osobní
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odvahy a statečnosti, která nechyběla profesoru Patočko
vi, ale kterou nemá Bohum il Hrabal. Vím to, b yl jsem u to
ho. A mimochodem, VONS, který pan profesor označuje
za světlou stránku domácího odboje, je nejen dílem Char
ty 77 samotné, ale v jeho vedení je "ko m un istický renegát"
Petr Uhl a Šabatova rodina. A p o k u d Karel H ógerřekl, že
každý má právo podepsat, co chce č i nechce, souhlasím.
Jenže také má potom povinnost nést za svůj podpis ná
sledky. Asi bychom se podivili, kdo všechno se podepsal
pod kom unistickou rezoluci žádající sm rt pro Miladu
Horákovou. Na výsledku procesu to sice nic nezměnilo,
ale zdemoralizovalo to do značné m íry národ.
Lum ír Salivar

Charta 77 a polemika
Po přečteni tří článků o Chartě 77 (Palát, Kratochvil,
Salivar) napadá člověka spousta otázek. Člověk s nim i ne
musí souhlasit ve všem, ale sym patizovat musí. Prof. Kra
tochvil mi mluví z duše, když zásadně odmítá podíl kom u
nistických renegátů na práci Charty 77. (Renegáty rozu
mím ty, kteří jsou dnes v nemilosti, ale v zásadě kom unis
ty zůstali a kdyby. .. kdyby jednou zasedli do křesel těch
dnešních, p olidštili by socialism us zase jenom pro sebe,
takže bychom se dočkali stejného střihu jenže v bledě
modrém.) V exilu pracuji jako včeličky, na svém pisku,
poutáni společnou minulostí, společným i hříchy, kolek
tivním i zločiny. Maji kontakty (z dob, kdy krom ě nich n i
kdo jin ý nem ohl vycestovat a reprezentovat českosloven
ský národ v intelektuálních prostředích Západu), mají
vzdělání, jež tolika jiným , možná nadanějším a chytřejším
bylo znemožněno. Uvěřit, že svou aktivitou chtějí jen a jen
napravit to, co zvorali a co si odskákali tak m nozí z nás,
je otázka křesťanské m orálky a odpuštěni. Jenomže: po 
dle křesťanské morálky se odpuštění má dostat tomu, kdo >
se ze svých hříchů vyzná, kdo jich lituje, kdo za odpuštěni
prosí a je rozhodnut více nehřešit. Slyšeli jsme však kdy,
že by se nějaký bývalý partajník za svá svinstva někomu
osobně omluvil? Že by snad dokonce o odpuštění prosil?
Omlouvají se dnes, ti šedesátníci, nerozvážnosti mládí,
m ladickým i ctižádostmi, to v nejlepšim případě. A zase
jen v množném čísle. Já osobně si myslím, že prostě kdo
do té partaje v padesátých letech vlezl musel být nějakým
způsobem vadný. Možná jen dočasně, ale spíš doživotně.
Bylo by to dobře někdy nějakou takovou individuální
omluvu slyšet nebo čist a neříkat jen to oni, Strana, Stalin,
Gottwald. . . ale budiž. Ještě jsem ochotná si někdy my
slet, že se nyní drží křesťanského “podle skutků jejich po 
znáte je " a skutky se dnes snaží odčinit, co tak zle pokazili.
Podepisují Chartu 77, nesou kůži na trh a my zde moc do
bře víme, co to obnáší. Ač vzdělaní a kvalifikovaní, mohou
maximálně pracovat jako umývači oken, mrtvol, topiči,
uhlíři. Neocenit tento postoj by bylo nespravedlivé. Kdy
by byli chtěli, m ohli se p řidružit k norm alizátorům , mohlo
se jim dobře vést. Mám to tedy opravdu chápat jako “podle
skutků jejich poznáte je"? Jsem v pokušení. Kdyby. Kdy
bych mohla uvěřit, že tato gesta jsou upřím nou touhou
napravit, co se zprasilo. Líto mi jic h není. Objektivně se
však snažím ocenit jejich kuráž. Těch doma, samosebou,
protože exiloví komunisté, to je jiná kapitola. Nicméně
opakuji, lito m i jic h není ani za mák. Jsem už pamětnice,
takže vím, bez zprostředkovávaných inform aci, co dělali
stejně vzdělaní, stejně kvalifikovaní a kom petentní nekomunisté v padesátých i pozdějších letech. Stačí jedno
jméno za všechny — profesor Jiří Krupička. Ani okna, ani

márnice, ani kotelna. Uran! A pěkných pár (těch nejlepšich a nejproduktivnějších) let. A s jakým i následky do
dalšího života, o tom už bylo mnohé řečeno. Mám, jako
křesťanka, dobrou vůli odpouštět. Ale vůbec nemám nejmenšiho zájm u nechat se zase znovu vést napravenými
(pokud lze doufat) hříšníky a ještě jim za to být vděčná.
Jen a ť p ra c u ji jako včeličky, ať odčiňuji, však jim to neu
blíží. Jenom ať se nepokouši dávat mně rozum y (pořád si
nepřestali myslet, že všecko vědí lip) anebo nedej Bože,
vést mě k dalšímu řešení světa.
O pravičácích v exilu by se taky dalo vyprávět. Existuji,
ne že ne, bohužel nem ají dost inteligentní výřečnosti a
vzdělání, aby je někdo bral na vědomi. Dovedou být pouze
vulgárně agresivní. Demokracie, pravda, je diskuse, ale ne
povinnost diskutovat s každým.
Pokud se týká Charty 17 a jejího opom enutí kritizovat
a h odnotit události roku 48 a následujícího inferna. Je to
škoda, že o tom hle údobí není m noho zmínek v Dokum en
tech Charty. Jenomže. V současné době, v době, kterou
m usí prožívat a přežívat, je tolik věcí aktuálních, tolik ne
spravedlivostí na živých lidech, na živé přírodě, já bych to
Chartě 77, té hrstce v pom ěru k dnes už patnáctim ilónovému národu, tak za zlé neměla, že dosud nenašli čas jít do
m in ulo sti podrobněji.
Salivar říká, že podepsat Chartu 77 má odvahu jen ně
kdo a že ten ji měl a jin ý tu odvahu neměl. Odvaha to je a
veliká v každém případě. Jenomže. Může být takový třeba
spisovatel, který s tim prostě nechce m it nic společného?

