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Zakládající členská schůze K-231 rozhodla že budoucí
Dívám se zpět na to co se stalo ooma v minulém roce
časopis organisace bude dvouměsíčník a jedna z dalších
Odpor národa vyjádřen v Petici kato!'ků kterou podepsa
schůzí omezila rozsah časopisu na 6 stran
lo půl miliónu občanů, dopis moravských dělníků Husá
kovi s požadavkem jeho okamžitého odstoupeni, prohlá
A tak se stává, že události, či výročí, která připadají
šeni Charty 77 k 28. říjnu, dopisy, adresované úřadu vlá
do období dvou měsíců, jsou komentovány buď brzo
dy. požadující propuštění politických vězňů, pokus o za
pozdě, nebo vůbec ne. To je ovšem úděl všech per odix
ložení nezávislých novin - nově vytvářené společnost1,
Ostatně - časopis K 231 nikdy nebyl míněn jako noviny
které balancují na okraji existence a zatčení zakládají
ale spojka mezi politickými vězni doma a v zahraničí.
K jednomu mezníku - totiž 70. výročí založení naší re
c ch členů. Symposium, zahájené sice ale neukončené
publiky je nutné se vrátit Komentáře přines všechen
Ktere čeká na sve pokračovaní, až u nás nastane doba,
exilový tisk o vzpomínkových oslavách v krajanských
kdy zahajujíc' řečník nebude odtažen policií před oči
ma ostatních účastníků A tax co zbývá exilovým orgaoblastech příslušných novin. Byly všude důstojné - ať už
nisacím včetně K-23L pež se připojit k současné formě
to byly koncerty české hucby symposia, anebo vzpo
odporu doma a psát petice dopisy společná prohlášení
minky v slavnostních projevech.
k r ůzným významným datům našeho domova, požadovat
Oslavili jsme tedy 70 výročí založení, ale trvám reoudodržování lidských práv atd
bllky v rysech, které jí byly určeny zakladateli, bylo dou
hých dvacet let
1když se to zdá málo a oedúrazné to papírové bombar
dování přis ušných vládních míst doma přece jenom při
lak dnes vynadá státn zřízen na území které obývají
eslo r ů z n é výsledky Kdo v' - možná, že e to začátek la
C pši a Slováci a které ma tu drzost si stále říkat republika
t ‘res publica věc/záležitost veřejná) nejlépe dokumen
viny která smete nejeden kámen který bráni národu ve
ova' Z3 běr z Václavského náměstí v hjmi 1988 Proti kťd
volnř.jšír vydechnutí - kde dres může předpovědět, kde
oym a spořádaným občanům xte: ; se shromáždili v cen
se lavina ednou v pohybí zaslaví?
Před rokem jsme S1klad i otázku co ponese rok který
tru města aby společně vzpomělí událostí před sedmde
piávě s> onč ’ Dnes /ž mane oapevěd. Národ, kde uela
sáti léty vyjela pol'cie s vodními děly roudy vody zajedu; gene ace byia vychová- a ve ¡F a překrucovaní Inssahiv nejen dospěle, ale > miminka v kocarcíul a jejich
icrickych faktu ne^klamai
mamy Zdá se. že systém k*ery n znán pod názvem re
Naše! sam sede Naše1odvah1 a sílu čelit prohnilému
publika' prošel v naší vlasti za posledních 70 let všem: *-ariF.cem oo republiky vDravcě demokratické přes neurči
a h-ouťcim. se systému prostředky, které ,sou mu v soutou idově demokraticko. (s dvoj i důrazem na slově I časné dobé:dostupné
lid A D'es republiku social i ” rkou zpět k ot-okářskě
Naděie. k‘erá n:kciy nepřestala dou*"at v dobách teri mu zřízení na úrovni otroká^skver metod dvacátého sto
r ýc že 1pro náš národ přijde čas tání ledů a prvních fia
letí Kdo jsou prava zaručená ústavou? Napadlo mne ja
lek '•= reálnější ne/, kdykoli- před t m Jistě ješte přijdou
ké by bylo pobouřen v západu m světě kdypv to co se
mrazv a pozdní vichřice, ale národ s tradicí Komenské
stalo na Václavském náměst se stalo řekněme ■ v Jižní
ho a Masaryka vykoupený smrti M ladý Horákové a se
beobětován m Jana pa acna nemůže zahynout
Africe
Fotografie s vodními děly v Praze se mi dostala do rukou
Dc nevého rok. vše dobré, h'avnč hodně zdraví všem
právě v době, kdy probíhaly federální volby v Kanadě
přeje
S veikým zadostiučiněním jsem záběr ukázala několika
Eda Jarošová-Ottová
křikiounům, kteří razT heslo pro Kanadu pouze socia
lismus" Stačil už jenom vo.ný překlad článku který
obrázek provázel a vlastní dodatek, to jsou ty konce so
cialismu .. aby zmlkli
28. říjnu by i vrácen status státního svátku pc díojhé
době kdy byl znám pouze jako Den znárodnění. Poprvé
po 40 letech se u hrobu "GM v Lánech objev il vládní
činitelé s věno a proslovy. Prosti občané, kteří jako kaž
doročně se snažili poklonit památce velkého Čecha byli
však zadržováni a jejich jména zaznamenávána policií
Podle dopisu očitého svědka, jako vrchc státních oslav
na lánském hřb tově byl prý zahrán Pochod revo:ucionářů. TGM byl rozhodně s iná povaha. S pomocí jadrného,
venkovského humoru přež l ve svém životě mnohá příkoří.
A tak am ten hudební závěr no snad nepř.nutr aby se
v hrobě obrátil
Situace doma prochází různými změnami - od podzim
ní zuřivosti režimu k nečekanému prosincovému zmírnění.
Dlouholeté figurky - Strouga a B;lak - byly vystřídány
novými tvářemi Rošáda na šachovnici? Partie šachu,
kte'ou komunističtí samozvanci rozehrá.i s naším náro
Jem před vice než čtyřicet' lety pokračuje Jak dlouho
icšte?
Nerť to dávno, co K-231 bylo vytknuto, že malo pro vlast
pracuje že vše. co jsme schopm udělat, jsou dopisy, pe
tice společná prohlášení provolání atd.
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Tatouía, 24. folopadu 1988 Kristoforiho (Norsko - 2 návrhy), Michala Marka (Kana

