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PROVOLÁNÍ K-231
Aada významných výročí — slavných i tragických — připadá na letošní rok 1988. Mezi ně se skromně řadí výročí
zvláště blízké všem bývalým politickým vězňům, dvacáté výročí ustavení K-231.
31. března 1968 na výzvu přípravného výboru pod předsednictvím gen. dr. ing. Václava Palečka sešlo se v Praze na
Žofíně 1500 politických vězňů, kteří zvolili výbor v čele s předsedou prof. Karlem Nigrínem. Tím vznikl K-231, klub
bývalých politických vězňů, který během své šestiměsíční historie podstatně změnil průběh a vývoj Pražského jara.
Myšlenka organizace politických vězňů se zrodila ve věznicích a lágrech padesátých let. Prvotním účelem organizace byla rehabilitace obětí politického teroru tohoto období. Žádali jsme rehabilitaci soudní a restituci majetkovou.
Žádali jsme přiznání režimu, že 140.000 mužů a žen prožilo přibližně milion let v koncentračních táborech proto, aby
byla zlomena sebeslabší vůle k odporu českého a slovenského národa. Žádali jsme, aby alespoň posmrtně byla
uznána nevina těch, kdo se stali obětí justičních vražd. Žádali jsme, aby těm, kdo se vrátili z lágrů s podlomeným
zdravím, zmrzačeni z výslechů, byly poskytnuty prostředky k životu, i když jejich utrpení nelze vyjádřit penězi.
Více než to, žádali jsme rehabilitaci politickou a rehabilitaci mravní. K tomu nebyl zapotřebí souhlas režimu. Obrátili jsme se přímo na svědomí našich lidí. Každý, kdo prožil jaro a léto 1968 doma, se pamatuje, jak takřka denně noviny, rádio a televize přinášely nová svědectví bývalých politických vězňů, přímých účastníků a obětí komunistického
teroru. Troufáme si říci, že to byla tato neotřesitelná svědectví, která více než cokoli jiného odhalila režim jako pathologickou sedlinu, vládu gangsterů.
Žádný div, že po přepadu sovětskou armádou a znovunastolení totalitního režimu byl K-231 první organizací, která
byla rozehnána a její činnost znemožněna. Dá se říci, že do jisté míry na tom nezáleželo: naše funkce byla v hlavních
rysech splněna. K-231 nikdy neusiloval o to, aby se stal politickou stranou. Naše síla byla mravní, nikoli mocenská.
Morální převahu tanky nepřemohou.
Jestliže jsme se po řadě let, roztroušeni v exilu po čtyřech kontinentech, rozhodli obnovit K-231, děje se tak za
značně změněných podmínek. Přesto naše základní funkce zůstává stejná. Tehdy jako nyní, političtí vězni zůstávají
svědomím národa. Tehdy jako nyní, nežádáme odplatu a pomstu, nýbrž pouze spravedlnost. Více než pro sebe, žádáme spravedlnost pro dlouhá desetiletí trpící národy, český a slovenský.
Touhu lidí po svobodě nelze potlačit. Další a další političtí vězni plní československá vězení, mladí lidé, kteří v době
teroru padesátých let ještě nebyli na světě. Naše srdce jsou s nimi, naše naděje jsou jejich naděje. Historie K-231
ukázala, že lidskou důstojnost nelze natrvalo zničit žádným terorem. Přáli bychom si, aby toto poučení nebylo ztra
ceno pro ty, kteří dnes bojují se stejným zlem. Pak by ani oběti, které přinesla dlouhá řada našich mrtvých bratří a
sester, nebyly přineseny nadarmo.
Výbor K-231

Slovo předsedkyně
V záhlaví tohoto čísla je obrázek ostrova pod Šítkovským jezem na Vltavě.
Nejdříve se mu říkalo Barvířský, podle barvířů koží, kte
ří tam mívali středisko svého nevoňavého řemesla, pak
Žofín a dnes je to Slovanský ostrov podle Slovanského
sjezdu v r. 1848.
O stodvacet let později tentýž ostrov se stal svědkem jiného, pohnutého sjezdu. Sešli se tam političtí vězni padesátých let. I přes krátkou, takřka několikahodinovou výzvu se sjeli ze všech koutů republiky. Bylo jich několik
tisíc a psal se březen 1968. Byl čas promluvit. Dvacet let
popíral komunistický režim existenci politických vězňů v
naší zemi. Politické procesy v době, kdy probíhaly, byly
tiskem komentovány jako “spravedlivá odplata zabijákům
a hromadným vrahům národa”. Odsouzení k trestům smrti, doživotí, dlouhá létaztrátysvobodya propadnutí majetku ve prospěch státu bylo národu předkládáno jako nutnost, kdy "tvrdá pěst lidu dopadla na zrádce dělnické třídy, aby je navždy rozdrtila”.
A tak tito “vrahové a zrádci národa” si na svém sjezdu
30. března 1968 zvolili výbor tenkrát již zrozeného K-231,
Klubu politických vězňů, aby je reprezentoval ve spravedlivém požadavku dosáhnout status politických vězňů. A
nejen to — u mikrofonu se střídali řečníci a mluvilo se o
mnohém. “Že nás utrpení naučilo moudrosti, že jsme se
zbavili komplexu odplaty a už se navzájem nechceme nenávidět. Že nebudeme dělit lidi podle politického přesvědčení, ale budeme pomáhat lidem s morální a intelektuální kvalitou, aby se dostali do čela a hlídat blby, aby je neohrožovali.” (Řešení Gama, J. Brodský, str. 142.)
Nebyla jsem tam, tenkrát jsem poprvé a naposledy litovala svého odchodu za hranice. Jenom z dopisů svého
muže, který se zúčastnil těch slavných chvil, jsem prožívala atmosféru objímání, setkání starých přátel, nadějí,
hrdosti a pevného odhodlání plnit motto... “aby se to již
nikdy neopakovalo”. Měla jsem zde oprávněný pocit pýchy, že stále patřím mezi ty, kteří si dali do programu, že
se nebudou mstít za to, co se stalo jim a jejich drahým zatím doma. Že budou jenom žádat zařazení do společnosti
tak, jak je jejich vzdělání a zkušenosti opravňovaly.
Sdílela jsem se všemi pocit smutku za ty, kteří se nedožili a přece měli mezi ostatními na sjezdu své místo u
prázdného stolu, pokrytého černou látkou. Byla za ně později sloužena zádušní mše svátá v katedrále sv. Víta.
Prvního předsedu K-231, dr. Karla Nigrina, jsem vlastně
znala jen z obrazovky kanadskételevize. Zahlédla jsem ho
v komentáři o událostech v Ceskoslovensku —snad duben 1968 — podruhé v srpnových dnech, kdy už to všechno končilo. Na obrazovce prostřílené Muzeum. Nastraně obrazovky Karel Nigrin pomalou, ale přesnou angličtinou mluvil o Pražském jaru, začátcích a programu K-231,
o vlastních zážitcích z 13 let věznění. Rozprava s dr. Nigrinem byla zřejmě natočená v době, kdy se ještě netušilo,
že komentátor zakončí interview slovy: Chtěl bych vědět,
kde je dr. Nigrin dnes...
Krátké, radostné Pražské jaro i činnost K-231 skončilo
vpádem pěti armád. Na období volnosti a toho, co následovalo během srpnových dní jistě nikdo z těch, kteří to
prožívali, nezapomněl.
Po dlouhých 17 letech vzniklo v Kanadě volné pokračování Klubu politických vězňů K-231 v exilu. Pokračování
proto, že jádro tvoří členové pražského Klubu. Z progra
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mu původního K-231 — vzhledem k naprosto jiným okol
nostem — mohlo být přejato velmi málo. Zato hodně z
ovzduší přátelství, důvěry a ochoty pracovat.
Brzy budou K-231 v exilu tři roky. Zrození nové organizace nebylo bezbolestné, ale nutné, vzhledem k tehdejší
neutěšené situaci mezi politickými vězni.
První tři roky jsou prý v životě organizací důležité. Chtě
la bych shrnout hlavní rysy tříleté činnosti do této zprávy.
První členskou schůzí na Masaryktownu v červnu 1985
bylo novému výboru Sdružení bývalých českosloven
ských vězňů (teprve později K-231 v exilu) uloženo zí
skat finanční základnu na chod organizace a vydávání
časopisu, jehož název byl dohodnut na K-231. Začít a roz
šířit spolupráci s ostatními demokratickými exilovými or
ganizacemi, která v té době prakticky neexistovala. Vy
pracovat Stanovy. Zaměřit politickou činnost na podporu
obnovení svobody a demokratické vlády v naší zemi a so
ciální činnost, která se zformovala během prvního půl
roku. Není zapotřebí jít do detailů. Byly zveřejňovány po
stupně.
První tři roky má Káčko tedy za sebou. Nejvíce si cením
svornosti, která mezi námi vládla, obětavosti, nezištnosti,
s níž všichni pracovali v plnění úkolů vytýčených jednotlivými členskými schůzemi. Byly to dobré a poctivé roky.
Přeji K-231 i Kruhu přátel, aby i dále šly cestou přátel
ství, ochoty pomoci tam. kde je zapotřebí bez velkých slov
či hesel. A pak i ta další léta budou plodná a úspěšná.
S pozdravem všem
Eda Jarošová-Ottová

Ladislav Husák

Od dobrodružství k dobrodružství
si chodím pod střechou milosti Tvé, Pane
mezi vejci Kolumbovými
jako hazardní hráč
který nezná konce —
— a přece v něj věří.

Když únava jde spát
já do noci bdím
nad skutky svými snad pošetilými
o nichž nikdy nic nebude psáno
ale o nichž se domnívám
že chceš abych je konal.
Nikoliv námaha se mně lepí na paty
ale otázka za otázkou
v napětí rozjímání
zdali si počínám správně.
Ani pod střechou milosti Tvé, Pane
nejsem prázden starostí
ale s radosti je snáším.

Autor této básně, ing. Ladislav Husák, odsouzený v roce
1949 na 22 let, odseděl skoro 11 let, hlavně na Borech a v
Leopoldově. V exilu vedl Čs. křesťanské odbory, studijní
skupinu při C.V.P., vydával měsíčník ZPRÁVY. Byl to člo
věk milující uměni, ktery ke všem lidem přistupoval s
láskou.
Zemřel 3. února 1983 ve Švýcarsku.

Žofín, místo ustavující schůze K 231 v r. 1968.