Ne proto, že by tu odvahu musel v sobě sbírat. To, co Bo
hum il Hrabal napsal a co se mu, přes všechny zásahy re
daktorů a cenzury, přece jen podařilo vydat a tím poslat
své sdělení těm, kdo umí číst, Bohum il Hrabal se nepotře
buje nikom u omlouvat za to, že nepodepsal Chartu 77, že
na sebe tim neuvrhl nelibost nebo stihání nebo perzekuci.
Nebo bychom radši viděli všechny ty, kdo nesouhlasí,
v krim inálech, márnicích, uhelných skladech? Těch skla 
dů si Hrabal věru užil dost. A možná nebo spíš jistě, on
sám dobře ví, co ti kom unisti jsou zač. Proč by se měl dnes
spolupodepisovat na nějaká prohlášeni, i ta nejrebelantštějši, se svým i bývalým i když ne přím ým i škůdci, tedy s
lidm i, kteří svým postojem k událostem zaviňovali četná
spisovatelská neštěstí a vraždění talentů? To jsou ovšem
jen moje otázky, neznám Hrabalův postoj ani motivy, je 
nom si tak myslím, že by mu všichni měli dát pokoj a ne
chat ho psát. Jeho skutky pro mne osobně znamenají to,
podle čeho je poznáme.
Nakonec ještě dotaz. Jsem venku už moc dlouho, in fo r
mace z domova si někdy protiřečí, ověřit se nedají. Pokud
se týká A nticharty a jejich signatářů. Podle toho, co jsem
slyšela z domova, podpisy předních umělců se na A ntichartě o citly podvodem. Antichartisti, tedy nejspíš StB
prý prostě vzalo presenční listinu ze schůze v ND a p o d p i
sy všech přítom ných na té presenční listině (schůze se k o 
nala snad ještě pod jin o u záminkou) se bez ptaní a hlaso
vání použily jako podpisy Anticharty. Kdo ví, jak to přesně
bylo, měl by nám to napsat.
Věra Držmíšková, Toronto

Ladislav Jeník

Obrácený zázrak z Káně
galilejské
Zázrak Pána v Káni galilejské je dobře znám. Ale málo
se ví o obráceném zázraku, kdy víno se proměnilo vévodu.
Stalo se to ve věznici Mírov v roce 1954 na kněžském o d 
dělení.
Čas od času, velice zřídka, dostávali političtí vězni jako
doplněk stravy i ovoce. Toho roku správa věznice rozdala
několikrát i hroznové víno, které obratní kněží samozřej
mě použili k výrobě mešního vína. Na podzim onoho roku
.však dostali hrozny naposledy. Pokusím se tuto příhodu
popsat. Hlavními aktéry byli P. Mihai, P. Davídek a Milan
Krejza.
Jednoho dne, když se na kněžském oddělení opět p ři
dělovalo hroznové víno, vyzvedl si Otec Mihál u proviant
ního vězně bedýnku s ovocem pro asi 150 vězňů. Oba d o 
bře věděli, že se bude dělat víno pro mešní účely. Otec M i
hál zavolal do chodby a všichni vězni vystoupili před své
cely. Otec Mihál procházel vězeňskou chodbou a každé
mu vězni dával do úst po jednom zrnku hroznového vína
se slovy: “ Jedl jsi víno." To proto, že kněží nelhali ani sobě,
ani bachařům a kdyby bachaři vyšetřovali, zda bylo víno
rozdělováno, mohl každý po pravdě říci, že ano.
Otec Mihál naložil hrozny do džbánu na vodu a nechal
je kvasit v komíně. Po několika dnech se našel bomzák. Ná
čelník nechal nastoupit kněžské oddělení a šel rovnou ke
komínu v cele Otce Mihála. Sebral džbán, napil se, s chutí
a radostí zamlaskal, vyšel před celu a zařval, kde je Mihál.
(Za takový prohřešek bývalo celé osazenstvo cely tvrdě
trestáno a bachař dostal odměnu “ 2, 2, 2” , což znamená
dvě frčky navíc, dva týdny mimořádné dovolené a dva tisí
ce k platu.)
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Bachař si postavil džbánek s vínem k noze a čekal, až
přijde Otec Mihál. Když přišel, bachař na něho začal řvát a
vyhrožovat mu. Otec Mihál se tvářil nechápavě a na otáz
ku bachaře, zda ví, jak se trestá nalezení vína v cele, nevin
ně odpověděl: "O čo vám ide, pán velitel, veď ja žiadne ví
no v cele nemám.” Nelhal, protože věděl, že jeho víno je ve
džbánku u bachařovy nohy. Ale jak se sám po třiceti le
tech přiznal, dobře mu v tom okamžiku nebylo.
Vtom se ale přitočil vězeň O. Davídek, který měl v ruce
zcela stejný džbánek naplněný vodou a jakoby nic, s na
prostým klidem a samozřejmostí, šel k bachaři, sebral dž
bánek s vínem, který měl bachař asi deset centim etrů od
nohy a místo něho tam položil džbánek svůj. Otec Mihál a
s ním celé kněžské oddělení si zhluboka vydechlo a když
se po chvíli bachař sehnul a podal džbán Otci Mihálovi se