Přinášíme informaci o vítězném návrhu Památníku obě
tí komunistického teroru v naší vlasti, určeného k odha
lení na Masaryktownu (Scarborough, Ontario) v Kanadě,
na paměť všech, kteří byli režimem umučeni, popraveni,
zastřeleni na útěku přes hranice či na útěku z kriminálů.
Všech, kteří byli zabiti v šachtách či jiných pracovištích
při výkonu trestu, utlučeni ve věznicích, všech, kteří by
li režimem surově zavražděni.
Dne 19. listopadu se sešla v torontském Masaryktownu
(Ontario) mimořádná členská schůze K-231, která mělaza
úkol z devíti došlých návrhů vybrat nejlepší. Aniž byla
vypsána soutěž, k původnímu návrhu Fr. Otty (Kanada)
postupně došly návrhy Milana Havlína (Kanada), Jana

da), Stanislava Nováka (Švýcarsko), Jaromíra Brabence
(Švédsko), Josefa Randy (Kanada), Václava Nováka (Ka
nada). Většina došlých návrhů byla uveřejněna v květno
vém čísle časopisu K-231.
Ke konečnému výběru postoupily návrhy tři:
Kámen, návrh Fr. Otty,
Kříž, návrh Jana Kristoforiho,
"Znovuukřižovaný” návrh Josefa Randy.
Při několikahodinovém zasedání byly zváženy všechny
aspekty mluvící pro i proti jednotlivým návrhům. Při taj
ném hlasování získalo většinu hlasů dílo sochaře Jose
fa Randy z kanadského Winnipegu, nesoucí název: “Zno
vuukřižovaný” .
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Socha představuje mužskou postavu, ukřižovanou na
srpu a kladivu, stylisovaném (na rozdíl od nechvalně zná
mého komunistického znaku) do tvaru kříže. Postava
bude v nadživotní velikosti (cca 220 cm), cold cast bronz
(životnost materiálu 220 let podle odhadu výzkumných
ústavů). Výška celého Monumentu kolem 4 m, materiál
pro nosné kladivo a srp ještě není rozhodnut.
Předběžný rozpočet na Monument:
Materiál na ukřižovanou postavu, o d lit í ....... $12000.00
Nosná část (kladivo a srp)
- bude zhotovena v T o ro n tu ................................$1500.00
Dovoz sochy a ce sto vn é ....................................... $300.00
Úprava areálu kolem Monumentu max...............$2000.00
2 bronzové desky s českým a anglickým textem$1000.00
Pamětní s p is ......................................................... $1000.00
Pozdější údržba Památníku a okolí ................... $2000.00
Nepředvídané výdaje ...........................................$2000.00
Základy (vyhloubení, bednění,
armatura, beton) ..................................................$2000.00

Se sbírkou bylo započato začátkem října 1987. Dary
docházely od jednotlivců i organizací ze všech pěti kon
tinentů světa. (K-231 děkuje všem dárcům. Jsou pravidel
ně uveřejňováni v časopise K-231.)
Ke dni 19. listopadu sbírka vynesla zhruba (kolísavý
kurs mezi US a kan. dolarem) $20975.00. Vydání na poš
tovné překročilo $ 1200.00, takže k disposici je necelých
20 tisíc dolarů. Přesto bylo rozhodnuto překročit dosa
vadní výnos sbírky (schází 4 tisíce) a obrátit se znovu na
veřejnost s výzvou o další dodatečnou pomoc.
Ocenili jsme, že přátelé neváhali pomoci, aniž věděli,
jak Monument bude vypadat. Věříme, že dnes, kdy již mů
žeme předložit veřejnosti konečnou podobu, nebude ob
tížné sbírku doplnit na předpokládanou sumu.
Je potřebná na vybudování Památníku, který bude dů
stojně světu připomínat oběti komunistického teroru v na
ší vlasti. Bude zároveň tvrdou obžalobou nelidského re
žimu, který zanechává tolik nevinné krve ve svých sto
pách.

Předpokládané n á kla d y................................... $23800.00
Datum odhalení Památníku na Masaryktownu bylo
stanoveno na 2. července 1989, na tradiční oslavy čes
koslovenského dne.

Šeky na “ MONUMENT” laskavě pošléte na adresu:
MONUMENT / P. O. Box 2323, Post. Stát. “ B” /
Scarborough, Ont. / M1N 2E9 Canada.
Poznamejte, pokud nechcete být v tisku jmenováni.
Zdeněk Otruba
František Otta

Dopisy — Monument

Drazí bratři, sestry, přátelé.
Jako člen Kruhu přátel K-231,
chtěl bych i já přispět k vaší diskusi
a volbě Památníku.
Možná že si vzpomenete, že
jsem před časem napsal malou
připomínku k Památníku, otiště
nou v lednovém čísle časopisu
K-231 (číslo 16), aby pomník těm
našim, které zavraždil komunistic
ký režim, byl kámen — jako doda
tečný náhrobek hlavně těm, kte
rým nebyl jejich vrahy popřán žád
ný hrob a kteří dodnes odpočívají
v dírách tam, kam je vrazi uklidili.
Pozdější návrh kříže od Kristoforiho se zalíbil mnohým z nás pro
jeho trochu odlišný vzhled, který
měl upozornit na ten zvláštní dů
vod proč je vztyčen — směs jed
notlivých částí vytváří celek kříže,
tak jako velká řada vražd spácha
ných komunistickým režimem volá
k Bohu o pomstu. Vyskytly se ná
zory, že ne všichni zavraždění
patřili ke křesťanské víře, že vzty
čení kříže by mohlo být považová
no za náboženský akt; že není
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správné spokojit se křesťanským
názorem v případě jednání s ko
munistickými vrahy — udeří-li
tě někdo v tvář, nastav druhou.
A pak přišel návrh sochaře Ran
dy "nově ukřižovaný člověk na
kříži neznaboha" — srpu a kladivu,
znaku atheismu a té filosofie, o kte
ré kdysi jeden slavný vědec pro
hlásil — jestliže existuje filosofie,
která požaduje vraždit lidi aby se
uskutečnila, pak to není filosofie
hodná člověka.
Bratři a sestry. Jste bývalí poli
tičtí vězni — vy dnes můžete, pro
tože žijete ve svobodném světě a
musíte, aby tento svět zůstal svo
bodným — a je na vás, abyste po
stavili zrcadlo té zrůdné filosofii
vrahů tím nejradikálnějšim způ
sobem. Abyste ukázali světu že
komunismus je Kalvárií lidstva,
na které každý, koho uchvátí, bude
ukřižován.
Prosím za nás, kteří jsme možná
navždy opustili naši zemi: Nebojte
se — zvolte tu alternativu pomníku,
která vrazí nůž do chřtánu bestie,
kvůli které jsme odešli. Zvolte ten