Jiří Krupička

Jak se narodil K-231
Za dvacet let se stane hodně věcí a hodně jich vypadne
z paměti; zvláště v útlém věku pětasedmdesáti jar. Stížnosti na nepřesnosti v této vzpomínce buďtež proto řízeny na
mladší mozky.
Předposlední březnovou středu roku 1968 zazvonil někdo u nás v bytě na Vinohradech. Po otevření dveří se ukázalo, že ten někdo jsou Jarda Brodský a Zdeněk Mráz; pár
let jsem už oba neviděl. Nepřišli jen na kus řeči. Mluvila
z nich netrpělivost vyjít ven s něčím zásadním. Zvláště u
Jardy, pro něhož myšlenka a slovo splývávaly obvykle v
jedno.
Všechno je v pohybu; je nejvyšši čas, abychom se i my
rozhýbali. Stále nás vyřazují z národa jako druhořadý, poloprávní živel. Jednotlivě nic nedokážeme, potřebujeme
vystoupit jako celek. Potřebujeme organizaci. — S tím přišli.
Mimořádné nadšení ve mně nevyvolali. Důvod byl prostý: má skepse v pohledu na budoucí politický vývoj. K tomu poctivě dodávám: skepse, kterou v příštích měsících
rostoucí elán národa povážlivě rozviklal. Cítil jsem ovšem
zcela jasně, že neexistuje odpověď: ne. Uhýbání není daleko od zrady minulosti a přátelství, a má nedůvěra v budoucnost byla postavena na stejném písku neznalosti jako jejich optimismus.
Tři lidé nemohou vystupovat a jednat samovolně jménem tisíců; mohou dát pouze impuls. Okamžitě jsme se
pustili do svolávání dosažitelných přátel. Šlo to rychle,
zčásti díky telefonu, který se mé ženě a dcerám podařilo
vybojovat nedávno předtím po letech snažení. (Poučení
pro Stranu: vlastnictví telefonu nepatří mezi nezadatelná
lidská práva, jež tak úzkostlivě dodržuješ, a buďproto vjeho přídělu bdělá a ostražitá). A zčásti díky nohám a veřejným dopravním prostředkům tam, kde bdělost a ostražitost
telefon ještě nepřidělily. Pro začátek pouze Praha přicházela v úvahu.
Nikdo z vyzvaných neodmítl, pokud se pamatuju. A tak
odpoledne téhož dne sedělo u nás deset lidí a snažilo se
odpovědět na otázku: co rozumného udělat? Podobná si

tuace, jakou líčí Václav Havel, když skoro o devět let později se sešla skupina přátel a dávala si v podstatě tutéž
otázku. Z odpovědi na ni vznikla Charta 77. Sdružení ne
zastrašených občanů, kteří vytrvale připomínají státu, že
slova jeho ústavy by neměla být pouze ladnou kombinací
písmenek české abecedy. Totéž byl cíl narychlo improvizované schůzky bývalých politických vězňů v březnu
1968. Dvacet let předtím tatáž snaha vysloužila všem z
nich dlouhé roky vězení.
Přítomni byli, vedle tří svolavatelů: Karel Nigrin, Franta
Němec, Pepík Herl, Pepík Kovařovic, Bonny Falerský —
dnes všichni mrtví — a dva další, dosud žijící v ČSR. Návrhy byly stručné, diskuse rychlá, věcná, hnaná pocitem
naléhavosti. Opak ukecanosti spolkových schůzek.
Bylo rozhodnuto všemi hlasy pokusit se co nejrychleji o
zřízení celostátní organizace bývalých politických vězňů
pod názvem K-231 (jméno bylo dítětem Bonny Falerského). Cíl organizace: odstranění diskriminace politických
vězňů a otevřená účast na veřejném životě země. O návrhu rozhodne velká veřejná schůze politických vězňů; s
přípravou této schůze se začne okamžitě. — A také se začalo.
Zeptá-li se mne někdo dnes, co mi z těch energií nabitých několika hodin nejpevněji utkvělo v mysli, odpovím
bez váhání paradoxem: něco, co tam nebylo. Chyběla
pomstychtivost.
Komunisti, nevyjímaje tehdy právě oabarvovaných reformátorů, rozvrátili životy všem z přítomných, tak jako
desítkám tisíců jiných. Zničili jejich životní dráhy, mladším přímo v zárodku. Sebrali na leta, některým natrvalo,
rodiny a mnohým podlomili zdraví. Taky natrvalo; tkáně
lidského těla nemiluji ani mírový uranový prach, ani hygienu a vydatnou stravu pokrokových kriminálů. Všem, přirozeně, sebrali i tu trochu jejich majetku. A přesto nepadlo
slovo o pomstě, hybné síle pokroku a míru.
Rozešli jsme se, abychom se o dvě hodiny později sešli
v podstatně větším počtu u Oty.

3

Ota Rambousek

To už je dvacet let?
Tedy —od založení Káčka? Proto bratr nynější místopředseda Otruba si k téhle historické události doslova vyžádal, “abych sednul a napsal nějakej canc”.
Nejdřív ze všeho jsem byl v pokušení mu odpovědět slovy pražských prostitutek: Chceš, aby to bylo hezký? Tak
přidej dvacku!
Jenže — píšu z nadšení a ne za nějaké honoráře a potom, co je hlavní: Moje vzpomínky na Káčko z toho osmašedesátýho roku jsou všechno možný, jenom ne pěkný.
Proč by měly, když to bylo takhle:
Zavolal mě Jirka Krupička, abych přišel, že je u nich
nějaká sedánka. Byl tu už Broďák se Zdeňkem Mrázem a
několik dalších kriminálníků. Vyprávěli, jak byli tuhle a
támhle, co jim kdo řekl a slíbil. Společně se došlo k názoru, že tohle by měli vědět i další. V tu chvíli se Jirka Krupička chytře vymluvil, že budou malovat, nebo co, já to
zbaštil i s navijákem; že se teda může jít k nám, neníto daleko.
Bydleli jsme ve sklepě, mezi uhlím a bramborama. I
když ne přímo, ale hned vedle. Když k nám stěhováci nesli
novej kredenc, říkali: "Doprdele, kde to dneska lidi nebydlí.”
No a tady jsme začali zakládat to Káčko. Muklů u nás
denně přibývalo a dělaly se děsně důležitý rozhodnutí.
Hned druhej večer mě tahle spolková činnost stála stovku,
protože jsme se museli složit na nájem Žofína. Tedy sálu,
ne celýho ostrova.
Broďák telefonoval jako protrženej, vypálil cigaretou
díru do fungl novýho telefonu a účet jsem potom musel
zacvaknout sám.
Nejhorší to bylo v sobotu. Uskladnilo se u nás dvaapadesát protistátních živlů i s přáteli K-231, i když ještě ani
oficielně ustavenej nebyl.
Pily se potoky kafe. Kouřilo se. Většina si ještě ze setrvačnosti balila z Tarasu. Ona se ta zručnost kiidně ještě
mohla hodit. Pak viditelnost klesla na jeden metr, museli
jsme udělat přestávku a otevřít okna vysoko pod stropem.
Lidi s chodníku na nás čuměli dolů a říkali: “Hele svatba,”
a vyhlíželi nevěstu.
A pak došlo k historickýmu momentu. Tedy pro mě.

Funkce, počet komisí a jejich složení, všechno bylo dohodnuto. Já měl přicmrdovat Karlovi Nigrínovi v dokumentační komisi. Jenže se nějak dodatečně dohodlo, že
Vašek Paleček bude předsedat zítřejší schůzi a předsedou
celýho kolotoče se stane Karel Nigrin.
Najednou bylo místo předsedy dokumentační komise
neobsazené. Nastaly rozpaky a do toho zase vpadl Karlík
s návrhem, proč že bych nemohl být předsedou já a přibrat si někoho z přítomných.
Nebylo tu k hnutí. Seděli tu na zemi Honza Dohnálek,
Ota Kobylka, zase Jirka Krupička a další a další. A v tomhle přímo dějinným okamžiku jsem přelít pohledem všecky ty dlouholeté kámoše a v jejich utrpením zbrázděných
tvářích a v očích, které tolikrát nebojácně hleděly vstříc
smrti, jsem jasně čet: “Von je to vůl, ten Rambousek, ale
funkci mu dáme, když mu děláme bordel v kvartýře."
A opravdu mě zvolili. Tím okamžikem přede mnou vy
vstal úkol vpravdě titánský: Dokázat, že dokumentačm
; komise bude fungovat — a že vůl nejsem.
První se zdařilo skoro dokonale. To druhé téměř vůbec
ne. Druhý den —to už znáte. Hodněseotom psalo, hodně
nás to pamatuje. Byly to pěkné měsíce a měli jsme velikou
kliku, že nás rozehnali právě včas.
Co mi z toho všeho zbylo? Pěkný pocit zmrzlýho, proi máčenýho kluka s nudlí u nosu, který jdeš partou z koulovačky: “To jsme jim to zas dali, kluci, co?”
Tak jsem Tě poslech a udělal jsem malej canc pro to
j Káčko k tomu jubilejnímu výročí.
Hele — s jednou podmínkou: Já takhle rád píšu, mám z
toho srandu a byl bych rád, kdybyste to "nevylepšovali"
i nebo "nezeslušňovali". Pokud snad jste došli k názoru, že
1 Káčko je na to příliš fajn, že spolek je instituce [pozoruju
' to na tý Monumentální komisi] tak mi jen obratem dej věI dět, ani to vracet nemušíš a já ho pošlu Škůťovi, ten to
i vděčně otiskne, aniž by slovo změnil.
i
Jsem ale názoru, že muklové by měli zůstat takový, jako
i tam, psát sí mezí sebou srandy a ne jitrnicový polívky a co
i si kdo mysli, je pumpička.

i

Zdeněk Otruba

K-231 na Slovensku
Ten titulek je možná trochu bombastický: řekněme si
hned, že vliv Káčka na Slovensku není srovnatelný s roz
sahem a dosahem činnosti klubu vězňů v českých zemích.
Proč tomu tak bylo se pokusím odpovědět později. Ba dokonce i spolehlivé informace o působnosti K-231 na Slovensku takřka neexistují. Vím například, že někdy v létě
1968 projížděl Slovensko gen. tajemník Klubu Brodský,
zřejmě s úmyslem zorganizovat slovenské spoluvězně.
Z několika pramenů vím, že kolem té cesty byla nějaká
kontraverze v ÚV K-231, zřejmě finanční. Ale o výsledcích
toho zájezdu nevím nic. Brodský se o něm ani slovem nezmiňuje v knize “Řešení Gama”, ačkoliv jinak popisuje
práci vedení Káčka často velmi detailně. Dá se z toho
usoudit, že na Slovensku neměl úspěch?
V článku “Vznik K-231”, který napsal pro časopis Západ
Otakar Rambousek, vyskytuje se tato pasáž: Musím též
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vysvětlit jednu veledůležitou věc. Hned druhý den, tedy ve
středu nebo ve čtvrtek, se objevili u nás v bytě zástupci
Slováků. Do výboru byl zvolen dr. Emil Vydraž Bratislavy,
který také to nedělní dopoledne na Žofíně mluvil. Po skon
čení schůze se vrátili domů a za několik dni nám oznámili,
že v Bratislavě založili vlastní organizaci, sice se stejným
cílem, ale s názvem Spoločnosť pre ľudská práva. To bylo
poslední, co jsme o našich spolumuklech ze Slovenska
slyšeli. Konec citátu.
Předpokládám, že Rambousek se v této věci mýlí. Jednak je tu ta Brodského cesta na Slovensko, o které sice
víme maličko, nicméně je jisté, že se konala, že to bylo až
po žofínské schůzi a že tedy nějaký kontakt tu byl. Dále je
tu zajímavé svědectví Zdeňka Leinera o velké veřejné
schůzi muklů v Bratislavě včervenci či začátkem srpna, na
které mluvil také delegát K-231, dr. Nigrin. Zdá se, že Lei-