slovy: “ No, čo je to to ? ” ten sebevědomě odpověděl: “ No
čo, veď je to len voda.” Bachař mu vytrhl džbán z ruky, na
pil se a z jeho tváře zmizela všechna barva. Když se vzpa
matoval, zařval “ to mi draho zaplatíte" a zahanbeně utekl.
Od té doby bylo na kněžském oddělení peklo. Ale i vtom
pekle Otcové zpovídali za pochodu, sloužili mši svátou při
navlékání korálků a m odlili se při umývání záchodů.
A tak Pán prostřednictvím P. Davídka provedl obrá
cený zázrak z Káně galilejské. Nebo lze snad jinak vysvět
lit skutečnost, že by si bachař nevšiml mukla, který jde ko
lem se džbánkem vody, sklání se k jeho noze, vyměňuje
džbánky a klidně odchází? Lze to jistě vysvětlit proslulou
bachařskou tupostí, ale já jsem přesvědčen, že Pán v tom 
to kritickém okamžiku zasáhl.
Buď Bohu dík za tento zázrak.

Z naší pošty
. . . M ůj táta, Franta Wolf, byl tam s várna v Leopoldově za
vřený 13 let a máma byla v krim inále 6 let. Vím, že pan
Rambousek a pan Maleček, který také bydlí v Torontu, tá
tu z Leopoldova znali. Možná že i Vy ho znáte. Táta v roce
1969 zemřel.
Časopis K-231 jest výborný, děláte to správně, že odha
lujete ty bestiality kom unistického režimu. Přikládám $10
na podporu vašeho časopisu a doufám, že budu m oci p ři
je t na odhalení památníku.
S krajanským pozdravem Jirka Wolf
M ilí přátelé,
potvrzuji touto cestou, že jsem přijal od vás pozdrav v po 
době čísla 3, které mne velice zaujalo a litu ji toho, že se ne
mohu podílet nějakou p om ocí p ři budování trvalé pam át
ky na dobu temna, kterou dle vašich zkušeností byla teh
dejší doba, o které píšete, ve které jste prožívali útrapy a
na kterou nemůžete nikdy zapomenout.
Pochopitelné je, že se o obsah časopisu dělím i se svý
mi přáteli a každého v podstatě překvapuje, že existuji li
dé, kteří jsou schopni něco podobného organizovat a to
někde tak daleko od jejich bývalého domova. Doba je nyní
bouřlivá a p rakticky postihuje všechny oblasti. Možné je,
že i spravedlnost se dočká své renezance a to nejenom v
ČSSR.
Jinak si dovoluji m ít k některým pasážím v časopisech
výhrady a to hlavně k některým pevným věznicím, kde do
stáváte zkreslené informace, nepřesné a staré, které pak
snižují určitou váhu obsahu, kdy je zacházeno do detailů
a na konkrétní osoby. Je fakt, že lid i odcházejí a přicháze
jí, ale každý nepřesný údaj je pro lid i někdy tam žijící ne
pochopitelný i když mně je jasné, že toto nemusí být právě
podstatně. Přeji novému výboru mnoho pracovních úspě
chů a pevného zdrávi. Škoda, že není v časopise vidět více
obrázků z měst, ve kterých žijete a jak žijete.
To je vše a těším se na další pozdrav.
Přítel ze severních Čech
. .. Jak je to o těch potrefených husách? Tak už se ozvali.
Ne sice přímo, ale tak po soudružsku. Nedávno se sešla
hrstka Čechoslováků, hlavně zbohatlíků posrpnových a
důrazně mne odsoudila. Máte pravdu, že paktovat se s
K-231 nepřináší m noho výhod. S vámi se kariéra asi dělat
nedá. Cha, chaí Aspoň ne kariéra slušného upravence.
Dle kanadského pozorovatele, se povšechně nejprve vše
zdrblo, probrala se smutná událost v mé rodině a pak se
rozhořčeně horlilo p ro ti mým článečkům, zřejmě ne jen z
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K-231. Radí se m i důrazně, abych toho zanechal, protože
když už jsme z Československa odjeli, tak takové věci ne
máme psát! Že m i nevěříte, že hlavně b ro jili a doporučova
li hned zapom enout ti zazobaní lidičkové, kteří každoroč
ně navštěvují ČS?
Nemyslím, že bychom se měli zde v Kanadě nechat za
strašovat a být přátelští k systému despotického Východu
a ČS. K systému, který popravil stovky nevinných lid í a ti
síce dalších nevinných vězni, k systému, který i dnes pá
chá neřádstva na celém světě. Od takového systému se
důrazně distancuji a samozřejmě i od lidí, kteřís ním sym 
patizují. Být příslušníkem stejného národa neznamená
ještě důvod k přátelství.
Jen zveřejňujte více nekom prom isních názorů. A ť se to
čistí! A vy staří "krim in áln íci" se šetřte! A ť jsou tu slušní li
dé, kteří se s nima nesmolí.
Přikládám šek na $20.00. Tentokrát na tisk. A "d o n ’t
w orry"! Již makám. Věříme, že napořád. A věříme, že se
shledáme.
Aug. a J. Řehákovi

Československý den na Masaryktownu v Torontě. Pokládáni
věnce. Zleva: Pi. Nehasilová. br. Slavik, br. Fráňa, s. Drobilková