varující prst, který nenechá nikoho
na pochybách co chcete vyjádřit
a co všichni v srdcích cítíme. Zvol
te ukřižovaného.
Navrhuji, aby pomník byl dán na
betonový podstavec, omotaný
ostnatým drátem, tak jako jsou
omotání ostnatým drátem všichni
kdo v komunistických režimech
žijí.
Pokud bude tento Památník
dražší než ostatní, uveřejníme-li
v Káčku jeho fotografii a zmíníme
se, že tento Památník potřebuje
víc peněz, věřím, že se najde do
statek přátel, kteří budou souhla
sit s jeho vybudováním a pošlou.
Tento pomník totiž spojí všech
ny politické a nepolitické utečen
ce. Je jednak výzvou všech v za
hraničí i doma, jednak plivnutím
do obličeje režimu, který nechce
uznat, že již dávno shnil.
Jirka z Toronta

K uctění památky Boženy Seyfriedové. (Přiložen šek na 500dolarů).

Dary na Monument
od 4. října do 3. prosince 1988

Počáteční stav 4. října 1988
Jméno

Stát

Bena Kamil
Božek Vladimír
Hamplová Květa
Jarošová Ema
Kmenta Jan
Kos Pavel
Kotík Lubomír
Leeds-Maříková E.
Seyfried Jan
Skoták Slávek
Sokol Kanada
Špačková Božena
Zahrádka Květa
Interest

USA AZ
Kanada
Švýcarsko
Kanada
USA Ml
Kanada
Kanada
USA PA
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Z. Německo
Kanada

Příjem
Stav ke 3. prosinci 1988.

$CDN
11093.32

$US
7626.87

50.00
50.00
7.77
50.00
50.00
30.00
10.00.
5.00
500.00
30.00
100.00
50.00
100.00
139.76

88.64

1067.53
12160.85

193.64
7820.51

pracoval se sochařem Leo Molem. Několik let pracoval
jako návrhář pro Kohane Canada Limited. Posledních
dvanáct let je svobodný výtvarník. Je členem CAR. Byl
pozván do mnoha soutěží, jako např. Manitoba Silver
Dollar, Montrealské Fontány, socha J. Diefenbekera pro
Ottawu a další. Jeho návrh na sochu Lonise Riela pro Winnipeg zvítězil. Vytvořil plastiku Jana Palacha HOŘÍCÍ
POCHODEŇ, která je ve Winnipegu a v Clevelandu. Jeho
portréty a sochařské práce jsou na University of Manitoba,
nemocnici St. Bonifáce ve Winnipegu a Royal Winnipeg
Ballet. Rovněž tak i socha Krista na oltáři v přírodě při náv
štěvě papeže Jana Pavla II. ve Winnipegu je jeho dílem.
Řada kostelů v Manitobě je vyzdobena jeho pracemi
Starosta Winnipegu věnoval sochu Josefa Randy při
své návštěvě Tokia tokijskému starostovi. Jako oficielní
dar města Winnipegu obdržela madame Sauvé, Governor
General, sochu Josefa Randy, jejíž reprodukci přineseme
příště. Jeho práce najdete v mnoha soukromých sbírkách
v Kanadě a v USA. A podle jeho slov: “ Prostě v kumštu dě
lám co se dá a s pomocí méženy vtéhle konsumníspolečnosti tak nějak vegetuji.”
Svým dílem “ZNOVUUKŘIŽOVANÝ” vyjádřil Josef
Randa problém současného světa. Novodobý Kristus je
ukřižován na kříži, jehož ramena tvoří srp a kladivo. Sym
bol, jehož ekvivalent najdeme už jenom v hákovém kříži.
-Bob-

Po uzávěrce minulého čísla došla jména dalších dárců,
kteří přispěli v Rakousku do sbírky K. Pecháčka, uvedené
v minulém čísle (v rakouské měně).
Dr. Hájek
Pávek V.
Waldhaus M.
Valk Kristine

200.00
100.00

100.00
$23.59 Kan.
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Podfieimmii o- aulwui
n á v u k u n a památník umučeným
a %anka%dwýni kmnunbmni
Při tajném hlasování na mimořádné členské schůzi čle
nů K-231 se většina rozhodla pro realizaci návrhu sochaře
JOSEFA RANDY "ZNOVUUKŘIŽOVANÝ” , což naprosto
neubírá na hodnotě dalších návrhů, ať už jsou to návrhy
bratra Kristoforiho či symbolický kámen bratra Otty.
Ostatně - nikde není řečeno, že památník komunistickým
obětem musí být jenom jeden a v Torontě. Pokud se najde
schopný organizátor, má k dispozici všechny návrhy,
které nám přišly. A všechny mají svou ideu a svou hod
notu.
Sochař JOSEF RANDA se narodil v lednu roku 1933.
V roce 1948 byl přijat na keramickou školu v Praze. Čtyři
roky studia strávil modelováním u profesorů Znoje a Vokálka a kreslením u profesora Valouška. Když ukončil stu
dia a přihlásil se na Akademii, ale pro svůj sociální původ
byl odmítnut. Pracoval v Chrámovém družstvu jako návr
hář, později v UMĚLECKÝCH ŘEMESLECH jako sochařštukatér a restaurátor. V té době bral soukromé lekce
u profesora Lidického. Později spolupracoval s Václavem
Irmanovem (mnozí z nás ho znají jako vynikajícího zpěvá
ka), L. Novákem, J. Duškem a dalšími. V exilu byl na zákla
dě svých prací a doporučení přijat do SVU.
Od října 1968žiješ celou svou rodinou v Kanadě. Spolu-