ner neznal prof. Nigrina osobně (soudím tak, že mu neprávem přisoudil doktorský titul). Je tedy možné, že Nigrin v
Bratislavě nebyl, že se prostě jedná o nějakou záměnu
osob. Nicméně na bratislavské schůzi mluvil delegát
K-231, ať už to byl kdokoli. Je také velmi pravděpodobné,
že před i po žofínské schůzi muselo dojít k celé řadě semioficiálních kontaktů, jako např. bylo setkání manželů Leinerových s Jardou Brodským v Děčíně. Byl jsem proto
rád, když se nám do redakce ozval Zdeněk Leiner z Fran
cie. Zdeněk (který, jako mnozí Zdeňkové, nevydržel, jak
mu v cizině komolí jméno a nechal se přejmenovat na
Francois) je původem Čech. Prožil ale dětství a mládí na
Slovensku, vystudoval vysokou obchodní v Bratislavě,
tam byl také zatčen a se slovenskou ilegální skupinou od
souzen za velezradu a špionáž. Po propuštění se vrátil na
Slovensko. Ale poslechněme si, co otom říká bratr Leiner:
Na jaře jsme s Magdou navštívili Pavla a Milušku Mat
ných v Děčíně. (Magda byla s Miluškou v Pardubicích a já
s Pavlem na Nikolaji a na Bytízu.) Zdeněk Leiner se tam
setkal s Jaroslavem Brodským, který mu navrhl, aby po
návratu na Slovensko promluvil s bývalými vězni o roz
šíření činnosti K-231 na Slovensko. Br. Leiner pokraču
je: Po návratu jsem některé z nich informoval o mém roz
hovoru s Jardou. Jak se dalo čekat, odpověď nebyla jed
noznačná. Mnozí byli spíše pro samostatnou slovenskou
akci, avšak nevylučovali spolupráci s K-231. Všichni měli
zato, že založeni organizace vězňů je nezbytné. Nepama
tuji se již, zda to bylo v červenci či začátkem srpna, co se
nás sešlo několik set na velké schůzi v Bratislavě, kde se
k těmto otázkám velmi svobodně vyjádřili zástupci všech
tendencí a také delegát K-231 dr. Nigrin, který sklidil za
svůj projev veliký potlesk. Byl založen přípravný výbor, ale
nebylo jednoznačně rozhodnuto, zda příští organizace
bude nezávislá od K-231 nebo jen autonomní odbočkou.
Bohužel, valná část řečníků věnovala své projevy spíš ide
ovým a politickým otázkám, než organizačním a konkrét
ním muklovským problémům. Schůze přesto proběhla a
skončila ve velmi dobrém a družném ovzduší a rozešlí
jsme se s pocitem, že to byl dobrý krok kupředu. "Vstup
bratrských vojsk" učinil všemu konec. Pusovce a celé
bratislavské předměstí byly obsazeny již 20. srpna před
půlnocí a Bratislava v časných ranních hodinách, kdy ješ

tě ostatní část republiky neměla tušení o konci všech na
dějí na lepší časy. Potud Francois Zdeněk Leiner.
Musím říci, že mě informace br. Leinera velice zaujaly, i
když otevřely víc otázek, než jich zodpověděly. Například,
kde byla ta schůze politických vězňů? Kdo ji svolal? Nako
nec, několik set lidí se nesejde jen tak. Bylo to oznámeno v
nějakých novinách? Jak schůze probíhala, kdo ji řídil, kdo
byl v přípravném výboru? A hlavně, jak to pokračovalo?
Sešel se výbor znovu, rozhodl o konkrétní formě práce9
Jde tu o organizaci politických vězňů, která vystupovala
pod jménem “Spoločnosť pre ľudská práva” pod vedením
dr. Vydry, či se jedná o úplně jinou aktivitu?
Odpovědi na tyto otázky zatím nejsou. Mezitím samo
zřejmě bychom mohli nějaké informace získat i tady.
Je víc než pravděpodobné, že nějací účastníci té bratislavské schůze musí být s námi v emigraci. Doufejme, že některému z nich se dostane do ruky tenhle článek ažesi da
tu práci nám napsat nebo zavolat.
Chtěl bych k tomu jen dodat, že tohle je patrně exem
plární doklad, jak rychle upadá v zapomnění naše minu
lost, naše činy a našesnažení. Pouhých dvacet let uplynu
lo a celá významná kapitola politické činnosti nás bývalých vězňů, je takřka nedokumentovatelná.
Je to o jeden důvod víc, proč bychom měli být zavázáni
časopisu K-231 za to, že se systematicky věnuje historicko-dokumentačním záznamům muklovské činnosti. Zdeněk Leiner píše v jednom ze svých dopisů, že jeho vzpo
mínky jsou dobré spíš do archívu než pro uveřejnění.
Věnujme se spíše současnosti a budoucnosti než ztros
kotané minulosti, říká br. Leiner. Většině z nás již svíčka
pomalu dohořívá a obávám se, že se nedožijeme splněni
našeho nejvřelejšího přání — obnovy svobodného Česko
slovenska. V mých očích K-231 a rovněž švýcarské
sdruženi měly být něčím, co udržuje plamen pochodně
která jednou v dnešní mladé generaci zažehne oheň, který
nás kdysi hřál v době první republiky. Nesvornost, nesnášenlivot a zášť mezi námi bohužel velmi ohrožuji přetr
vání toho plamene.
To jsou pravdivá slova poctivého politického vězně.
Snad s tou výhradou, že zabývat se naší minulostí (aťbyla
sebeztroskotanější) není nikdy na škodu. Kdo není ochoten poučit se z chyb minulosti, dopustí se stejných chyb i v
budoucnosti.

Sekretariát K 231 v Praze na Karlově náměstí
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Myšlenka Klubu K-231, postavit Památník všem Cechům, Slovákům a Podkarpatským Rusínům, zavraždě
ným komunistickým režimem, pronikla již i na australský
kontinent a získala další stoupence, kteří v rámci krajanských organizací zaslali finanční pomoc na její uskuteč
nění.
Karel Pecháček z Rakouska nabídl pomoc při provedení
sbírky mezi rakouskými přáteli.
Krajanský výbor z Clevelandu nám píše:
Krajanský výbor se jednohlasně rozhodl podpořit vaši
snahu o postavení památníku obětem komunismu.
Jednak jsme odhlasovali přímý dar Krajanského výbo
ru $100 US, jež posíláme přiloženým šekem. Mimoto vy
hlašujeme v našem městě ke 40. výročí Února48sbírku na
vámi plánovaný památník. Sbírku zahájíme již v příštích
dnech a budeme v ni pokračovat i během měsíce března.
Po jejím skončeni Vám zašleme seznam dárců. Přejeme
Vám mnoho zdaru.
S krajanským pozdravem Václav Hesoun, předseda
Dnes již můžeme prohlásit, že postavení Památníku se
stalo záležitostí mezinárodní. Mimo Kanadu jsme obdrželi
příspěvky ze Spojených Států Severoamerických, Švý
carska, Západního Německa, Rakouska, Švédska,
Anglie, Holandska a Austrálie.
Spolu s finančními příspěvky přišly i dopisy, z nichž
jsme několik vybrali k uveřejnění:
Do dnešní doby došlo šest návrhů na památník, se kte
rými vás chceme seznámit:

V posledním Káčku jsem také četl zprávu o přípravách k
postavení památníku našim bratrům a sestrám poprave
ným a umučeným komunistickými zloduchy. Společně s
Tebou věřím, že to bude mít velký ohlas na veřejnosti a
blahořečím tomu, který mezi Vás s tou krásnou myšlen
kou přišel. Sám jsem byl mezi k trestu smrti odsouzený
mi skoro devět měsíců. S několika jsem se loučil podáním
ruky a políbením, než je odvedli k šibenici. Povím jen, že
jsou to nepopsatelná duševní muka. Oni všichni, kteří ne
měli tolik štěstí jako my, si plně zaslouží úcty nás všech
a nezapomenutí.
Bývalý čs. pol. vězeň, USA. Nechce být jmenován
... a hodně zdaru Vaši chvalitebné myšlence. Jednou
ovšem památník bude stát uprostřed Prahy.
Srdečně Váš Jiří Loewy, Právo lidu
Zastupitelstvo Rady svobodného Československa na
svém zasedání ve dnech 21. a 22. /istopadu 1987 v New
Yorku ocenilo s povděkem a pohnutím toto vaše rozhod
nuti a usneslo se na vaši žádost přijmout patronát nad tím
to památníkem a přispět částkou $250 na jeho vybudová
ní. Patronáty i peníze a nakonec i památníky jsou málo,
čím se můžeme odvděčit všem, kdo s vámi prošli kalvárií
komunistické persekuce a komun fstických žalářů a kdo
nakonec přinesli tomu, v co věřili, oběť nejvyšši. Jsem
přesvědčen, že se jim jednou naše n árody odvděčí, až v je
jich duchu nad komunismem zvítězí.
Mojmír Povolný, předseda výkonného výboru
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NÁVRH JANA KRISTOFORIHO, NORSKO

Zpráva výboru pro vybudování Památníku

Děkuji za skvělé lednové Káčko, které přišlo dnes. Po
přečteni každého článku s informacemi o situaci v krimi
nálech u nás doma, kterými prošli ti, co o tom teď mohou
svobodně psát, děkuji tomu, komu je třeba děkovat za to.
že jsem podobnému osudu unikla. Nepřestaňte o těch
zvěrstvech, kterých se komunisté dopouštějí, informovat
nás, co jsme odešli před vámi a jinak bychom se o tom ne
dozvěděli. Ale hlavně, jak již jsem psala dříve, ty, kteří mají
možnost tuto tragickou situaci změnit.
Toto Káčko mi také připomnělo, že jsem před Vánocemi
zapomněla na Monument a minulý týden jsem vám posla
la jenom jeden šek. Přikládám tedy teď šek na 50 dolarů na
Památník.
Souhlasím s vaším rozhodnutím připomínat světu tra
gický osud našich nešťastných doma, kteří prošli nelid
ským mučením komunistických vrahů a dotrpěli, aniž by
se dočkali svobody naši vlasti, o což my ve jménu jejich
památky musíme usilovat.
Mnoho díků a zdar ve vaší záslužné práci.
Božena Špačková
... Vaše myšlenka a vůbec už na plné obrátky roztočená
činnost postavit památník těm statečným, kteří obětovali
své životy v boji proti komunismu, mne nesmírně potěšila
a proto bych i já chtěl, coby chudobný penzista, přispět
malou troškou do mlýna. Přikládám pro tento účel US $50.
Je to málo, ale je to od srdce!
Hodně úspěchů vám přeje a srdečně zdraví
Pepík Kanda

V červnu bude v Montrealu Sokolský slet. Doufám, že
přijede celé “K”.
Ten MONUMENT jednou naši potomci odvezou do Pra
hy a postaví ho na vyšehradský hřbitov zvaný “Slavín" a
všechny pražské zvony budou vyzvánět; jednou se to sta
ne, až se zbavíme komunistické vlády a ruské okupace.
Zdraví
Norbert Každan
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Jméno
Kanda Josef
Každan Norbert
Kludský Emanuel
Kocourek Bořivoj
Kolínová Hana
Kos Pavel
Kraj. výbor-Cleveland
Krause Oskar
Krupička Jiří
Laube Konrád
Loewy Jiří
Pecháček: sbírka
Povolný Mojmír
Rejmanová Olga
Rada svob.Českoslov.
Rychtera Ludvík
Skoták Slávek
Sochor Jiří
Staněk Jožka
Špačková Božena
Štorch Ota
Vrabcová Jarka

$ Kan.

Stát

Švýcarsko
Kanada
Záp. Německo
USA
Kanada
Kanada
USA
Švýcarsko
Kanada
Švýcarsko
Záp. Německo
Rakousko
USA
Anglie
USA
USA
Kanada
USA
Holandsko
Kanada
Švédsko
Švýcarsko

$ US

50.00
100.00
21.69
50.00
100.00
10.00

100.00
10.00
50.00
25.00
50.00
103.39 Vlz rozpis
50.00
11.50
250.00
25.00
50.00
20.00
10.00
50.00
50.00
20.00
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Červíček Pavel
Mohyla Josef

3030.83

1780.00

Záp. Německo 10.00 něm . marek
Švýcarsko
50.00 švýc. franků

Do sbírky bratra Pecháčka přispěli:

Eckhard Riehl
Friesacher H. & R.
Hlobil Karel
Kantor Jiří
Kretschmar Arnold
Ledvina E. & M.
Pecháček Karel
Rybin Karel
Rybin Viktor
Siková lvana
Skála Petr
SzilWay Ladislav

Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko

100.00 Sch.
120.00 Sch.
50.00 Sch.
50.00 Sch.
100.00 Sch.
100.00 Sch.
100.00 Sch.
100.00 Sch.
50.00 Sch.
30.00 Sch.
100.00 Sch
50.00 Sch.