Jiří Krupička

Vae victis
Jm enoval se Václav. Bohem nadaný básník, člověk ne
smírně citlivý na každý záchvěv života jen trochu vzdále
nější od nudného stereotypu každodennosti. Schopný
převést svou citovou a estetickou reakci do plynulého,
hudebního rytm u naší mateřštiny. I za nejhorších podmí
nek uranových lágrů se snažil form ulovat své dojm y a běh
své mysli do rytm u básně a hledal pak pro ni zoufale úkryt.
Propustili ho po devíti letech, ani den mu nedarovali (byl
zavřen hned na jaře 1948, a tehdy ještě nespatřil světlo
světa zákon 231 se svou obligátní pětadvacítkou za “ zlo
č in ” , jaký mu pověsili na krk) — a za necelý rok spadl do
krim inálu znovu. Našli část jeho básní.
Byl básník a m atematik — o ficie lně to druhé, člově k ve
lice mírný, rezervovaný; držel se stranou a málo z nás ho
znalo. Byl můj dobrý ořítel a já jeho. Je mrtev.
Stáli jsme vedle sebe v nekonečném pětistupu dvou ti
síc lidí v říjnu 1951. Na táboře zvaném “ Dvanáctka” , v plo
ché kotlině mezi slavkovskými kopci. Kdysi tam dolovali
stříbro, ještě za Marie Terezie se o to znovu pokusili, za
stavili však všechno po katastrofálním průvalu vod ze stařin středověkého dolování; nikdo neví, kolik lidí tam tehdy
zůstalo, ale bylo jich mnoho. Chudáků, ne však otroků. Ty
tam nahnal teprve pochodující pokrok a mír o dvě stě let
později, a o vody v nezmapovaných stařinách se pramálo
staral. Zásoba otroků byla nevyčerpatelná.
Těžko zapom enout na tu noc. Studený vítr zostřoval
trest řady postav m rznoucích v bohatém výběru šaškov
ských hadrů; lidí odsouzených tvrdou pěstí dělnické třídy
za protistátní činnost. Tiskli se k sobě, když bdělý zrak
strážců pokroku zabloudil chvílemi jinam. Podivné, cárovité útržky mraků přelétaly rychle přes zdeformovaný mě
síc a střídaly tak intenzitu šedi scénického osvětlení sm ut
né maškarády. Pokřivený měsíc pomáhal lampám osvět
lovat pečlivě rozestavěné figury stejně pokřivených lidí
s automaty, kteří dohlíželi na disciplinu dvou tisíc statistů.
Čekali na skupinu ještě pokřivenějších vyšších hodnostá
řů; ti měli divadlu dodat patřičnou dávku důstojnosti.
Na zemi před pětistupy leželo pět mrtvol, nedbale roz
hozených po udupané půdě; nad nimi stáli čtyři živí. S vy
pětím sil se drželi na nohou; zdolávala je únava, zranění
a tíseň. Těch pět na zemi útěk nepřežilo, ti čtyři ano —
prozatím. T e ď tu leželi a stáli jako výstraha dvěm atisícům
podobných asociálů. Jedinečná příležitost, jak vrýt do
mysli otroků nezm ěnitelnost jejich postavení. Zkuste — a
dopadnete stejně. Váš úkol je dolovat uran pro holubičky
míru a tím odčiňovat svůj zločin. Pamatujte si; nejtěžší zlo
čin je obrana proti zločincům u moci.
Hodnostáři přijeli; jejich tribunou byla halda z táboro
vého výkopu. Promluvil prokurátor. Vítr odnášel slova, ale
i ta zachycená stačila. “ Pamatujte si to!” byl jasný obsah.
Pak přišlo nejsmutnější divadlo. Lidé s automaty a dva
“ civilisté” vytáhli jednoho ze skupiny čtyř živých nad
m rtvolami a zavedli ho ke konci pětistupu. Pomalu, velmi
pomalu přecházeli s ním podél fronty v nejtěsnější blízko
sti. Občas se zastavili, trestanec ukázal rukou, a z řady
byla vyvedena postava. Po nekonečné době došli před
nás, básníka a mne. Skleněné oči mladého muže, skoro
hocha, těkaly po tvářích hadrářů v pětistupech. Bezduché
oči, ale viděly. Těsně vedle nás zvedl ruku a jin ý mladý
muž byl vytažen z řady.