Jan Kristofon
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(H iftto iú u ifu í
Masaryktown ve Scarborough (Ontario) byl opět místem
členské schůze K-231, tentokrát mimořádněsvolanézaúčelem konečného zvolení návrhu na Památník, který bude
postaven na Masaryktownu.
Schůze byla zahájena po druhé hodině za přítomnosti:
Bílý Vladimír
Bláha Jiří
Březina Aleš
Diviš Vladimír
Ellinger František
Havel Lubor
Helmich Vladimír
Johanovský František
Král Pavel
Kůstka Jan
Matys Dalibor
Otruba Zdeněk
Otta František
Ottová Eda
Palát Karel
Pinke Karel
Píšek Zdeněk
Rambousek Ota
Rollerová Věra
Salivar Lumír
Slavík Zdeněk
Vrána Joe
Pro hlasování došlo celkem 49 plných mocí.
Seznam plných mocí je uveřejněn na konci článku.
Po krátké zahajovací modlitbě předsedkyně K-231 Edy
Ottové se přistoupilo k programu.
Bratr pokladník přednesl finanční stav sbírky na Mo
nument (viz Tisková informace).
Sestra Bartůňková podala referát o finančních nákla
dech na návrh “ kámen” .
Bratr Kůstka presentoval kalkulaci vydání pro kříž.
Bratr Otruba informoval o cenách a dopisech se socha
řem Randou.
Před zahájením schůze obdržel každý z účastníků tis
kovou složku, která obsahovala i rozpočty pro tři návrhy,
připadající v úvahu pro Památník.
Náklady na:
K říž..........................................................................$7500,00
Žulový kámen IO m3 zakoupený v lomu,
dle druhu ka m e n e............................ $5900.00 - 12000.00
Přírodní kámen, mramorové
obložení podstavce...............................................$5650.00
“Znovuukřižovaný” ........................................... $13800.00
Ke každému návrhu byly připočteny všeobecné výdaje
ve výši $ 10000.00. Budou přib ližn ě stejné pro kterýkoli
návrh (viz Tisková informace, počínaje “ Úprava areálu” ).
Po informacích o jednotlivých návrzích se rozvinula
debata. Probíhala velice slušně a ukázněně. Byly zkou
mány klady a zápory jednotlivých návrhů, každý měl mož
nost se přihlásit o slovo a byl se nájmem vyslechnut. Vši
chni si by-li plně vědomi důležitosti a vážnosti nastávají
cího rozhodnutí.
Přinášíme úryvky debaty:
Joe Vrána:
Randa v každém případě umístil srp a kladivo takovým
způsobem do tvaru kříže, že měl naprosto jasně na mysli
symboliku nástroje exekuce, tak jako je gilotina, tak ja
6
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ko je šibenice. Tak za starověku byl nástrojem popra
vy kříž. To měl zřejmě Randa v úmyslu. Myslím, že z es
tetického stanoviska zde není žádná kontraverse mezi
umístěním té sochy blízko oltáře.
Arnošt Wágner:
Je definitivně známo, že neexistuje na území Kanady ja
kýkoli pomník tohoto druhu. Neexistuje žádný podobný
pomník tohoto druhu. My přátelé, kterých není málo, asi
si to uvědomujete z těch příspěvků, které dostáváte, má
me obrovský zájem o to, že něco podobného bude v Ka
nadě existovat. Ale je o to obrovský zájem i u lidí, kteří te
prve přicházejí do Kanady a nevědí o tom moc. Tento po
mník je větší věc než sí myslíme a já za sebe bych si mys
lel, aby se vybral šokující pomník, věc, která bude stát
za to...
Zdeněk Otruba:
Rozhodnutí, které uděláme dnes, je velice závažné. Je
zde značná suma peněz, které nepatří n-ám, kterou jsme
vybrali od dobrých lidí a je zde v sázce naše pověst. Spou
sta lidí nás pozoruje velice zkoumavým pohledem po ce
lém světě. Ne všichni nás pozorují pohledem dobrosr
dečným. Jenom říkám, abychom si uvědomili závažnost
toho rozhodnutí, které děláme. Jaké to rozhodnutí bude,
záleží na nás na všech.
Lumír Salivar:
Chtěl bych vás požádat o jednu věc. Aby ve vás nevznikla
nějaká trpkost, jestliže návrh, pro který jste dnes rozhod
nuti či pro který budete hlasovat, nezvítězí. Buďme vedeni
jediným cílem. Ať bude památník cokoli, bude represen
tovat nás a naši myšlenku. Čili: jakákoli trpkost nemá smy
sl. Osobní věci dejte zde stranou.
Láďa Helmich:
... Já jsem měl kamarády, kteří byli popraveni, zničeni
a ukřižováni právě na tomto komunistickém znaku. To je
symbol, který mne nakonec uchvátil a který ke mně mluví,
ke mně a mým dětem nebo ostatním a nemusím nic vy
světlovat. Staví nás do předních linií proti komunismu. Je
důležité, abychom se dnes rozhodli opravdu tak, aby
chom se lidem mohli podívat do očí.
Ota Rambousek:
Minule zde byla určitá kontraverse ohledně místa. Není
jiné místo, než je Masaryktown. Z důvodů politických. Ať
už bude text na bronzové desce jakýkoli, nikde jinde nám
to nepovolí.
Franta Ellinger:
Myslím si, že lidé, kteří nám z celého světa posílají pení
ze, si zasluhují to nejlepší. A vyjádření jejích touhy je boj
proti komunismu. Podle mého názoru toto nesplňuje ani
kříž, ani kámen.
Láďa Helmich:
Masaryktown se jednou může stát poutním místem všech
národů, které byly porobeny komunismem, protože “Zno
vuukřižovaný” je symbolem všech, kteří byli umučeni,
umláceni v kriminálech. Všech, kteří byli ukřižováni na sr
pu a kladivu, nikoli na kříži.
Více jak po dvouhodinové diskusi se přistoupilo k hla
sování. Každý obdržel tolik volebních lístků, kolik měl
plných mocí (max.3). Na hlasovacím lístku byly uvedeny
tři návrhy s políčky, kde se křížkem označil volený návrh.
Sčítací komise (Pinke, Bláha, Ellinger) sečetla hlasy.
Nadpoloviční většinu získal návrh sochaře Randy. Cena
sice přesahuje dosavadní výnos sbírky, ale bylo uznáno,
že Randova socha vystihuje účel a poslání památníku

takovou měrou, že stojí zato sbírku obnovit k doplnění
scházející sumy. Konečně je tedy známo, který Monu
ment bude na Masaryktownu 2. července 1989 odhalen!
Seznam došlých plných mocí:
2 z Československa
Adam Václav
Běhalová Věra
Benešová Alena
Brym Stanislav
Chalupa Josef
Coufalík Ota
Drobílková Libuše
Důra Josef
Frana Antonín
Gruber Ladislav
Hamplová Květa
Jednorožcově Milada
Juřička Pavel
Kanda Josef
Každan Norbert
Kobylka Ota
Kořán Láďa
Kraus Henry
Krupička Jiří
Kunta Miloš
Leiner Zdeněk
Lněnička Josef