DARY NA MONUMENT

Jméno

Stát

Počáteční stav:
Brzorád William
Bujnova Eugenie
Bunža Bohumír
Coufalík Ota
Čs. sdruž. Tasmánie
Drobílková Libuše
Ex-serv. men league
Fail Ewald
Frýbort Milan
H.F.
Hanet Radek
Hrdlička Milo
Jeřábek Karel
Jíša Josef
Johanovský František
Kabeš Vladimír

USA
Rakousko
USA
USA
Austrálie
USA
Austrálie
Švýcarsko
Kanada
Austrálie
USA
Kanada
Kanada
Švýcarsko
Kanada
USA

$ Kan.
1920.00
50.00
85.30
60.00
35.02
30.00
50.00
20.00

$ US
995.00
20.00

20.00
50.00

20.00
25.00
100.00
43.93
30.00
50.00
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Co o nás řekli:
K-231 od 1968 do 1988

Název "Klub K-231”, jako označení pro organizaci bývalých československých politických vězňů považujeme za
naprosto nepřijatelný a to z následujících důvodů:
K 231 je jev, který z hlediska dokonalosti demokracie nea) Toto označení musí být nezbytně považováno za mystimá ani britská královna, protože je to spolek lidí, zčásti
fikující, neboť původně patřilo organizaci, o níž bylo všeoprávoplatně odsouzených, kteří sami sebe prohlásili za becně známo, že její “raison ďétre” spočíval na dvou nám
odsouzené neprávoplatně.
naprosto nepřijatelných aspektech a to:
Zdeněk Mlynář, 13. května 1968 1) dosaženi občanských rehabilitací osob, jež byly v obK 231 je ovšem pouzečástí společnosti a nezávisí na něm, dobí tzv. “porušování socialistické zákonnosti” protiprávkolik prostoru k působení bude mít. Může být ignorován ně odsouzeny za politické delikty. Náprava těchto “přeúřady, tiskem, může být potlačován a může být také likvi- hmatů” se měla stát ve smyslu "platné socialistické ústadován. Potom však zmizí víc než jedna z organizací vznik- vy”.
lých během národního jara 1968. Osud K 231 se stane 2) Životnost K-231 byla dle jeho vlastních stanov terminována ke dni skončení zmíněných občanských rehabiliosudem československé demokracie.
Vilém Hejl, 27. června 1968 tací. Po uplynutí tohoto termínu měla být jakákoliv činnost K-231 zastavena, jeho členstvo se mělo v důsledku
Od samého začátku to bylo fascinující. Jen v povědomí
totální likvidace rozejít a nadále upustit od jakékoliv formy
mi blesklo hlavou, že jsme možná rozehráli hru, kterou ne- l
sdružování.
budeme schopni hrát. Lidé se objímali, jásali, plakali. Po
“Compiementum” Sdružení bývalých čs. politických
sedmé hodině byl sál uzavřen a všichni pomáhali natahovězňů v zahraničí.
vat rozhlasové zařízení na schody. Mimo předsednických
E. Hoffmann, tajemník, 1. listopadu 1985
stolů stál vpředu osamělý, černě potažený stůl a na něm
kniha dějin národa spolu s Biblí. Toto místo patřilo těm, Pohled zpět dává nám pocit hrdosti. Z tápavých začátků
kteří nepřežili. Schůzi zahájil generál Paleček. "Tak už to se nám podařilo vybudovat základy dobré a poctivé orgafrčí,” řekl jsem si. “Buďto jsi blázen a fantasta, který od- nizace a vůbec celoroční bilance je dobrá.
hadl situaci špatně a pak v příštích hodinách ovládne tenEda Ottová, předsedkyně K-231 v exilu, červen 1986
to sál bohyně pomsty, anebo . . .
Pod různými demagogickými hesly se vytvářely podmínJaroslav Brodský, ňešení Gama, 1970 ky pro obnovu struktur, jako byla agrární strana v českých
Soudruzi, stojíme před skutečností, že během šesti týdnů zemích a klérofašistická, strana na Slovensku, formovaly
se zformoval Klub bývalých politických vězňů s počtem se i nové reakční politické organizace, jako tzv. KAN (Klub
asi čtyřiceti osmi tisíc lidí, seznačnou intelektuální poten- angažovaných nestraníků) nebo K-231 (klub osob odsoucí.
zených za rozvracení republiky), sdružující agresívni' antis. Šimon, člen politbyra ÚV KSČ, 1968 komunisty, jejichž nejbližším cílem, jak nepokrytě vyhlásili, byla odplata za Únor 1948, návrat nejenom před rok
"Vědí o vás všechno. Máte to zadrátovaný i na hajzlu.”
Anonymní varování K-231, 1968 1948, ale ve skutečnosti návrat před Mnichov, obnovení
buržoasně demokratického zřízení.
Klub 231, který byl oficiálně ustaven 31. března 1968 na
Ladislav Skalický, Rudé právo, 4. leden 1988
Slovanském ostrově v Praze, označil se v programovém
Vážený příteli,
prohlášení za celostátní nepolitickou organizaci sdružující osoby odsouzené za údajné politické delikty po roce jak víš z denního zpravodajství, bylo nám 5. října oznámeno, že Ministerstvo vnitra neschvaluje předložený návrh
1948. Proklamoval plnou podporu KSČ a socialistickému
stanov pro K-231, protože úkoly, jež jsme vytýčili jako postátu při důsledné rehabilitaci neprávem postižených obslání klubu, budou do důsledku plněny státními orgány za
čanů. Stal se však něčím docela jiným. Byl ideovým a orsoučinnosti rehabilitačních komisí zřízených při Svazu
ganizačním centrem, z něhožskupina lidí usilovala o likviprotifašistických bojovníků a orgánů Národní fronty.
daci základních principů socialistického zřízení včetně
(Výměr č.j. MV III/3, 1101/68.)
zbavení komunistické strany jejího vedoucího postavení
Poslední dokument K-231, 6. záři 1968
ve společnosti.
Rudé právo, 1970 O sedmnáct let později (možno vidět v dalším ze sálů)
Rambousek požádal o rehabilitaci. Měl stále blízko ke
Ano, vtedy sa vynoril u nás rad jevov predtým neznámych.
zvláštním západním službám. Podle jejich doporučení zaNapr. vznikol z občianskej iniciatívy Klub 231 (paragraf
čal společně s dalšími “svými druhy” organizovat spolek
trestného zákoníka 231, podľa ktorého boli odsúdení za
zvaný K-231, spolek zabijáků, od něhož se distancoval i
protištátnu činnosť), ktorý usiloval o rehabilitáciu neprájeden z předních vůdců pravice, profesor Eduard Goldvom postihnutých občanov. Chceli to využiť i niektorí
nositelia protisocialistických tendencií a tak vlastne na
stúcker.
Jaroslav Kojzar, Rudé právo, 7. května 1987
jednej nezákonnosti rozvinúť inú. V tom čase sa završila
Na závěr chci říci: jako těch patnáct předešlých let, i krátnáprava dôsledkov velkých politických procesov. Okrem
ká existence Káčka tvoří neopakovatelnou část mého ži
iného sa pritom zákonite prejavili emocionálne postoje.
vota. Být ve vedení Dvěstějednatřicítky bylo pro mne vePreto došlo k dohode s Klubom K-231, že vzmysle Akčnélikou ctí. Denní styk a práce, při kteréjsmeseopíralijeden
ho programu československý štát prevezme na seba úloo druhého, v naprosté důvěře a vřelém přátelství. Nelze
hu napraviť krivdy, aby sa mohlo napredovať bez zbytočzapomenout na ty, kteří už mezi námi nejsou: Karel Nigrín,
ných excesov. Tak sa aj stalo. Tým Klub 231 stratil svoje
Pepík Kovařovic, Bony Falerski, HonzaŠmíd. Také Václav
opodstatnenie. Pravda sa však musela presadiť: ved'išlo o
Paleček a všemi opuštěný Jarda Brodský. A ti ostatní?
36 tisíc prípadov.
“Šutrolog” Jirka Krupička, Zdeněk Mráz, Láďa Gruber,
Alexander Dubček, lnterview v ľUnitá, leden 1988
Tonda Roubík a jiní a jiní, v exilu i doma. Dík za všechno.
Je to klika být jedním z vás. Jedním z nás...
I
Ota Rambousek, 1982
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TBe WewIfark ILeview
of Books
Philip Siegelman

... “GLASNOST” se nevzdává, ale...
8. listopadu 1987 vydal Sergej Grigoryants, redaktorinformačního bulletinu GLASNOST a ediční rada dalšího
neoficiálního časopisu hájícího lidská práva v SSSR,
EXPRES—KRONIKA, následující společné prohlášení o
současném pronásledování obhájců lidských práv sovětskou tajnou policií — KGB.
V naši zemi vznikla během minulých týdnů komplikova
ná situace. Na jedné straně sovětské sdělovací prostřed
ky a vysoce postaveni sovětští představitelé neúnavně a
opakovaně hovoří o glasnosti, perestrojce a demokratiza
ci a o respektování socialistických zákonů. Na základě na
šich osobních zkušeností jsme si jisti, že na druhé straně
tento pokrok vůbec nezajímá ty vládni instituce, s nimiž,
bohužel, právě my přicházíme do styku velice často.
Protože v tomto roce nebyly žádné politické procesy,
vzbudilo to v některých z nás naděje na zlepšeni politické
ho ovzduší v naší zemi. 1/ posledních týdnech jsme se však
přesvědčili, že politické ovzduší zůstává stejné. Vše se
vrátilo do starých kole/i a postoj KGB a policie vůči nám
se nezměnil.
Zde je přiklad: 3ú. října KG B a policie vzaly do nezákon
né prozatímní vazby v Moskvě asi čtyřicet lidí, kteří se za
mýšleli zúčastnit mírové demonstrace na obranu politic
kých vězňů. Surové násilí bylo použito proti Sergejovi Grigoryantsovi, Andreji Sílkovovi a Kyrilu Podrabinkovi.
Státní bezpečnostní orgány nařídily nepřetržité sledová
ní Andreje Krivova, Vsevoloda Kaplana, Alexandra Podra
binka, Sergeje Grigoryantse, Nikolaje Chrámová a všech
příslušníků redakci GLASNOST a EXPRES—KRONIKA.
1. listopadu zaútočili agenti státní bezpečnosti na vy
davatele GL t.SNOSTI Sergeje Grigoryantse a Dmitrije
Eisnera. Když jmenovaní požádali o pomoc policii, mělo
to :ento následek: Eisner byl znovu surově zbit.
7. listopadu, blízko bydliště žurnalisty Vladimíra Pimo-

nova, příslušnici státní bezpečnosti napadli redaktora
EXPRES—KRONIKY Alexandra Podrabinka. Útok byl do
provázen protižidovskými nadávkami a hrozbou, že PoI drabinka nadosmrti zmrzačí.
Telefony Valerie Novodvorské, Asya Lasivera a Igora
Tsarkova byly odpojeny. Právě tak telefony členů redak
ce GLASNOST a EXPRES—KRONIKA jsou pravidelně
vypínány. V arménském Jerevanu byli perzekvováni
účastnici mírové demonstrace na ochranu životního pro
středí společně s členy kulturního klubu v Kijevě, členy
Ivovské skupiny, skupiny Krimských Tatarů v Krasnodaru, Uzbekistanu a na Krymu, a těch, kteří se zúčastnili de
monstraci v pobaltských republikách.
Vzdor řadě protestů k úřadům, které by měly chránit a
střežit právo, nebylo dosaženo kladných výsledků. Meto
dy, jakých používali představitelé státní moci jsou neje
nom protizákonné, ale jsou kriminální a ti, kteří se dopuI stí/í těchto zločinů by měli za ně nést zákonnou odpovědI nost. Podepsáni- šéfredaktor GLASNOSTI a ediční rada
EXPRES- KRONIKY.
GLASNOST a EXPRES KRONIKA jsou vydávány disidenty, kteří v minulosti byli odsouzeni do vězení pro zve
řejňováni zpráv o porušování lidských práv v SSSR.
Sergej Grigoryants strávil ve vězení osm let a redaktor
EXPRES—KRONIKY, Alexandr Podrabinek, téměř šest
let. Petr Starchik a Vladimír Ryabokon, další redaktoři
EXPRES—KROMIKY, byli vězněni v ústavech pro duševně choré.
Obě publikace začaly svou činnost v tomto roce iako
odpověď na novou politiku demokratizace, vyhlášenou
sovětskými vládními činiteli.
přeložil -rrNÁVRH FRANTIŠKA OTTY. SCARBOROUGH

MEZINÁRODNI SPOLECNOSI
PRO LIUSKA PRAVA
PRACOVNI SKUPINA CSSH

V naší rodné zemi, vzdor glasnosti, jsou věznice stále plné. Zavíráni jsou lidé pro své náboženské přesvědčení, za rozšiřování či
přechovávání politické nebo náboženské literatury, za kritiku vlády. Situace se od našich dob tak moc nezměnila. Dnešních politických vězňů je asi 5.000 a žiji ve velmi těžkých podmínkách.
Mezinárodní společnost pro lidská práva - pracovní skupina
ČSSR - vyzývá občany svobodného sveta, aby zahájili celosvětovou řetězovou hladovku na podporu nespravedlivě pronásledovaných a tak vynutit pro ně amnestii. Není jisté, zda se to setká
s výsledkem, ale za pokus to stoji (pod nátlakem ze zahraničí byl
propuštěn Jan Dus a Petr Po .'píchal )
Čím více lidi se této hladovky zúčastní, tím je větší naděje na
úspěch.
Informace u pí. Dany Seidlové, Lerchenberg 31,
CH-8046 Zurich, Switzerland
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Lumír Salivar

Bory šumí po skalinách

Paragraf 23 odst. 2 čs. trestního zákona: Výkonem trestu
nesmi být ponížena lidská důstojnost.