Nikdo nám nemusel dávat výklad; vše bylo jasné. Ztýra
ný mladík podlehl tlaku a vybíral nyní každého, kdo něco
o přípravě útěku věděl — a neoznámil. Nic mu to nepom o
hlo. Popravili ho stejně.
A pak, podle vyzkoušené stalinské a himmlerovské me
tody, musely dva tisíce otroků pomalu pochodovat, jeden
po druhém, okolo pěti mrtvých na zemi. Zlobné oči stráží
bedlivě sledovaly, zda někdo se odváží neposlechnout
rozkazu dobře si vtisknout m rtvoly v paměť a odvrátí zrak
a namířené automaty scénu náležitě dokreslovaly.
Nechybělo mnoho do půlnoci, když jsme na barácích
začali shazovat se sebe fáráky a pestrou směs cikánských
ochran proti zimě. Praštil jsem sebou na palandu a čekal
na spánek; ve čtyři ráno ohavný zvuk mlácení do železné
traverzyjej rázem přetrhne. Právě ukončené pásmo výje
vu se však nezastavovalo ani pod zavřenými víčky.
Převalil jsem se, dotkl se souseda a otevřel jsem oči. Po
otočil se ke mně. Seděl spíše než ležel a v ruce držel obrá
zek, krytý starým dopisem proti falešným zrakům. Stočil
jej ke mně a usmál se. Znal jsem tu pomačkanou fotografii
a jeho každodenní obřad popřát dobré noci mladé ženě a
tříletému děvčátku (byl vždy ihned pohotově dodat k le
tům i měsíc a den) mě s ním i s nimi seznámil.
Tonda byl dělník, zámečník, a kroutil už druhý trest za
protistátní činnost. První byl proti tisícileté říši Adolfa H it
lera. Utekl tehdy z Totaleinsatzu a chytli ho. Válku přežil,
sotva, ale přece, a oženil se. Po roce manželského soužití
se dopustil dalšího protistátního činu; proti říši, jejíchž ti
síc let ještě neuplynulo. Ve Škodovce poslal mistra do
prdele a s ním celou Stranu. Dostal osm let, protože výrok
ještě dvakrát opakoval před seběhlou dílnou a dopustil se
tak zločinu nebezpečného pobuřování.
Neměl už čas obrázek schovat na staré místo v matraci;
vtrhli do baráku příliš rychle, s obou stran. Filcunk. Tres
tancům bylo nutno významný den ještě dostatečně osla
dit. Příští chvíli jsme stáli v uličce a “ oděv” z nás padal na
podlahu. Co kdyby měl někdo v podpaží nebo i někde jin 
de štvavý materiál o tak zvaných lidských právech a po
dobných výmyslech reakce?
. Tonda, nahý jako Adam v ráji před hříchem, držel košili
v ruce, křečovitě. “ Všechno na zem!” , zařval bachař a ko
šile se svezla na podlahu. Koutkem oka jsem zahlédl kus
papíru, na nějž Tonda bleskurychle přesunul nohu a žád
né cloumání při jemné tělesné prohlídce tu nohu od po
dlahy neodtrhlo.
Odtáhli a soused s vítězným úsměvem ukládal draho
cennou relikvii do díry v matraci. Pak už nás nechali spát tři a půl hodiny.
Vrátili jsme se s Václavem z ranní směny a Tonda právě
vstupoval do baráku z druhé strany. Už ve dveřích to viděl:
rozpáranou matraci a kupu slámy na zemi. Přiskočil, ruka
mu vjela do slamníku, ale zároveň už řval táborový am pli
on: číslo 18321 okamžitě na velitelství.
Pohlédli jsme s Václavem na sebe, beze slov. Věc byla
jasná. Bomzákovy oči zahlédly v noci ruce při ukládání
obrázku do úschovy — vítězství nad bachaří zeslabilo
Tondovu opatrnost — a teď ho volají na velitelství na přá
telský pohovor. Přechovávat fotografie je přečin proti ká
zeňskému řádu.
Ještě jsme dojídali šlichtu, když se číslo 18321 vrátilo.
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Něco nás okamžitě zarazilo; se stejným číslem se vrátil
změněný člověk.
Tonda, zámečník, byl tvrdý, životem omlácený mladý
muž. Kdysi v Berlíně, nedaleko Alexanderplatz, přežil sko
ro dva dny v troskách domu po náletu. Záchranné čety se
prohrabávaly po náletu předchozí nocí, když přišel další
a plný zásah do domu těsně vedle a změťještě zpřeházel. Ve
zbylém koutě zavaleného sklepa zůstal český hoch a za
cpával si uši před jekotem mladé Němky. Střídala nářek s
útoky holýma rukama na suť cihel a prachu. Dítě někde v
té hromadě pod hromadami? Nevydržel dlouho s dlaněmi
na uších a začal hrabat s ní. Aspoň přitom neječela, vyprá
věl nám s lehkým úšklebkem. Ale nedělal to jenom proto;
pod trochou cynismu ukrýval poctivý lidský cit.
Teď tu nehnuté seděl na rozpáraném slamníku a díval se
do prázdna, obraz otřeseného člověka. “ Kolík’s dostal?” ,
zeptal jsem se. "Tři dny” , řekl na půl úst. Tří dny? Ta trest
ná díra, nazývaná úřední hantýrkou korekce, rozhodně
požitek nebyl, ale mizerné tři dny nemohly přece mužem
jeho druhu takto otřást.
Zvedl hlavu. “ Rozvádí se se m nou” , řekl chraptivě. “ Lidušce nesmím psát. Změní jí jm éno.” , dodal velmi tiše a
odešel z baráku.
Kvůli tomu ho tedy volali, a ty tři dny mu přidali jako přívažek. Za fotografii ženy, která mu prostřednictvím přátel
ské správy tábora právě sdělila, že ho škrtá ze svého živo
ta a ze života jeho dítěte.
Mlčeli jsme dost dlouho. Pak Václav prohlásil a hlas se
mu rozrušením chvěl: “ Tohle si zaslouží báseň. A víš, jaký

název jí dám? — Těm, které zůstaly věrné. A připíšu ji své
ženě.” Pak se rozhovořil o své rodině se zápalem člověka,
který našel jistotu.
Za pár dnů nato nás roztrhli. Mne odvezli na Svatopluk,
Václav zůstal na dvanáctce. Koncem zim y se s dalším
transportem objevil na Svatopluku také on. Právě jsem se
zařazoval s esšálkem do dlouhé řady před kuchyní, když
je vehnali branou dovnitř. Shodil svůj m uklovský uzel dek
na zem a zahlédl mne. Okamžitě v té své pětici zamával,
skoro provokativně vesele. Trochu mě to překvapilo, bý
val při svých projevech vždy velmi zdrženlivý.
Sešli jsme se později odpoledne. “ Mám to ” , hlásil vítě
zoslavně. Téměř jsem se prozradil svým přihlouplým po
hledem, ale včas se mi rozsvítilo. “ Úplně hotovou?” “ Kom 
plet. Dnes na noční udělám párkosm etických úprav, v no
ci může člověk vždycky chvilku utrhnout. A zejtra ji máš
v rukou. Dal jsem do toho všechno, co umím.”
“ Umíš m noho.”
"No, uvidíš sám. Dvakrát jsem měl z pekla kliku, jen tak
tak na ni nepřišli. Ale člověk nemůže být nikdy dost vděč
ný. Těm, co zůstaly věrné.”
Měl noční, já ranní. Hned po návratu jsem ho vyhledal.
“ Volali ho na velitelství,” řekl mi soused.
Šel jsem před barák a čekal. Přicházel pomalu, chvílemi
se zastavoval. "Co ti chtěli ti dobráci?” , zeptal jsem se.
Místo odpovědi mi podal papír s hlavičkou soudu.
Oznámení rozvodu.
Mám sbírku všech jeho básní, ale jedna tam chybí.