Blažek Sláva
Konvalinka Antonín

Kafka Arnošt

i Slavická Marie

Kubeš Vladimír

Račansky František,

dlouholetý vězeň na Bytízu, zemřel
v Německu v říjnu 1988
zemřel na rakovinu plic dne 26.
června 1987 v Brně. Poslední čtyři
roky byl odkázán na kolečkovou
židli, měl amputované obě nohy.
přišel o život při autohavárii v Ra
kousku v minulém roce v listopadu
a je pochován v Sant Peltnu. Byl
jeden z pěti účastníků útěku z By
tízu v cívce od těžního lana. Pouze
dvěma se podařilo překročit hra
nice na západ. Ostatní byli chyceni
ve východním Německu,
dlouholetá zubní lékařka v Želiezovcích, zemřela v Českosloven
sku v prosinci ve věku necelých 75
let.
univ. prof. JUDr.zemřel v Brně po
krátké, těžké nemoci dne 14. listo
padu ve věku 80 let.
nositel Válečného kříže od r. 1939,
zemřel v Praze ve věku 88 let.

Novák Václav
Nováková Eva
Píšková Věra
Pittner Ilja
Roubík Antonín
Skoták Slávek
Sochor Jiří
Stehlík Milan
Synek Václav
Škutina Vladimír
Štorch Otakar
Švihla Květa
Hejl Milan
Hošťálek Mirek
Huťková Věra
Jednorožec Luboš
Lukešová Milada
Macháček Aleš
Mašin Radek
Mikoczy Imre
Trešlová Jarka
Uhlíř Antonín
Valenta Vladimír
Zelený Rudolf
Zenáhlíková Marie
Plná moc Dáši Lehmové přišla dodatečně.

Z Československa jsme se dozvěděli o několika našich
kamarádech z Bytízu, kteří doma zemřeli již dříve.
Šenk Josef, bývalý fotbalista za Olomouc
Chodil Mirek z Prostějova
Havránek Vlastík “ Batole" - před dvanácti lety usmrcen
na motorce nákladním autem při cestě do Brna
Caha Jarda z Brna
Teplík Jenda JUDr.
Straka? Byl na Byt. v kuchyni. Bývalý hoteliér v Lanžhotě
Tuček Vojta
Bartoš Kuba Otec “ Clay Eva"
Jaroslav Křen zemřel v Československu v dubnu na ra
kovinu. Pracoval na Bytízu na šachtě 11 jako elektrikář.
Jarmara Věra pol. vězeň z Bytízu, bližší údaje neznámy.

V minulém čísle jsme oznámili úmrtí Věry Protivy. Nyní
jsme se dozvěděli, že Věra Protiva žije a pravděpodobně
že došlo k záměně jména s Věrou Jarmarou. Přejeme tedy
Věrovi Protivovi hodně zdraví do mnoha dalších let a
omlouváme se.
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Všeobecně se uznává, že neobvyklé změny v Sovět
ském svazu mohou a budou mít vliv na dění mnohých stá
tů a národů, zejména v Evropě. Nyní jsme svědky nikdy
předtím nevídaného závodění některých států o hospo
dářskou i jinou pomoc Sovětskému svazu. Po schůzce
presidenta Reagana s Gorbačevem v Moskvě ve dnech
29. května - 2. června 1988, ministr zahraničí Francie Ro
nald Dumas navštívil Moskvu v září, rakouský kancléř
Franz Vranitzky a italský ministerský předseda Ciriaco De
Mita navštívili Moskvu počátkem října a německý kancléř
Kohl navštívil Moskvu koncem října t. r. President Francie
Francois Mitterand navštívil Moskvu v listopadu. Co je
ohromující, je fakt, že bankovní kruhy Západního Němec
ka nabízí Sovětům úvěr v částce I.6 miliard, Itálie dne
I4. října schválila úvěr v částce 775 miliónů, britské
bankovní kruhy jsou ochotny poskytnout Sovětům úvěrv částce 2 miliard. Finanční kruhy Spojených států nezů
stávají nijak pozadu. Je neuvěřitelné, že tato pomoc So
větskému svazu, který se nachází v těžké hospodářské kri
zi i se svými satelity, není využita vládami svobodných ze
mí k důraznému požadavku, aby Sověty potlačeným náro
dům byla navrácena svoboda!
Snad jedině Západní Německo vycítilo, že při nabídce
úvěru je vhodné Sovětům předložit požadavek, aby
Sověty daly souhlas ke sjednocení Německa, takže 17 mi
liónů Němců, žijících dnes v nedemokratickém Východ
ním Německu by získalo opět svobodu. Za návštěvy kan
cléře Kohla v Moskvě se i o tom jednalo. O nadějném ře
šení této otázky svědčí i jednání německého ministra za
hraničí Západního Německa Genschera, který doporuču
je, aby se Gorbačevovi pomohlo hospodářsky a věří, že
“ budoucnost Evropy leží ve vzájemné spolupráci, nikoliv
v oslabování druhé strany...” Pro svobodné vlády, které s
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neobvyklým spěchem (podníceným především honbouza
ziskem!) nabízejí pomoc Sovětskému svazu, aby jej po
sílilo, bez kladení jakýchkoliv podmínek, je německý
případ jediným poučením a výzvou, jedinečnou, historic
kou příležitostí a především povinností, aby při svých
jednáních v Moskvě nezapomínaly na porobené národy
a na Sovětech si vynutily plnění všech závazků a smluv
a žádaly odchod sovětských vojsk z okupovaných zemí
a osvobození všech národů dosud Sověty porobených!
Neústupnost Sovětů by byla jen důkazem, že svůj cíl světovlády nikdy neopustí.
Víru v možnosti úspěchu při společném, jednotném
a pevném postupu všech svobodných vlád při jednání
0 úvěrech s podmínkou osvobození porobených národů
podpírám aspoň několika výroky z knihy Gorbačevovy
Perestrojka, přesto, že v ní vyslovuje často názory nav
zájem si odporující. Gorbačev píše: “ ...každý národ má
právo zvolit si nezávisle cestu svého života, svůj systém
vlády...” (s. 216). Dále: “ Každý národ je oprávněn zvo
lit si cestu svého vývoje, disponovat svým osudem, úze
mím..." (s. 177). “ Největší množství nukleárních zbraní
je soustředěno v Sovětském svazu a ve Spojených stá
tech. Deset procent, ba i jen jedno procento jejich poten
ciálu postačí, aby způsobilo nenapravitelné škody na pla
netě a civilizaci lidstva... (s. 224). Vzpomínám si, že již
profesor V. Hlavatý v červenci 1956 na Čs. dnu v Chica
gu prohlásil, že “ ...obě veleříše Spojené státy a Sovět
ský svaz by mohly být zničeny... během jedné hodiny...”
(O. H. Svědectví o puči, strana 534). Proto Gorbačev ve
své knize často zdůrazňuje nutnost spolupráce se všemi
1 nesocialistickými zeměmi, zejména se Spojenými státy
a vyslovuje se pro "spolupráci ne konfrontaci!"
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Je to, jak výše uvedeno, a to je marné, zákony se musí
dodržovat. Podle Ústavy ČSSR m usí být každý občan re
publiky šťastný - a když nechce být šťastný, porušuje zá
kon a má být zavřený. Což se zhusta stává, jak mězcelajistě čtenáři Káčka uvěří-jsou k této víře přímo předurčeni.
Mně se to také stalo, marxudíky je n trochu.
Když se socialismus zkonsolidoval a zreálněl a když ten
rozpuk trval už třináctý rok, netušil jsem, jak to se mnou
dopadne - jestli z té reality budu n a hlavu nebo na žalu
dek. Tak nadešel rok, který George Orwell docela přesně
popsal o třicet šest let dříve. Usedl jsem k psacímu stroji a
klepal svoji kroniku jednoho jediného socialistického ro
ku. Kopii, jednu z řady, jsem ta k é posílal kamarádovi
do Němec, poštou, jako obyčejné dopisy. To už jsem tu
šil, jak to se mnou dopadne.
14. července '84 pro mne do lesa p řije la šedá Volhasetřemi pěkně oblečenými soudruhy, i kravaty měli dobře sla
děné s barvou obleků. A byli navonění. Já smrděl potem,
olejem a starou pryskyřicí, na s o b ě jsem měl to, v čem
lesní dělníci pracuji. Škoda, že jse m nás tehdy neviděl,
musel to být i pro pánaboha pěkný pohled. Když mě od
váželi, přestal jsem být nervózní z pomyšlení, že pro mě
jednou přijedou do lesa a seberou mě.
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Nutno předeslat, že od začátku až do samého konce se
ke mně všechny osoby činné v trestním řízení i výkonu
trestu chovaly docela slušně, v rámci socialistických
zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení. Pravda, v tomto
je moje zkušenost dosti odlišná od zážitků přátel i řady
jiných lidí se svědomím. Je jisté, že ti pacholci dobře vědí,
co si kdy na koho dovolit. Proč na mě byli takoví si vy
světlit docela neumím. Asi proto, že pocházím ze stranic
ké rodiny, oba dědkové i táta byli v KSČ, všichni tři zem
řeli znechucení. Vážně byli docela hodní, tedy až na to,
že mě zavřeli...
I domovní prohlídka měla svoje kouzlo. Hned při vstupu
do bytu se mě přímo před jejich očima podařilo ukrýt pos
lední tři strany rukopisu, které jsem napsal večer před
tím. Prostě jsem na papíry pohodil veliký anglicko-český
slovník a pak ukoptěnou dřevorubeckou halenu. Po ná
vratu z vazby jsem pak ony kopie rozeslal, čímž byl trestný
čin de facto dokonán, což ovšem nezjistili. Ale udělal jsem
si v té chvíli radost náramnou.
Později, během těch čtyř hodin, které byly třeba na filcování malé garsonky se přihodila pěkná věc jednomu
z šesti estébáků, jednomu ze třech nadporučíků, zrovna
tomu, co byl JUDr. Nějak se mu rozeplo podpažní pouz-