Všeobecná deklarace lidských práv, článek 5: Nikdo
nesmi být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Mezinárodni pakt o občanských a politických právech, čl.
10/1: Se všemi osobami zbavenými osobní svobody se
Jedná lidsky a s úctou k přirozené důstojnosti lidské
bytosti.

Nadpis tohoto článku sice navozuje vlasteneckou náladu, ale obsah je o místě, kde o projev vlastenectví a jeho
následky skutečně šlo, jde a pravděpodobně ještě dlouho
půjde. Jedná se o pověstnou věznici "BORY”, kde to zdaleka nešumí pohodou a kde lidské utrpení je dnes stejné,
jako bylo za časů K.H. Franka, Stalina, Gottwalda, Novotného i Husáka — a dnes už Jakeše.
Mám před sebou dvě zprávy o současných poměrech v
tomto komunistickém kriminále. První je “SDĚLENÍ
CHARTY 77 O POMĚRECH V NVÚ PLZEŇ-BORY”, druhá
je zpráva bratra profesora Jaroslava Krejčího, který byl na
Borech vězněn. Jako důležitou informaci uvádějí obě
zprávy jména některých sadistických dozorců.
Věznice “BORY” byla vybudována tak, aby pojala zhruba dva tisíce vězňů. Že tento počet byl a je neustále pod

statně překračován, není jistě nutno zdůrazňovat. Bylo tomu tak za našich časů, je tomu tak i nyní. V současné době
je tento kriminál rozdělen na pět úseků. Na prvním, který
je určen převážně pro politické vězně, je v oddělení, které
pracuje pro národní podnik TESLA, hlavním bachařem
nadporučík SEDLÁK. Na témže úseku pracují vězni pro
další národní podnik KOVOŠROT, kde pány nad osudy
vězňů jsou sadisté nadporučík HLOUZ a poručík BÍLEK.
Na druhém úseku jsou podmínky relativně mírnější, protože to je předvýstupní oddělení a šéfují tam: kapitán
HLAD, poručík PLICHTA, nadporučík JUZÍK a kapitán
TŮMA. Na tomto oddělení sesice fyzicky nemučí, ale jmenovaní bachaři se k vězňům chovají jako nacističtí "nadlidé”.
Celý třetí úsek, který je považován za jeden z nejhorších
a kde pracují rovněž političtí vězni, tvoří pracoviště pro narodní podnik PRECIOSA, kde se brousí bižuterie. Na tom to úseku neomezeně vládnou následující bachaři, jejichž
jednání si v ničem nezadá s jejich esesáckými kolegy.
Jsou to: kapitán BORKOVEC, poručík GRUBER, kapitán
BODICKÝ a nadporučík STREJC.
Čtvrtý úsek je opět poněkud mírnější a pracují tam odsouzení na pracech mimo věznici. Pátý úsek, který je přísně oddělen od ostatních, je oddělením pro psychopaty.
Jména dozorců na čtvrtém a pátém úseku se zatím nepodařilo zjistit. Dříve nebo později se však i to dozvíme a
budeme o nich psát. Důležité ovšem je zjištění, že na
“BORECH” je zvláštní oddělení pro psychopaty. Ve všech
civilizovaných zemích světa jsou tyto osoby odděleny od
společnosti ve zcela jiných ústavech, než jsou kriminály.
Oficiálním subtitulem estébáckých bachařů je "vychovatel”. To je jeden z těch orwelovských “doubletalků”,
protože kdyby kdokoli z nás, žijících ve svobodném světě,
“vychovával” svého pejska, kočičku nebo kanárka tak, jako vychovávají na “BORECH”, byl by předmětem trestního stíhání. Borští “vychovatelé” mají jako pomocníky pro
svou krvavou práci řadu vězňů, kteří tvoří jakousi pofiderní samosprávu. Členové “samosprávy” se rekrutují z řad
kriminálních zločinců. Jsou to většinou vrazi, lidé pohlavně zvrácení a lidé odsouzení za loupež. Objektivně
lze říci, že by si zcela snadno mohli vyměnit své postavení.
Bachaři jsou stejní jako odsouzení zločinci a zločinci jsou
stejní jako komunističtí bachaři. Snad také proto mají členové samosprávy výsadní postavení. Že vrána vráně oči
nevyklove, o tom svědčí například i následující událost:

Odsouzený DUCHOSLAV, vězněný pro tak zvaný protistátní delikt, byl napaden brigadýrem a vrahem ONDRUšKEM.
Protože se Duchoslav bránil a ubránil, byl kázeňsky potrestán umístěním na dvacet dní v uzavřeném oddělení, což je
současný terminus technicus pro korekci. Pohlavně úchylný vrah Ondrušek potrestán nebyl.
Psát o lékařské péči je téměř zbytečné, protože žádná
není. Teplota pod 38 stupňů není překážkou v práci a i při
aplikaci antibiotik je odsouzený schopný práce. Angína
se léčí výtěrem krku. Odsouzený CHMEL nebyl ošetřen,

protože nebyl údajně oholen. Při další návštěvě lékař konstatoval “pouze prasklý ušní bubínek".
Pro ilustraci pracovních podmínek uveďme jen několik
případů.

Odsouzený HRABAL pět dni, protože nebyl oholen při raportu. Odsouzený CHMEL dostal dvacet dní za to, že si pozval
na návštěvu osobu, která nebyla jeho příbuzná. Odsouzený PITOR dostal 30 dní, protože měl u sebe nepřiměřené
množství tabáku a montérky. Ani zhoršený zdravotní stav nebrání socialistickým vychovatelům dát lidi do korekce.
Odsouzený WURM byl ihned po složité operaci ledvin umístěn na uzavřeném oddělení.
Podmínky na "uzavřeném oddělení” my muklové známe. Pro osvěžení paměti a pro ty, kteří o tom ještě neslyšeli: Na uzavřeném oddělení je umístěn vězeň buďpo prá
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ci, tj. má to “s dekou”, nebo má "ostrý”, to znamená, že
tam tráví celou dobu kázeňského trestu. Při nástupu na
toto oddělení se každý musí svléknout donaha a podrobit

se prohlídce, zda s sebou něco nepronáší. Smí si vzít je- dovoleno pouze po večerce. Jedenkrát týdně se stříhá
nom pokrývky, které musí zanechat před celou a dostává dohola — v zimě i v létě. Dávky stravy jsou poloviční, bez
je pouze na noc, lžíci, kartáček a pastu na zuby, mýdlo a masa a přídavků, v hodnotě 3 koruny padesát haléřů denručník. Cela má rozlohu čtyřikrát dva metry. Jsou v ní tři
ně. Vycházky jsou patnácti až třicetiminutové, odsouzení
dřevěné pryčny bez slamníku, jedna malá polička, vodo chodí v kruhu o průměru deset metrů s rukama za zády a
vod, nezakrytý splachovací záchod, který slouží rovněž
nesmí spolu hovořit. Není výjimkou bití odsouzených, spíjako odtok vodovodu. Větrání “zajišťuje” u stropu umístě- še pravidlem. Důvody k umístění na celodenním uzavřený otvor o rozměrech 10x40 cm. Cely jsou ve sklepě, to ném oddělení jsou například:
znamená vlhké a chladné. Nesmí se číst, kouřit a ležet je
Odsouzený CIBULKA byl zbit “vychovateli” jen proto, že nestačil pracovnímu tempu. Odsouzení KOBAL a ŽEMLIČKA museli pracovat v nezdravém prostředí národního podniku PRECIOSA vzdor tomu, že jim byla naordinována ataratika a hypnotika. Odsouzení CIBULKA a HAVLÍČEK měli tržné rány na rukou, MAŇÁSEK popáleniny třetího stupně,
ŽEMLIČKA opakované epileptické záchvaty. MAŇÁSEK při chronickém zánětu očních spojivek nebyl uznán práce
neschopným.

Bratr Krejčí uvádí, že nejvíce bil vězně poručík HLOUZ a
kapitán NEUHAMPL. Podporučík SOPEK pronásledoval
ty, které považoval za “inteligenty”. Podporučík SEDLÁČEK si se sadistickou rozkoší vymýšlel nové a nové způsoby trestů a buzerace.
Svědectví bratra Krejčího a zpráva CHARTY 77 jsou
otřesné. Dědicové Himmlera jsou hodni svého vzoru. Tím
podivnější je postoj některých lidí v exilu, kteří se z tepla
demokracie odvažují kritizovat signatáře CHARTY 77.
Lidi, kteří za své demokratické přesvědčení prožívají tato
martyria.
Na závěr dávám slovo bratru Krejčímu:
PROČ JSOU SIGNATÁŘI CHARTY 77 ESKORTOVÁNI
DO SPECIÁLNÍHO VĚZENÍ PRO POLITICKÉ VĚZNÉ V
PLZNI-BORECH?
Protože použili zákonného práva občana svobodně se
vyjádřit k tomu, zda vláda a státní moc v Československu se
neodchyluje od převzatého závazku plnit dva významné
dokumenty OSN o lidských právech, a to Mezinárodní
pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.

Všichni odsouzení signatáři CHARTY 77 měli nezadatelné
právo se vyjádřit, zda vláda neporušuje vlastní závazek
plnit usnesení Helsinské konference. Občan každéhostátu má právo dovolávat se vnitřních zákonů státu, je-li lid
sky a občansky ponižován a ohrožován, je-li nucen vykonávat nucenou práci, je-li zrušeno jeho právo zastávat
svůj názor bez překážek, i jeho svoboda vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky vzájemně odliš
né.
Signatáři CHARTY 77 jsou odsuzováni, protože hájí důstojnost občana proti státnímu násilí, proti státnímu mo
nopolu jedné politické strany nad informacemi v tisku,
rozhlase, televizi, umění, literatuře a ve vědě. Signatáři
CHARTY 77 nechtějí být všemu, co se děje kolem nich, na
pospas. Nechtějí uhýbat celý život jako ostatní před odpo
vědností za dění v sobě i kolem sebe, za lidské úkoly v nás i
mimo nás, jsou věrni svému přesvědčení a svědomí. Nechtějí dopustit, aby v člověku vymřely mravní a humánní
principy důstojnosti a cti občana, mezinárodně kodifikované v dokumentech OSN o lidských právech.