Josef Lněnička

Chrudimský telefon
Pro mukla není nic důležitějšího, než vědět, co se děje.
Pro inform aci, zprávu, muklovskou “ latrínu” , jak se říkalo
pověstem na pochybných místech posbíraným, je mukl
ochoten riskovat skoro cokoliv. Na podzim roku 1949 se
v chrudim ské věznici dalo dorozumívat okny. Hlasy sedobře odrážely od protějšího ženského oddělení. Jednou ve
čer ale Ludva Novotný navrhl, abycho mluvili do záchodo
vé mísy, že to musí fungovat. Dr. Novotný byl bývalý nár.
soc. poslanec, vězněný už za války az nás všech nejzkuše
nější. My mladiství jsme večer dostávali hrnek mléka. Pak
už byl klid až do rána. A tak se vžilo mluvit "po m líku” , to 
mu rozuměl každý.
Jak se to dělá? Docela jednoduše: vezmete nějaký hadr,
uděláte z něj kouli a opakovaným zasunováním vytlačíte
vodu ze záchodového syfonu. Výsledek je okamžitý a pře
kvapující, systém funguje na způsob lodního telefonu.
Akustika je bezvadná, můžete mluvit i přes několik cel.
Pravda, z kanalizace se line strašidelný zápach, ale i to se
dá částečně odstranit. Však se také dozorci divili, jaká na
jednou nastala spotřeba čistících prášků ajak všechny zá
chodové mísy se stkvěly příkladnou čistotou. Navíc něja
ký vynalézavý mukl přišel na nápad: když jste nechali vsyfonu trochu vody se zubní pastou, zápach sestál snesitel
nější. Spojení fungovalo bezvadně. Ludva Novotný byl s
mým kamarádem Janem Hartmanem z Proseče v přízemí
na cele č. 9. Oni dva měli spojení se všemi bloky atak mo
hli vyřizovat vzkazy a pozdravy. Dr. Novotný, starý konspi-
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rátor, dal návrh, abychom používali krycí jména. Já dostal
jméno Boris, Hartmans e jmenoval Pošta a tak podobně.
Jednu zajímavost: Když jsme v poledne vytlačili vodu ze
záchodu, slyšeli jsme jasně hodiny a zvony z blízkého ko
stela. Jak se dostaly zvony do záchodové kanalizace, tosi
dodnes neumím vysvětlit.
A tak náš telefon fungoval bezvadně po dlouhou dobu,
až jednou. . . Dva muklící se dom luvili, že budou hrát na
dálku šachy. Však víte, jak se to dělá: každá šachovnice
má po jedné straně abecedu a po druhé číslice. Takže pro
tivníkovi můžete oznámit, že táhnete z — já nevím — třeba
z ef jedna na ef tři a on couvne s královnou z gé čtyři na gé
osm, nebo tak podobně. Prostě, z telefonu se celý večer
ozývaly záhadné šifrované signály a kódy. Některý bachař
to musel slyšet, ohlásil to na velitelství, ti zavolali na StB
do Pardubic. Estébaci byli v C hrudim i za chvíli. Chodby
plné bachařů se samopaly a hlídai každé hnutí, až ty ša
chisty nachytali. Jeden z nich byl Albín Střítezský. Hned
ho vytáhli, zahnali na výslech, a jak prý to bylo s organizo
váním té vzpoury? Dlouho to Albín vysvětloval, že nešlo o
vzpouru, nýbrž jen o docela nevinnou královskou hru. Na
konec mu přece jen uvěřili. Vyšetřovance přivezli z Pardu
bic zpět a všichni jsme dostali jen dva týdny polovičních
dávek stravy.
A záchody zabetonovali. Na cely nám dali kbelíky —
žanky, jak se jim říkalo. A to byl konec chrudim ského tele
fonu.

Antonín Fráňa

Zpráva o Grand Party u Kůstků neboli u Bucků
Bývá zvykem, že při různých setkáních, Summitech, Ra
dách Opeču. Arabské Ligy nebo dokonce Světového
sdružení se na konec jednání vydává zpráva, jak co do
padlo nebo dopadnout může Takové zprávě se obvykle
říká kom uniké 3yl jsem vyzván, abych napsa komuniké,
jak to vypadalo ra Velké pády u Bucků Můj komentář bu
de Krátký, ale jasný.
Celý plánovaný pořad byl sp něn beze zbytku V abso
lutní shodě a p ném porozumění se všichm účastníci vy
já d řili, že párty lo byla jedinečná Pohoštění výborné, ob 
sluha vzorná, protože to by'a samoobsluha a tak nálada
by;a výtečná. Celá skup na ochočem ých vevereK se sna
žila v rozpustilé show rozptýlit jídlem a pitímznavené hos
ty. Hejna m odrých ptáků klevetila na neda'ekých větvíc^
Hosté, kteří se neviděli dlouhou dobu projevovali nadše
ní a slibovali si brzkot. návštěvu
Koupání bylo pod'e slibu jedinečné, dokonce i já, který
jsem přišel do styku s vedou naposled patrně při křtu.
,sem do ní h u p ru l bez jakéhokoliv osmělovám a vyděšené
ryby z úzkost' vyskakovaly natí hladinu a vyjeveně z ra y
na odvážného plavce-kmeta Zdůrazňuji, že atmosféra by
la vyloženě přátelská a shoda v názorech až nudná Když
došlo k trium fálním u finále při obrovském táboráku který,
podle svědků, byl viděn až za p cá rn ím kiui>em. všichni
přítom ní ;ako na povel učinili na úctyhodnou vzoálerost
od ohně k ruh, a to byl signál pro připravené š ky v š e l i 
ké havěti, která tam byla pravděpodobně dopravena ta;ně
Ale am tyto úklady nemohly zahranit dobré náladě Zpí
valo se pod taktovkou osvědčeného samouka Jirky Bláhy
Nedá se říci, že by to bylo něco uměleckého ale byla to
legrace Pak se pojednou nad ohněm m ihly dva stíny, jako
když skákala přes oheň Sněhurka a rozplynula se. Cčit
svědkové potvrzují že zas'echli. jak eden stu říká dru hé 
mu "račí poď. ty tady budou strašit do rána A to b y la je d iná stopa která vedla ke zjištěni, že chyoi manžele Dohná!
kovi
A ted musím menovat ty, kteří se zapsali do análů to ho 
to fantastického podniku V orvé řadě pořadatele: VlirKa a
Jan Kůstkovi vclgo Buckovi Z dostupných pramenů se