dro a vysypala se z příslušníka zánovní krochna - ČZ 7,65. Zařval jsem nadšením, ale hned jsem také volal, že
to není moje, že s tím nechci mít nic společného. Ono jím
to samotným asi muselo být dosti blbé, ozbrojený právník
měl v ten moment dosti rozpažené uši přesně v barvě svo
jí víry. Udělali mě v té chvíli radost přenáramnou.
Ani vyšetřovací vazbou mě nezarmoutili. Vždy jsem rád
poznával nová prostředí, však jsem nyní také v Britské
Kolumbii. Jak jsou v zemi stále potíže s růstem produk
tivity práce, utěšeně vzrostla kapacita cel - o 250, ba až
300% oproti c. k. mocnářství. Možná jsem byl seniorem
celého patra; nová mládež Gottwaldova obsazuje valnou
většinu lůžkové kapacity. Tak mně ten socialismus zre
álněl až nad míru, a já se připravoval na svoji soukromou
specifickou pětiletku. Jen Rudé právo a časté výslechy
byly rozptýlením v šedých vězeňských dnech. Rudé právo
mně dokáže rozradostnit i na hřbitově a výslechy byly dů
kazem, že Franz Kafka í Jaroslav Hašek byli socialisti
čtí realisté.
Nejprve si vyšetřovatelé mysleli, že jsem skupina, a když
jsem nebyl, když psychiatři zjistili, že dokonce nejsem ani
schizofrenik, z rozpaků mně místo poškozování zájmů re
publiky v cizině napařili její podvracení. Ale výslechy
byly opravdu milé. Třeba když se npor. pohoršil, cože
jsem to psal o tragických fraškách politických procesů
když v socialistickém Československu nikdy žádné po
litické procesy nebyly. Zacivěl jsem a hlesnul - třeba pro
ces se Slánským. Ani to prý nebyl politický proces, ale
normální trestní věc. Poznamenal jsem, že podle slov
níku trestní je synonymem kriminálního. Kývnul. Zeptal
jsem se, proč myslí, že v čele státu stojí člověk s kri
minální minulostí. Chvíli se díval jako jalovička, kterou
býk minul, pak zahuhlal, že je třeba pokračovat ve výsle
chu. Opravdu rozmanitě jsme komunikovali dlouhé a
dlouhé hodiny. A najednou, 14. září, na hodinu přesně
podle zákona, jsem byl bez jakéhokoliv varování pro
puštěn, zrovna před obědem.
Tak jsem se vrátil do Protivína, do lesa, mezi kamarády
a sousedy. To už se do věci vložil Výbor na obranu ne
spravedlivě stíhaných a počátkem prosince o mojí cause
poprvé referoval Hlas Ameriky. Tak jsem se stal okresním
hrdinou. Lidé se ke mně chovali nádherně, někdy to bylo
až dojemné, mnozí se mi snažili pomoci, získal jsem řadu
nových přátel. A kudy jsem chodil, tudy jsem se o Stra
ně a Vládě a trestním řízení vyjadřoval upřímně, leč v rám
ci platných zákonů.
Čekal jsem na soud půl roku, čekal jsem rok. Prokuratu
ra nemohla najít žádného znalce, který by byl ochoten udělat expertizu mého předmětného trestného textu. Pos
léze vyhrabala důchodce až z Olomouce, který sesmolil
cosi, co ani popsat nejde. Když už to trvalo rok a čtvrt,
podal jsem první žádost o vystěhování. Byl jsem vyslyšen
a 28. dubna ’86 jsem stanul před senátem Krajského sou
du v Českých Budějovicích.
Protože v přípravném řízení se prokuratura i soud do
pustili několikerého porušení zákona, protože stejně ne