František Otta

Převaděč
"Honem. Podte se skovat. Co když je to policie
Na blízké smrčky již byli stěží vidět. Skupina pěti
nebo vojáci,” začal starší muž vstávat.
lidí se krčila pod stříškou polorozpadlé chatrče.
“To musí být on. Vždyť přece psal, že nás tady vy
“Tak sakra, kde ten chlap vězí. Měli jsme tu být v
šest a už je půl osmé a on nikde. Z tohodle slabýho zvedne a odtud že nás odveze za hranice.” V hlase
mrholení budeme za chvíli mokrý až na kůži," zlobil mladšího muže však byla slyšet nejistota a začal se
se starší muž v montgomeráku. Sejmul brýle a začal pomalu také zvedat. V zákrutu lesní cesty se vyno
řila stará dodávka s plachtou, zakrývající plošinku.
utírat usazené kapky deště.
“To je určitě on, přece vojáci ani policie takovýdle
“Snad se mu něco nestalo? Co bysme dělali?
Zpátky přece nemůžem,” ustrašeně šeptala žena, kraksny nemaj,” skoro vesele poznamenal mladší
schoulená po jeho boku. “Myslíš, že by v tom mohla muž.
Dodávka zastavila kousek od skupinky a podmrabejt policie? Dyťsmedostali od Haklů ten dopis, užz
Německa, a ti přece psali, jak je přechod s tímhle čený muž vystoupil z kabiny. Nepozdravil.
“Komu ste říkali, že se tady máte se mnou sejít?”
člověkem bezpečnej. Myslíš, že ho mohli chytit?”
Starší muž jenom něco zabručel, nasadil si brýle a nervózně se otázal poté, kdy si nejprve dlouze pro
hlédl skupinku těch pěti, kteří se kolem něho sesku
začal hledat po kapsách zápalky.
Vedle nich se krčila druhá dvojice lidí, marně se pili. Ujistili ho, žeseoschůzce nezmínili nikomu, tak
mezi sebou pokoušeli před deštěm ochránit chlap- jak jim nařídil v dopise. Pokračoval již trochu klidně
ce, asi desetiletého. Ve tváři obou bylo vidět strach a ji: “A co ty dopisy vašim známým? Napsali ste, že už
obavy, ale muž se přesto snažil svoji ženu uklidnit. ste na druhý straně a že to po mně posíláte zpátky?
“Počkej, zítra už budeme venku, už se nebudeme Řekli ste jim tam, že je taky převedu?” Nikdo si nemuset bát, že nás seberou. Začneme si nový život všiml zlého úšklebku, který se mu na okamžik obje
a ... ” zmlk a zaposlouchal se do šera sychravého ve vil na tváři. "A kde jsou ty peníze?”
Oba muži vytáhli z kapes obálky a podali mu je.
čera.
Napřed jenom slabě, po chvilce silněji, bylo slyšet ! Přehlédl adresy, pomalu přečetl dopisy a aniž by po
čítal přiložené peníze, zastrčil dopisy do kapsy stahluk motoru.
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rého kabátu, který mu spadal až pod kolena. Když se
otočil zpět k autu a hledal pod plachtou, zlý výraz
se opět ukázal na jeho tváři.
“Ale v těchhle hadrech přes hranice nemůžete.
Dyby nás cestou někdo zastavil, tak hned mu je jasný, že nejste vodsuď,” nespokojeně poroučel a vytáhl zpod plachty několik starých oděvů.
“Převlíkněte se za barákem a ty vaše hadry dejte
do kabiny. Vy pojedete pod plachtou. Atoho malýho
převlíkněte taky. Tady sem pro něj vzal taky ňáký
šaty. Nevím, esli mu budou, ale na tu chvíli to tak
nevadí a stejně za chvíli ste na druhý straně, a tam si
zase voblíknete svoje,” zabručel a zamračil se, když
si vzpomněl, jak posledně musel všechny obleky
vyhodit, protože byiy poškozené.
Převlečená skupinka se za pár minut vrátila k autu
a pečlivě uložila své nejlepší šaty do pytle, který pře
vaděč držel otevřený. Pytel zastrčil pod sedadlo v
kabině auta.
“To řízení je v hajzlu a dá to práci vobrátittu káru
prázdnou. Počkejte támhle u toho křoví,” temným,
skoro zlým hlasem zavrčel a ukázal na skupinku
mladých smrčků.
Při chůzi se starší muž naklonil ke své ženě s povzbuzujícími slovy:
“Už jenom pár hodin a všechno bude za náma.”
Docházeli k nízkým stromkům.
“Já sem tak ráda,” hlasem plným naděje hovořila
při chůzi mladší žena ke svému společníkovi “že od
zítřka už bude pro našeho chlapce konečně budou
cnost a že...” nedořekla. Upadla do mokré trávy.
Její muž se nestačil obrátit. Něco ho uhodilo do zad
a všechno zčernalo.
Starší pár ještě měl čas zahlédnout převaděče ve
dle auta, rozevřený kabát, od boku mu šlehal oheň.
Výstřely z automatu splynuly v dlouhý rachot.
Malý chlapec se rozplakal, ztuhlý hrůzou.
“Kruci, kluk je tak malej. Příště musím mířit níž,”
zlostně si mumlal převaděč a zasunul druhý zásob
ník. Potom ale odložil automat stranou, sáhl pod
kabát a vytáhl pistoli.
“Škoda střeliva,” vztekle hučel, když se blížil k
děcku. Chlapec padl vedle své matky s malou dírkou
v čele.
“Ksindl reakcionárskej. Tady máte svobodu.”
Odplivl si do trávy.

Jistě se to stalo jinak; toto je jenom povídka. _
Povídkou však není skutečnost (J. Brodský "Ře
šení Gama”), že na Karlovarsku byla policií zatčena
skupina “převaděčů’, kteří za peníze převáděli přes
hranice. Ani jeden z těch, kteří se této skupině svěři
li do rukou, se do Německa nedostal. Všichni byli
brutálně zavražděni. Bělousov, vůdce skupiny,
Ukrajinec, který po válce zůstal v Československu
(?), byl velmi shovívavě vyšetřován, několik policejnich důstojníků bylo odvoláno a on byl odsouzen na
deset let. Po nějakém čase se objevil na lágru Bytíz.
Při jedné z “nakládaček”, které pravidelně dostával
od spoluvězňů po každém propuštění z táborové ne
mocnice, se přiznal, že zavraždil 52 lidí. Tedy za
vraždu pěti lidí dostal rok. Jeden rok. 70 dní za jeden
lidský život. Vzala snad justice jako polehčující
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I okolnost to, že zavraždění byli nepřátelé dělnické
třídy? Po necelém půl roce Bělousovz tábora zmizel
j a nikdy se na žádném jiném lágru neobjevil. Jsou
I dohady, že pravděpodobně byl agentem KGB a ti si
no po dobře vykonané práci odvezli domů. Možná
že dostal metál na srdce, možná že do srdce.
Povídkou není ani druhý případ, o kterém se zmi
ňuje Josef Frolík v knize “Špion vypovídá” a Vilém
Hejl v knize “Zpráva o organizovaném násilí”. Na Pl
zeňsku “převáděl” Hubert Pilčík ze Sence u Plzněza
cenu 25 až 30 tisíc korun, nebo za šperky ve stejné
i hodnotě. Ani jeho “zákazníci” se přes hranice ne' dostali. Na opuštěných místech byli surově zavraž
děni a oloupeni. Po požáru hájovny v blízkosti hra
nic našly vyšetřovací orgány hromadný hrob lidí,
které považovaly ža emigranty. Tento převaděč
spáchal v cele sebevraždu (?). Případ byl publikován v časopise “Kriminalistika”, vydávaném hlavní
správou Veřejné bezpečnosti pro potřeby Ministerstva vnitra a stal se součástí exposice muzea krimi
nalistiky. To, že vrah byl až do svého zatčení placeným agentem plzeňské Státní bezpečnosti bylo
opomenuto asi omylem.
Kolik z těch tisícu lidí, kteří po únoru 48 opouštéli v temných nocích svoji vlast, si vůbec někdy uvědomilo, jak málo scházelo, aby i oni byli “převede
ni” do země, kde svoboda je věčná?
Všem těm, kteří nedošli a skončili svoji životní ces
tu někde na hranici, patří naše vzpomínka a také náš
památník. Byl to komunistický teror, který je vehnal
do rukou vrahů. Ať již vranů-pohraničníku, či vrahůpřevaděčů.