dovídáme, že manželům Kůstkovym bylo nabídnuto
uspořádání O lym pijských her v Kukatán i v dosud nezná
mém termínu Druhý výtečník jsem by* já! De facto de ju
re. Byl jsem tam první host. A pak to šlo jak po másle N ej
dříve sestra předsedkyně Eduška Ottová s manželem
Františkem Sestra Hanka Otrubová s chotěm Zdeňkem
sestra Drahuna Slavíková rovněž v doprovodu chotě
Zdeňka, ale Slavíka a pak se valily další proudy rávštěvníků, Zdeněk Pfšek bez choti Vláďa D víš bez choti, Dáša a
Jindra Stračovský. Anička a Honza Dohnálkovi, Bláha a
Souček a Véra Rolierová, Marie Salivarová, Dušan Roller
Karel Palát s Mirkem Horvátem, Jájina a Tonda Baďůňkovi Dále tam byl nějaký ve’mi sympat cký muž z Austrálie a
řada daišícn které neznám Nesmím ale zapomenout na
Jana a Drusiliu Trávničko vy z Masaryk Memoria Institutu
Kteří se na nás přijeli podiva*z Toronta Dalo nám to příle
žitost si s nimi popovídat o vývoji situace kolem výstavby
na M asaryktownu a s tím spoiené stavby Památníku Jirka
Corn bývaiý předseda Československého sdruženi v Ka
nadě nás pozval na drink k něm:, na chatu v sousedství'
Mohu tedy potvrdit, že povést’ o jeho chatě ¡sou přehna
né — není o moc větší, než letohrádek královny Anny v
Praze
Ted se sluš' vzdát díky pořadatelům za ejich ohromnou
námahu. Přátelé děkuiem evám Vrcholem všeho byl sbú
ka ve prospěch K-231 která přinesla novy rekord ve vyš'
takřKa $900 00
Buckovi-KůstKov ještě jednou srdečné díky
P S Po obrovském úspěchu u Bucku připravuje se párty
u Divišů V ‘Panském domě ' se bude odehrávat další díl
seriálu kterýzpůsobuje neklidné noci mnohým nesympatisantúm, hlavně soudn.hu Kojzarovi z Rudého p _áva
který už v roce 198b udělal třikrát tečku za K 231 Přijďte
proto všichni, není vy oučeno, žetaké přijedečsi televize
aby natočila odstrašující snímky pro takové kteří stálo
št hají po západnické životní úrovni Pozvánka bude po
slána také redakci Rudého Práva. O těchto párech si
ostatně něco řekneme v nejbližších číslech našeno časo
pisu

Ze života K-231
Navzdory všem zvyk'ostem. výbor K -231 se schází bě
hem prázdninových měsíců.
V červenci jsme se sešli u Otrubu. Kromě běžných věcí jako jsou pozdravy od členu z dovolených a dop sy - m lu
vilo se travně o Monumentu Jak se říká na jiném místě v
tom to čísle nedá se zatím mnoho dělat čeká se na vy ád
ření Ottawy a jak se vyvinou věci na Masaryktownu.
Příspěvky na Monument stále přicházejí a jsou opravdu
oceňovány
Na srpnovou schůz se seideme u Slavíků ve W nitby
*
Srpnová scoů/e rozšířeného výboru K-231 se konala ve
středu 10. 8 t.r ve Whitby. Ont Našimi hostiteli tentokrát
Dyli Drahuška a Zdeněk Slavíkovi kteř. 'ám př pravili pří
jemné a přátelské prostředí Po projednání běžnýcn orga
nizačních věci, čtení důležitější korespondence, pokladní

zprávě a j byla nlavní část schůze věnována reorganizaci
Výboru pro stavbu Monum entu Výbor byl podstatně roz
šířen o nové členy v rámci příprav na zahájeni stavby ja k 
mile bude věc rozhodnuta na adnici ve S ca rb c o u g n
Rozhodnut' o stavebním povolen' p-ojektu ra Masaryk
townu se očekává v krátké době. Potom bude Výbor pro
stavbu Monumentu rozdělen na pracovní skupiny (f '"an ční. tisková, stavební apod ) Prac: výboru bude řídit před
sedkyně Eaa Ottová
Mezitím finanční s b rk a na stavbu Monumentu předčila
naše nejeptim ističtější předpovědi a v krátké době překro
čí částku $20.000 Děkujeme všem oarcum za jejich neu
věřitelnou štědrost Výbo - p*o stavbu M onumentu slibuje
že Monument bude důstojný výsledek teto jedinečné akce
našeho exilu j měna všech dárců buaou otištěna v Pamět
ním spise, který bude vydán k příležitosti odhaleni Monu
mentu
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Srpnové schůze se — jako host - zúčastnil Richard
Handler redaktor z Canadian Broadcastmg C orporation
(CBC), který před schůzí natáčel interview se členy K 231
pro pořad k 20 výročí sovětské invaze
V neděli 14 srpna vysílala CBC jediná kanadská roz
hlasová stanice, kterou je možno slyšet po celé Kanadě
pořad o sovětské invazi 21 s-pna 1968 Pořaa řídil redak
tor R Handler a mluvili v něm č enove K 231 a Kruhu přá
tel. Eda Ottová, Zdeněk a Hana Otruboví Na pořadu se
účastnili také Lumír Salivar, František Otta a Zdeněk S'avík Větší část pořadu byla věrována p rá č K-231. Kopí'
pořadu na magnetofonové pásce pošleme zájemcům
zdarma