správně byla z líčení vyloučena veřejnost, odmítnul jsem
na protest před soudem vypovídat. Tak, ač jích tam sedělo
pět, vedl předseda senátu celodenní monolog. Nejsilnější
dojem na mě udělali dva přísedící důchodci - dopoledne
podřimovali, odpoledne už poctivě spali. Ale pravda, jed
nání mělo spád. A já měl divné svrbění, právem ze socia
listického práva. A tak - dva roky na tvrdo a tři roky ochranného dohledu, a aby to bylo ještě více, vběhli při vy
nášení rozsudku do sálu bachař a estébák, vzápětí jsem
dostal klepeta a už jsem zase cupital na vazbu. Den na to
jsem se proti rozsudku odvolal,alefaktickyjsem si od toho
nic nesliboval, šlo mě jen o publicitu. Také jsem podal
stížnost na vazbu, protože pro ni nebyl žádný zjevný práv
ní důvod.
Vazbu jsem nesl velice těžce, protože mně tím bylo zne
možněno dát svůj hlas volební Straně rodné, jejích po
tratů nedbaje. Byl jsem však nadšen jídelníčkem, zelenina
byla denně a byl jí dostatek. Ono to bylo těsně po Černo
bylu, zeleniny byly v té době naprosto výjimečně plné ob
chody, ale zákazníci se to báli nosit domů. Tak to museli
zkonsumovat nejen vězňové, nejen vojáci, ale i pacienti
v nemocnicích a mládež v internátech. A 5. června jsem
byl, opět tradičně nečekaně, z vazby propuštěn. To už
jsem byl ze své causy poněkud somnambulní a dodnes
tomu celému pořádně nerozumím. Bylo pěkné, že podru
hé jsem se dostal na svobodu zrovna ve Světový den ži
votního prostředí, ekologie socialismu byla tématem, kte
rému jsem se ve svém spisku hodně věnoval.
Situace se opakovala, kdosi mi řekl, že jsem obohatil
politický i společenský život v Protivíně i v Budějovicích.
To už byl můj případ dosti široce publikován v zahraničí.
Pak 28. srpna ‘86 došlo k finále před NS ČSR v Praze, na
pověstné Pankráci. Začalo to pěkně, bylo se mnou asi
třicet lidí, okounějící vnitráky nepočítám. Ale v soudní
síni už nebylo pro veřejnost místo, bylo obsazeno
stejnými týpky, které asistovaly venku. Protestoval jsem
odmítnutím vstupu do soudní síně. Přes půl hodiny můj
obhájce a slečna zapisovatelka dělali spojky mezi mnou
a předsedou senátu, ale nakonec jsem si vymohl kompro
mis - do jednací místnosti mohlo ještě pět lidí, včetně mo
jí manželky a třech kapitalistických diplomatů. Opět to
trvalo ceiý den, ale tentokrát jsem řekl všechno, co jsem
říci chtěl, aby už to stálo za to. Žádné servítky jsem s sebou neměl, také proto, že jsem věděl, že jednou o tom
budu psát. Rozsudek mě uvedl v úžas - 1 rok, a bez do
hledu. Tak jsem si nakonec položil otázku - měli jsme vůbec
to všechno zapotřebí, tedy Strana, Vláda a já?
A v pondělí 6. října ‘86 jsem si ráno oholil vousy, došel
si k holiči pro mimořádně krátký střih, oblékl se jako na
tramp, do torny dal pár potřebností, rozloučil se s ženou,
ještě trochu tupý z předešlého dvoudenního loučení
s přáteli a zabouchal na bránu budějické filiálky minister
stva spravedlnosti; jako že se tam jdu hlásit k přechod
nému pobytu...
Protože, jak už svrchu uvedeno, zákony jsou zákony
a zvláště ty socialistické...
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Suédedví
Pod tímto lákavým titulkem uveřejnil pražský časopis
SIGNÁL (vydává ministerstvo vnitra) článek soudruha
Beránka Jiřího o K-231. Že by se perestrojka a glasnost
doplížily už i do Prahy a otevřely se archívy o komunistic
kých zločinech? Bylo by to nejen překvapivé, ale i žádou
cí.
Avšak článek s. Beránka, byť je celostránkový, archívy
ani maličko nepootvírá a neříká nic nového. O zločinech
Státní bezpečnosti se stále hovoří pouze šeptem, nebo se
o nich cudně mlčí, byť o nich ví celý národ. A tak na
archívní dokumenty, které by dokumentovaly to, co se
obecně ví, nadále padá prach a my na ně nadále budeme
čekat.
Ten článek s nadějným nadpisem působí dojmem
slohové práce průměrného kvartána a jeho zajímavostí
je, že svědčí o stále rozsáhlejší kampani proti K-231. Obje
vují se stále nová a nová rudoprávní jména těch, kteří vyru
kovali do boje proti organizaci, která nemíní na minulost
zapomenout. Celá kampaň působí velice komicky. Pan
profesor Jakeš určil théma a žáčkové se dali do spisování.
Kojzar Jaroslav, Kohout Jiří, Fiala Vladimír, Vrbecký Fran
tišek - to je jen několik jmen těch, kteří píší na jedno brdo
a opisují jeden od druhého. Ale nechci s. L. Beránkovi
křivdit. Jsem náchylný uvěřit i tomu, že celý ten článek
napsal jenom proto, aby do něho mohl vpašovat jednu je
dinou větu. Cituji: "Je ale třeba uvést, že organizace (mí
něno K-231) sdružovala i občany, odsouzené v padesá
tých letech neprávem.” Konec citátu.
Tak hleďme - najednou se tu vynořují neprávem odsou
zení v padesátých letech a čtenář si vzápětí musí položit otázku. Kolik těch neprávem odsouzených bylo? Jeden?
Dva? Nebo snad padesáttisíc? Nebo víc? K jakým trestům
byli odsouzeni? Kolik jich bylo popraveno? Kolik umuče
no? Jak se s nimi zacházelo? Kdo je odsoudil? Kdo mučil
a popravoval? Na tyto otázky by měly archívy soudruhu
Beránkovi dát odpověď. Odpověď na některé z nich zná
me. Soudili, mučili a popravovali komunisté.Všichni přís