!
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A.P. Roubík

Ze sportovní kroniky muklovstva
V New Yorku existuje Spolek čsl. svobodných spor společně pak jsme hájili barvy místního klubu v bojích o
tovců a tam jsem se, krátce po svém příchodu do USA, semistrovství ligy ledního i pozemního hokeje či sedávali ve
stejné lodi při veslařských závodech. Osud nás svedl dotkal po dvaceti letech s řadou starých známých z doby nahromady i za mřížemi, jenže teď jsme byli soupeři a bili se
šeho zápolení na ledě pražského stadionu či na vlnách
s vervou. Nakonec jsme to s Milanem vyhráli, hlavně jeho
Vltavy. Všichni byli zvědaví, jak jsem to “válel” v těch zazásluhou, a já z toho měl snad větší frajtku než po nějakém
drátovaných prostorách staré vlasti a já jsem jim mohl,
tom vítězství v civilu. I pinkpongová klání se občas konala
kupodivu, poreferovat i o muklovském sportování.
na Svornosti, pokud trvala zásoba míčků či sportu přízniTato muklovská činnost byla ovšem závislá na rozmavá maršruta na velitelství.
rech náčelníků oněch otrockých zařízení, která jsou neKoncem roku 52 jsem byl "služebně” přeložen na tábor
zbytnou součástí komunistické ekonomie, a na politicVojna u Příbrami. A historie se opakovala. Zezačátku to
kém počasí, které právě panovalo. Žádný koutek čsl. Gutam věru byla vojna jako řemen a na sportování nebylo ani
lagu nebyl fešáckým kriminálem a ve všech se střídala období brutálních surovostí s buzerováním mírnějším v do
pomyšlení. Vlastně pomyšlení byloto jedině možnéza daných okolností, neb jsem se i tam po příjezdu setkal opět
bách “tání”. V některých místech v dobách oteplení se das jedním známým reprezentantem čsl. hokeje — Vovkou
lo dokonce i sportovat. Lidská paměť má jednu blahodárKobranovem, který si dával dohromady teoretickou přínou vlastnost, že raději vzpomíná na příjemnější chvíle
ručku této hry pod pracovním názvem "Jak se hráti máti”.
prožité v minulosti než na ty nepříjemné. A proto si i ve
Snad se mu hodila při jeho trenérské činnosti ve Švýca
vzpomínkách na své putování Gulagem rád vracím ke
chvílím stráveným při sportování s kamarády v muklovrech po odchodu do emigrace. Když se však někdy v roce
ských dresech. Dokonce tyhle sportovní zážitky za okol53 odebral Džingischán Džugašvili do věčných lovišť, řemen režimu povolil i na tomto lágru. Ne hned. Pamatuji
ností tak mimořádných zatlačily v mé paměti docela do
ještě za jakých okolností jsme se tuhle novinu dozvěděli.
pozadí co jsem kdysi v mládí prožil při hraní hokeje či při
Mladý klučina z kopanie na Záhoří, zavřený za kopečky,
veslaiině.
spal na cimře na kavalci nade mnou a byl toho osudného
Sportovní kariéru jako mukl jsem zahájil na lágru Svordne povolán na velitelství, aby brigádnicky vyšůroval ponost v Jáchymově, kamž jsem připutoval na Vánoce roku
dlahy kanceláří. V době jeho nepřítomnosti prováděli ba1950 za třeskutých mrazů. V těch “Opičích horách", jak
chaři zrovna “cimerku” čili obvyklou buzeraci prohlídkou
jsme překřtili Krušnohoří, bylo vůbec 10 měsíců zima a 2
zda úklid místnosti byl proveden podle foršriftu. Dotyčný
měsíce chladno. Zato režim tam panující “zatápěl” mukmladík vpadl na cimru právě ve chvíli tohoto úředního
lům dostatečně podle vypůjčeného hesla “Paže tuž, vlasti
úkonu, pln nedočkavosti zvěstovat nám důležitou novinu,
služ” v přilehlém uranovém dole, kde byly pracovní normy
kterou vyslech z rádia na velitelství a tak už ve dveřích ha
řádně napruženy. Ale po několika prvých letech rudé hrůlekal: “Počúvajte, Stalin je hore kopytami!" aniž by zaregizovlády po únorovém puči a po vystřídání místního náčelstroval přítomnost příslušníka rudé mafie. Ten ho neproníka došlo přece jen k jistému zmírnění teroru, až se jeddleně odvedl zpět na velitelství a vsadil do šatlavy pro
noho dne, někdy v roce 52, objevila na táboře i volejbalová
urážku pošlého majestátu. Ale po čase se začlo sportovat i
mičuda a s požehnáním osvěťáka bylo povoleno hrát odna Vojně. Tam bylo ovšem dost místa hned pro několik
bíjenou. Tábor byl však tak napěchován baráky, že jediný
druhů sportu. Appelplatz byl rozlohou jak menší hříště
vhodný plácek byl u ostřelovaného pásma vybudovaného
kopané a třebaže byl do mírného svahu, postavily se tam
kolem lágru pro kulometné věže strážců socialistické nedvě brány a začalo se čutat. Brzo se utvořily i reprezenzákonnosti. Tam se natáhla síť mezi dva baráky, takže
tační jedenáctky Cech, Moravy a Slovenska a docházelo k
zadní lajna jedné poloviny hříště pro šestku byla proklatě
mezizemským utkáním za mohutného povzbuzování fanblízko ostnatého drátu. Když ji balon přelítl, což se stávadů. Výkřiky diváků obrážely prostředí, ve kterém o náhlá
lo dost často, záleželo na ostrostřelci na věži, zda povolil
či násilná úmrtí nebylo nouze, ať při úrazech v šachtě či
míč vylovit, jinak byl konec zápasu až do jeho vystřídání.
při pokusu o útěk, šibeničním humorem, jako když se do
Uznávaným králem na tomhle plácku byl Milan Ťapaj,
žadovali oživení hry skandováním: “Dejtetrochu života do
znamenitý smečařajeho nahrávač Lado Krastenič, neroz
toho umírání!” Ale někdy se zas hrálo i pěkně od podlahy
lučná to dvojice bratislavských vysokoškoláků. Ti také
a pamatuji, jak se jednou srazil Zdenek Mráz, neúnavný
pravidelně vyhrávali turnaj dvojic o muklovské “mistrovcentrhalf českých lvů, při hlavičce s protihráčem, až to zaství světa a okolních vesnic”. To bývalo urputné zápolení
praštělo i na dálku a to v jeho nose, kde to odnesla chru
a já vzpomínám, jak se jednou po takovém klání dostavil
pavka a nos mu ve chvíli značnězmohutněl, čímžsi načas
k rannímu nástupu Vlado zřejmě utahán a v nemluvné návysloužil přezdívku Nabuchadonosor. Jindy zas zasáhla
ladě. Milan ho uvítal otázkou: “Prečo sa ma neopýtaš ako
bachařská zlovůle a pod nějakou záminkou hru zastavila.
sa mi darí?” a když konečně z něho vydoloval neochotné
Vzpomínám, že jednou bachař zvaný Frank pro nápadnou
“No čo, ako sa ti darí?”, odpovéďznéla: "Ale ani sa nepý
podobu s tou odpornou postavou doby protektorátní,
taj.” Nato Lado odvětil: “Ale hybaj do rici pokial ti pekne
odebral hráčům balon uprostřed napínavého zápasu, nahovorím, Milánko!” k všeobecnému veselí okolostojícich.
čež jeden rozlícený fanda — lapiduch z maródky nevalné
A přece při posledním turnaji deblů, který jsem tam absolpověsti, kterému říkali doktor Mazač, začal za ním hulá
voval, byla tato dvojice rozloučena, neb Lado si, tuším,
kat: “Franku, ty vrahu českýho národa, naval zpátky tu
poranil nohu v robotě a tak byl z účasti vyřazen. Milan pak
mergli!” lncident skončil odchodem Mazače do korekcea
vyzval mne, abych mu dělal partnera. Ochotně jsem přijal
sportovní činnost byla zas na čas zakázána. Jedenzestara hladce jsme se dostali do finále. Tam jsme však o vítěz
ších přihlížejících si posteskl: “Tak vidíte, chlapci, už jsme
ství museli tvrdě bojovat proti dvojici, v níž hrál Venca Roto měli tak dobrý ateďzačnezasebuzerace.” Natomu Jáziňák, s kterým jsem kdysi vyrůstal u podolského háfnu a
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no Reiman, bratr známého brankáře ŠK Bratislava a sám
rovněž vášnivý fotbalista, odvětil jadrně: "No čo, jebat nás
můžou, rodit stejně nebudeme!” lnu, sportovní zápolení
podporovalo nejen svaly, ale i bojovného ducha.
Vedle kopané se na Vojně rozjela naplno i odbíjená. V
té jsme vytvořili s Mrázem deblíka, který vyhrál prvý turnaj dvojic tam pořádaný a jási cením tohoto muklovského
vavřínu více než všech těch trofejí posbíraných v civilu.
Scházeli jsme se na tom plácku i po nočních šichtách a
byla to věru dobrá parta: Jarda Borecký, Pepa Hájek, Šulc,
Dvořáček, Milan Sehnal, Radek Procházků, ba i pan profesor Jirka Krupička si přišel s námi bouchnout do toho
kulatého nesmyslu. Obdobná parta hrávala i košíkovou,
když Milan Dvořák vyrobil kruhy v důlní kovárně.
I turnaje v pingpongu se konávaly, v nichž dominoval
útočný Sedlák, s kterým úspěšně zápolil všestrannýsportovec Zdenek Mráz svým obranným stylem.
Konečnou a, bohudík,výstupní stanicí mé muklovské
anabáze byl festunk leopoldovský. Tam to tylo zase ”hubou do betonu", jak praví muklovský žargon, zejména po
maďarské revoluci. Ale i tu se historie opakovala do třetice. Jak ztráceli staří ranaři stalinské epochy půdu venku,
tak se pomalu měnila i atmosféra v tomhle socialistickém
Sing Singu. A tak jsme se dočkali i tam dne, kdy bylo povoleno tlouct mičudu přes síť na vnitřním dvoře téhle
smutně proslulé pevnosti. Kstarýmznámým, kteří dorazili
na stejnou konečnou jako já, přibyli další sportovci jako
dlouhán Pepa Čechů, technik Sváťa Vašák a pohyblivý
Zdenek švéda. Ten, a starý nezmar Jára Borecký vytvořili
nezapomenutelnou dvojici nejen na plácku odbíjené, ale
i na dílně, kde jsme rozebírali odehrané sportovní bitvy.
Nezapomenu na jednu z těch vzrušených debat. Jarda,
krom jiného i velký nimrod-amatér, nás zasvěcoval občas
i do lovecké hantýrky, když třeba popisoval nádheru po

hledu na srnce ženoucího se ‘socem” čili vysokým skokem přes křoviska, jak vysvětloval. Jenže někdy zapletl
tyhle výrazy i do debaty o sportu a tak se stalo, že vyčítal
Zdenkovi, že vybral obtížný míč"socem”aonseani nenamáhal dostat ho zpět přes síť. Zdenek mu na to docela
vážně odpověděl: “Ale Járo, dyk tam tvůj otec přece vůbec
nebyl!" Jára, který se dovedl rychle rozhořčit, nepostřehl
Zdenkovu záludnost a pohoršené na něho vybafl: "Co
sem do toho pleteš mýho fotra?”, načež se Zdenek ospravedlnil: "Dyk sám řikáš, že jsi to vybral s otcem!" za řehotu všech účastníků té debaty.
Na prvou a druhou amnestii v roce60a62 ovšemzdrcující část politických vězňů odešla a ti, co neprošli tímto
sítem tvořili v kriminále už jen žalostnou menšinu. To byl
definitivní konec mé kariéry jako sportovce v muklovském
dresu. Naprostou většinu osazenstvo v Leopoldově až do
mého propuštění v roce 64 pak už tvořili "bakeliťáci”.
čili osazenstvo cikánského původu. Ti se vyžívali spíše v-1
rvačkách volným stylem či v šermu kudlou a to jsou disc.
plíny, kterým jsem nikdy neholdoval.
Nicméně přičítám právě sportování za mřížemi značný
podíl na tom, že jsme se přenesli přes to nedobré údobí
našich životů, jež nám bylo řízením osudu dáno prožít, bez
bolestínství, depresí a bez zatrpklosti. Neprovozovali jsme
tuhle sportovní činnost pro osobní slávu, socialistický
tisk by ostatně ani ve sportovní rubrice nepřipustil existenci Gulagu v naší zemi a už určitě nás k tomu nevedla
snaha zbavit se přebytečné váhy, neb strana a vláda věru
úzkostlivě pečovala o dietu spartánsky chudou na kalorie
či vitamíny. A přece jsme vytrvale sportovali neb to byiy
pro nás chvíle příjemného, byť dočasného, úniku z koncentráčnického prostředí do normální lidské činnosti.
Prostě tak jako kdysi, ovšem z jiných důvodů, propagoval
pan doktor Tyrš, blahé paměti: "V zdravém těle zdravý
duch”. A ono to. po mém soudu, platí i naopak.

i- 2

Cena Jana Palacha za rok 1987
Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 v Česko
slovensku udělil cenu Jana Palachaza rok 1987 paní
ZDENĚ ERTELTOVÉ

žijící v Praze, za její obětavou spolupráci se samizdatovou edicí Petlice. Od roku 1972, kdy Petlice vyšla, paní Erteltová připravila a opsala na 400 titulů.
Je pronásledována režimem, nemá stálé zaměstnání, ani nárok na důchod. Nezávislá literatura v Československu žije z velké části její zásluhou.

Cena Jana Palacha (ve výši 50.000 franků) se uděluje za zvlášť vynikající dílo nebo společensky vý
znamnou činnost jednotlivce či skupiny v Československu v oblasti literární, umělecké, vědecké, vzdělávací, ediční, humanitární a publicistické. Jde o dílo
nebo činnost, které jsou nezávislé na oficiálních
strukturách a které přes svou nespornou hodnotu
nemají naději na uznání.