Zprávy z pokladny
V době od 1. července do 8 srpna jsme obdrželi dary od
následujících přátel:
Jméno

Stát

A d a m o v ič J ři
B a rtů né k A n t c n m
Bláha J ih
Corn J i' í
Diviš V la d im ír
D o h n á le k Jan
D ro b ilk o v á L ih..šc
Fellrnann Jan
Fr ana A n to n ín
Frana Ivan
Frana V la d im ir
He jna Jo se f
H o rv ath M ir o s av
i 'u ťk o v a Věra
K;i 'd a Jose f
K o u t n ý Matěj
N e z n á m y dárce
O tru ba Z d e n ě k
O tta František
Palát Karel
PišeK Zde n ě k
Řehák A u g u s tin
Řezníček Ivo
Rolle rová Věra
Roubík A n t o n n
Sc hauero vá Věra
Slavík Z de n ě k
š t o r c h Ota
S tra č o v s k ý J ndra
S h a č o v s k ý Jin d ra
T rávn íček Jan
Uh lí ř A n to n ín
Veseiá A n n a
Veselý J.F

Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Karana
USA
Kanada
Š v ýca rsko
Š v ýca rsko
Š výcarsko
Kanada
Kanaca
Kanada
Švýc arsko
Kanada
Kanada
Kanada
Kanaaa
Kanada
Kanada
Kanada
USA
Kanada
LSA
USA
Kanada
šv é d s k o .
Kanada
Kanada
Kanada
USA
Kanaaa
Kanada

Účel: KA - činnost

CA

časopis

Obnos Měna
23 00
50 00
100 00
20.00
100.00
50 00
20 CO
5.00
100 00
100 00
100.00
5 00
100.00
25 00
30 00
20.00
20.00
100 00
50.00
40 00
25 00
20 00
20 00
20.00
30 00
25.00
50.00
120 00
50 00
50.00
"0.00
15.00
15 00
100.00

KAN
KA N
KA N
KAN
KAN
KA N
KAN
KAN
KA N
KAN
KA N
KAN
KA N
KAN
KAN
KAN
KA N
KA N
KAN
KA N
KA N
KAN
US
KA N
US
US
KAN
S.K
KA N
KAN
KAN
US
KA N
KAN

Účel
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
CA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
CA
CA
KA
CA
CA
KA
KA
KA
CA
KA
KA
KA
KA

SP - sociální

K-231 děkuje všem svým příznivcům za vzácnou pomoc.

Zdeněk Pražák

Za Láďou Stočesem
Z ‘'K-231' časopisu Klubu bývalých politických vězňů
v exilu ?.e dovídám sm utnou zprávu že v Praze zemřel
bratr _áda Stočes
S pohnutím, se vracím do únorových dnů v r 1948 Tendy mě Láďa požádal, abych mu propůjčil svou weekendovou chatu na celý týden. ‘Není tc pro mě,’ řekl, 'ale při
jede z Německa Míla Choc. který potřebuje nejen ukrýt,
ale í místo pro svoji č nnost ' Rád jsem výhově. Mílu C ho
ce jsem poznal na š k o e n í mladých národních sociaLstů a
od té doby jsme byli upřím ným i přáteli.
A tak na chatě jsme se opět setkali. Vyprávěl o součas
né situaci, o uprchlících a táborech v Německu. Otevřeně
mi řekl že se navrátil aby se účastnil podzemní činnosti
proti komunism u Ještě dnes cítím jeho nadšení a pevnou
vůli k odporu a boji Věřil, že za svobodu se musí bojovat
a je-li třeba, i umírat
Po delší době přiše: za mnou Ládá Stočes se smutnou
zprávou Míla Choc by1prozrazen a zatčen Lživě obviněn
ze zločinů a kom unistická justice ho odsoudila k s m rt.
Mě k dvacetiletému žaláři
7ás'uhou prof Nigřina jsem se dostal přes hranice. Nig
rín bývalý předseda K 231 Láďa Stočes a Míla Cnoc re
isou už více mezi námi B u d ž im česká země lehkou'
Dra? muklové přicházím -li na svých cestách ať ve Víd
ni, Švýcarsku č Kanaaé mez vás a potkávám ZdenkaSlavíka L ubcra Havla a nné. obnovuji si svůj slib.
Udělám pro vas. co no.ie sily stačí, neboť jsem žil a ž.ji
pro stejné ideály jako vy a děkuji jedině svému osobnímu
štěs:r a osudu, že pro ně mohu pracovat na svobodě

Počátkem července zemřel v Praze

Leopold Konci,

«

rodák z č Budějovic, dragoun tělem I duši až
do své smrtí, příslušník zahraniční armády ve
Francii a Anglii Odtud byl odeslán do SSSR,
bojoval na Dukle a ač zraněn, odepřel odsun
na obvaziště a zůstal se svou jednotkou. Radu
lot byl jako vézoft na táboře 12 na Slavkovsku.

Kruh přátel oznamuje . . .
že na L a o o u r Day weexend ;sme pozvaní k Divišovum
do Havelocku Tedy na sobotu a neděli Volné pondělí ať
si každý prožije po svém. Zájemcům bude včas dodaná
mapKa cesty anebo ústn; direktivy. Plave se na Marmoře,
dá se procházet u Divišů v lese, kde si m ilovníci hub mo
hou přijít na své Ubytování buď pod stany anebo u D ivi
šů
„ ,
I Když se to zdá být zatím v nedohlednu, chceme upo
zornit naše členy a přátele, že čtvrtá Barborská taneční
zábava bude na Masaryktownu v sobotu 19. listopadu
1988 Poznamenejte si to do kalendáře počítáme s vaší
účasti protože chceme, aby letošní Barborka byla nejmé
ně stejně úspěšná jako ty předcházející.
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