Cena se vyhlašuje 17. ledna, v den výročí smrti Jana
Palacha.
NÄVRH JANA KRISTOFORIHO, NORSKO
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Z naší korespondence
Už dlouho se chystám k tomu, že napíši pár řádků, ale
teprve poslední Tvoje výzva v K-231, který jsem předevčí
rem dostal, mne přiměla k odpovědi.
K-231 dostávám již asi 1 rok, aniž jsem ho objednal.
Mezi autory příspěvků jsem jich našel celou řadu, kteří mi
nesmazatelně zůstali v paměti. Časopis se mně čím dál tím
více líbí, a tak jsem si řekl, že je nejvyšší čas Vás všechny
podpořit.
S mnoha pozdravy všem Bytízákům v Kanadě a okolí,
jako jsou Franta Ellinger, Karel Pinke a Jirka Krupička.
Tvůj
Rudla Kotík
Příloha $100

Chci tímto poděkovat všem, kteří moji rodinu a mne mo
rálně podpořili v těžké době, jíž stále ještě procházíme.
Uvědomuji si, jak je dobré přátelské společenství
v K-231 a jsem rád, že do něho patřím.
Děkuji za projevy přátelství, ať už přišly ve formě písem
né, či telefony z Evropy, Kanady nebo místní.
Děkuji i za vzkazy, které jsme dostali. Víme, že jste na
nás mysleli a vaše přátelství nám pomohlo přenést se ne
jen přes první tvrdé chvíle, ale pomáhá i nadále.
Vladimír Helmich s rodinou
... ale čas nám ukrajuje nemilosrdně z našeho krajíce.
A tak když se sejdeme u nás nebo jinde, celé ovzduší se
náhle změní. Všichni se přenesou o těch 30-40 let nazpět a
všechny nás plní ona zvláštní nostalgie a vzpomínáme na
dobu, která byla často krutá, ale na to se většinou nevzpo
míná — vzpomínáme hlavně na krásné doby našeho přá
telství, na dobu, kdy slova měla svůj krásný pravdivý vý
znam a nebylo mezi námi záludností.
A proto i dnes, když se setkáme, bohužel častěji již při
pohřbech, trvá mezi námi ten starý, dávný, krásný vztah z
doby minulé. Naše ženy, které nás znají nejlépe, — ales
poň si to myslí — svorně obdivují naše setkáni — prý jsme
jako vyměnění. Manželka často říká, že mezi žádnými pří
buznými není tak blízký, upřímný vztah, jako mezi námi...
Všichni, kdo k nám přichází, vás pozdravuji a vzpomína
jí — čtou se vaše dopisy a prohlížejí vaše fotky.
Radujeme se s vámi, že jste zdraví a že vám to klape.
Těšíme se z každého řádku od vás a prosíme vás, abyste
na nás nezapomněli, tak jako my nezapomínáme na vás a
toužíme o vás vědět co nejvíce.
P. Československo

Vážení přátelé,
pozdrav a díky úvodem. [...] Vpátek jsme pochovali Zden
ka Čvančaru. Bydlel v Děčíně. Měl šedesátku a infarkt. Byl
tam kdysi s námi i s tátou. Pár starých tváří, pár stisků ru
kou, málo slov [a když, tak jadrných] a hodně moc vzpo
mínek. A když se takhle sejde pár starých mazáků, i věko
vě starých, každý ví, že jede z kopečka a o to víc mrzí ta
věčná nesvornost, o které jsem se svého času dočetl. Ale
to asi už bude součástí národního charakteru. O to víc za
se potěší zpráva, že existuje alespoň pár lidí, kteří chtějí
dobro, dobro pro všechny, pár lidi, kteří jsou ochotni po
moci těm, kteří už mají jenom věk. Já bych taky rád přispěl
a nejenom dobrým slovem. Protože já ještě můžu dělat. To
není jenom filantropie, to je pocit sounáležitosti. Ale vždy
cky šlo jen o úzký okruh lidí. Lidí, kteří za to stáli. Těch,

kteří by o to stáli bylo vždycky daleko víc. Nikdy jsem ne
měl rád lidi, kteří ze sebe dělali trpitele. Vždyťjsme spou
stu věcí prožili spolu. Každý viděl věci svýma očima, takže
i ta interpretace prožitého byla rozdílná. A najít obecně
jednotící měřítko je, domnívám se, dost obtížné. Ale řeče
no s Goethem: "I malý čin je víc než pouhé slovo". Takže
držím palce.
M. Teplice
... že z každého Vášho úspechu a každej Vašej radosti te
šíme sa spolu s Vámi, ale si často i poželieme, že o kolkých
hodnotných jedincov sme ochudobnení, ale na druhej
strane zas máme len radosť, že si títo naši, ako dobré by
linky. aj vhodnú pôdu k dobrému uplatneniu nachádzajú
všade, aby i v cudzom prostredí odvádzali svoj patričný
diel a aby i tu svojim pekným jednaním a vzornou prácou
preslávili svojeť...
Marienka
Vy jistě nemáte tolik času, jako já, abyste mohli přemí
tat nad tím, do jaké míry jsou asi naše díky míněny tak
opravdu opravdově, že je slova nedokážou vyjádřit i kdy
bych vytáhnul ze svého arzenálu všechno, co naše mateř
ština v oboru díků zná, ale jedno mi věřte naprosto upří
mně: naše díky nejsou z kategorie těch, kterými chudá
holota děkuje panstvu, protože se to tak musí. My vám ne
děkujeme jen za to materiální obdarování. Naše díky jsou
spíš výrazem takového krásného vnitřního chvění za du
ševní bohatství a rytířskosti přátelství, o něž se s námi po
dílíte se samozřejmosti, které s povýšeností proců nemá
ani zrnka společného. A jestliže mně uvěříte — a já moc
věřím, ža ano — pak je to všechno tak krásné, jako bylo
tenkrát, kdy samotné stisknutí ruky, kdy někomu z nás
bylo srabově, stačilo k tomu, aby všechny ty trable byly
naráz tisíckrát nepatrnější. Takže: teď vám oběma a vlast
ně vám všem tiskneme ruku a myslime na vás s díky, které
můžete chápat zas jen vy a vy sami. S námi. Protože jsem
přesvědčen, že se v tomhle případě změnil jen čas a pro
středí, jinak zaplať Pánbůh, nic víc! A teďsi...
Dopis od čtenáře z Republiky

Zemřel Radim Konařík
14. prosince 1987 v Praze
ve věku 62 let
Sražen autem na dálnici a přejet dalšími dvěma vozy
byl na místě mrtev.

21. ledna 1988 zemřela ve Znojmě-Hradišti Generální
představená Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
sestra
M. VOJTĚCHA HASMANDOVÁ
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Ze života K-231
Máme za sebou další dvě zimní schůze. Počasí nám
přálo, pokaždé jsme unikli vánici, takže jsme nemuseli datum schůze posouvat a hledat nový termín.
Z lednové schůze: několik čísel lednového časo pisu K231 mělo barevný první a poslední list — za tím jako pokus. K dispozici je barva modrá, žlutá a okrová. Zbytek tohoto ročníku zůstane bílý a teprve příští ročník bude
barevný. Výlohy na vydání Káčka se nezvýší. Mluvilo se
též o možnosti nahradit papírové obálky, v nichž se Káčko rozesílá, igelitovými obaly, které jsou úhledné a lehčí.
Technická stránka věci (uzavření) je ponechána na později.
Na obou schůzích se četly dopisy, nebo alespoň úryvky
z dopisů, které se nashromáždily mezi jednotlivými schůzemi. Byly to pozdravy od přátel žijících venku i od našich
bratrů a sester doma.
Z londýnského Palach Pressu jsmo dostali anglický bulletin s důležitými údaji o politických vězních doma. V EER
(East Europcan Reporter) je dopis Jiřího Wolfa o poměrech ve Valdické věznici. Kopie dopisu byly rozdány přítomným. Tento dopis je zajímavý i pro naše anglicky mlu
vící spoluobčany. Rozšířili jsme ho každý ve svém okruhu.
Za výbor bylo bratrem Otrubou vypracováno Provolání
K-231 pro exilový tisk a na únorové schůzi u Frýbortů bylo schváleno.
Mluvilo se o možnosti uspořádat setkání s Karlem Kry
lem na Masaryktownu během jeho zájezdu do Kanady a
Států - pravděpodobně začátkem dubna.
Jako vždy — mnoho času bylo věnováno Monumentu. S
radostí jsme ocenili snahu K. Pecháčka z Rakouska, který
ze své iniciativy začal sbírku pro Monument. Českoslo
venská ženská národní rada v exilu se na podnět sestry
Roziny Nehasilové rovněž snaží pomoci sbírkou. Bratr A.
Bartůněk měl krátký referát o posledním vývoii situace,
týkající se Monumentu, ale o tom je více v tomto čísle.
Příští schuze bude 9. 3. u Otrubů.

Cena Jiřího Lederera
Dva časopisy v Paříži, polská revue Zeszyty literackie a
čs. čtvrtletník Svědectví, udělily v říjnu 1987 už podruhé
cenu Jiřího Lederera. Byl jí poctěn pan Petr Pospíchal,
signatář Charty 77 a člen Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. Dvacetišestiletý Petr Pospíchal, žijící v Brně,
se zasloužil o plodnou spolupráci mezi polským a československým hnutím občanské iniciativy v oblasti lidských
práv, literatury a umění. Za tuto svou činnost byl Petr
Pospíchal několikrát odsouzen a vězněn.
Letos v únoru vydal Prozatímní výbor Solidarnošci
prohlášení, v němž oceňuje Pospíchalův přínos “k zápasům, které vedou naše národy za svobodu”.
Jiří Lederer, jehož jméno cena nese, byl český novinář,
který po léta usiloval o čs.-polské sblížení. Zemřel v exilu
12. října 1983.
Cena ve výši 5.000 franků se uděluje Polákům, Čechům
a Slovákům, kteří soustavně přispívají k rozvoji vzájemné
ho svobodného kulturně-politického poznání a porozu
mění.

Zprávy z pokladny
Tak jako vždy, i dnes uvádíme pro vaši kontrolu seznam
darů, které jsme obdrželi v době od 16. prosince 1987 do
20. února 1988.
Země
Obnos $
Jméno
USA
USA
USA
USA
KANADA
KANADA
ŠVÝCARSKO
USA
USA
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
KANADA
USA
USA
KANADA
KANADA
KANADA
ŠVÝCARSKO
ŠVÝCARSKO
USA
KANADA
KANADA
KANADA

“JCH”
“VJK”
"VZ”
Adamovi J.+ V.
Boubín Zdeněk
Fellmann Jan
Hampl Josef
Hanět Radek
Hesoun Václav
Hošťálek Mirek
Hubková Dana
Johanovský František
Kocourek Bořivoj
Kocourek Bořivoj
| Kohout Petr
’ Kolínová Hana
j Kotík Lubomír
Kotík Ruda
Laube Konrád
Lukešová Milada
Pelnář Přemysl
Skoták Slávek
Špačková Božena
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30.00 US
50.00 US
20.00 KAN
100.00 US
10.00 KAN
5.00 KAN
20.00 US
20.00 US
15.00 US
20.00 KAN
50.00 KAN
30.00 KAN
50.00 US
50.00 US
20.00 KAN
50.00 KAN
4.00 US
100.00 KAN
25.00 KAN
50.00 US
50.00 KAN
20.00 US
30.00 KAN
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JEDE K NÁM KAREL
Karel, syn bývalého politického vězně, si v těchto dnech
balí zavazadla a připravuje se na další cestu na severo
americký kontinent.
KÁČKO převzalo nad jeho cestou a účinkováním záštitu
- nikoli však finanční. Pravý opak je pravdou. Karel totiž z
výtěžku svých vystoupení věnuje deset procent na posta
vení plánovaného památníku umučeným,- popraveným a
ubitým obětem rudého nacismu.
Oblíbený autor šedesátých let doma přijede sesvou ky
tarou a svými zhudebněnými básnickými texty do Toron
ta. Na Bílou sobotu, 2. dubna 1988, si rezervujte čas a při
jďte na Masaryktown. Karel vám podepíše své knihy a za
zpívá vám v pořadu nazvaném "Otvírání studánek".
Z Toronta si pak Karlík odskočí až do Los Angeles, ale
cestou se ještě zastaví v několika dalších amerických vís
kách otevřít studánky. A z každého jeho amerického dola
ru dostaneme deset centíkú, abychom světu připomněli
komunistické svinstvo.
Těšíme se na něho i na vás, kteří si myslíte, že "Otvírání
studánek” bude hezké zahájení kanadského jara.
A který je to Karel? No přece KAREL KRYL!
-OE-

K-231 is published bi-monthly by Club K-231 in exile. — K-231 je dvouměsíčník, který vydává K-231 v exilu — Klub bývalých politických
vězňů se sídlem v Kanadě. Řídi redakční rada ve složeni: František Otta, Zdeněk Otruba, Lumír Salivar. Redakce si vyhražuje právo
úpravy nebo zkráceni článků. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Adresa Klubu je: Club K-231, P.O. Box 2323, Postal
Station “B”, Scarborough, Ontario, M1N 2E9, Canada. Sazba, grafická úprava a tisk: Prague Typesetting, Inc., Toronto, On., Canada.