lušníci StB, všichni soudci a přísedící u státního soudu,
všichni prokurátoři, všichni bachaři byli členy komunis
tické strany. Jistě, každý z viníků nese svou individuální
zodpovědnost za to, čeho se dopustil. Hlavní vinu však
nese systém, který to všechno nejen umožnil, ale na jehož
příkaz se tak dělo. Byla to komunistická strana, na jejíž
příkaz byla popravena Milada Horáková a stovky dalších,
umučen farář Toufar a další stovky neznámých. Historie
se opakuje. Nacismus byl odsouzen jako nelidský systém.
Komunismus je druhou stranou téže mince.
V článku s. Beránka se objevuje řada jmen. Vedle ne
sporně existujících však také některá, která nám nic neří
kají. A s. Beránek by nám měl přiznat, že o věci také něco
víme. Tak například s. Beránek říká, že21. dubna 1968 se v
Opavě uskutečnila ustavující schůze K-231, na které pro
mluvil i zástupce pražského ústředí, jistý pan Klapetka.
Členové pražského ústředí, kterých jsme se ptali, toto
jméno neznají. A kupodivu, toto jm éno nezná nikdo ani z
kriminálu. Podobně je to i se "členem ” pražského ústředí
a "ideologem” K-231 K. Osvaldem. Toto jméno uvádí ne
jen Beránek, ale i řada dalších. Nebo si snad komunisté
vymysleli některá jména a osoby, a by jim mohli dát do úst
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to, co se jim hodí? Svědčí o tom na příklad, že tento "Osvald” hovořil na neexistující instruktáži aktivistů Klubu
v červnu 1968.
O informovanosti s. Beránka svědčí na příklad následu
jící text z jeho článku: “ Z Československa odešli také
přední představitelé K-231 Jaroslav Borský a Otakar
Rambousek. I oni pracují ze všech sil proti republice. Vzpo
mínají na minulost, publikují v emigrantských tiskovi
nách, občas vystoupí před mikrofonem.”
V prvé řadě Jarda Brodský. Ten - jestliže ještě publikuje
a vystupuje před mikrofonem, tak je to v tom Věčném Muklheimu. Jarda totiž před lety zemřel. Pokud se týká žijící
ho, a chce se říci zaplaťpánbů žijícího Oty, tak ten nepra
cuje proti republice, ale proti komunismu. A to je rozdíl
více než podstatný. A pokud se týká toho vzpomínání na
minulost - my bychom na ni raději nevzpomínali, kdyby tu
nebylo nebezpečí, že si komunismus to svoje svinstvo zopákne. A že k tomu nemá daleko, o tom svědčí celých
uplynulých dvacet let. Namátkou jedno jméno - Pavel
Wonka. Není jeho osud a smrt obžalobou současného ko
munismu v Československu? Nemluvě o stovkách a tisí
cích pronásledovaných pro svoje náboženské či politic
ké přesvědčení.
Jeden odstavec Beránkova článku zní: “ Například Mi
roslav Hošťálek z Radvanic, jeden z tvůrců nápadu na vy
tvoření oddělení pro dějiny politických vězňů, pracuje pro
ti republice ve Vídni.” Jednak to oddělení by bylo velice
žádoucí a za druhé - odkdy je komunistická strana repub
likou. Neznám jediného politického vězně, který by pra
coval proti republice, ale všichni, které znám, pracovali
nebo pracují proti komunismu. Takže snad aby si soudru
zi ujasnili pojmy. Beránek také tvrdí, že: “ Pan Ellinger, ně
kolikrát trestaný pro protistátní činnost, buduje nyní so
cialismus s lidskou tváří v Kanadě.” Tak zase - Franta ne
pracoval proti státu, ale proti komunismu a za druhé so
cialismus s lidskou tváří i bez ní mu může být ukradený.
Takže to shrňme. Sedmnáct let bylo ticho po pěšině.
Pak najednou vznikl Klub 231 v exilu a začal úspěšně pra
covat a stal se významnou složkou československého exi
lu. A v Praze nastal zmatek a zděšení a pisálkové dostali
příkaz psát proti K-231. A protože o věci nic nevědí, tak si
vymýšlejí a píší polopravdy a lži. Časopis K-231 občas
přetiskne některý ten rudoprávní článek pro informaci
svých čtenářů. Je Rudé Právo schopno otisknout některý
náš článek? Ale to už je oblast fantasmagorie.
Další nemálo zajímavá skutečnost je, že kampaň proti
K-231 začala přibližně ve stejnou dobu, kdy jsme myzde v
Kanadě, přišli s návrhem postavit památník komunistic
kým obětem. Je to jistě zajímavá časová shoda a s potí
žemi se vžívám do kůže všech těch Beránků a Kojzarů a při
představě, že byť v dalekém Torontu bude stát pomník
připomínající nelidskost komunismu, se mi dělá mdlo. To
tedy za předpokladu, že bych psal do Rudého Práva a ne
do Káčka.
V komunistickém tisku se bezesporu objeví celá řada
dalších článků proti K-231. Bylo by věci prospěšnější,
kdyby se tam objevily články o tom, jaká skutečně byla
fakta.

tydwek Otiubu

typKÓm ôueia $a mfá$em
Psal mi tuhle kamarád z Teplic. Že si koupil Rudé Právo
a tam velký článek o Janu Masarykovi. Večer povídal
o té události manželce, představ si, v Ruďasu píšou o Ma
sarykovi... A tu se ozve jejich osmnáctiletý syn: “ A kdo
to byl?”
To je lehké vysvětlit, kdo byl Jan Masaryk: Non-person.
Takových se v socialistické společnosti vyskytují stovky,
lidi, kteří sice byli, ale jakoby nebyli. Ba i někteří, kteří stá
le ještě jsou, ale přitom vlastně nejsou. Lidi, o kterých se
nepíše, jejichž jméno se nevyslovuje nahlas, jejichž knihy
se nevydávají, články netisknou. Nač taky - vždyť vlast
ně neexistují...
Podobně jako s non-persons, je tomu i s non-events,
čili neudálostmi. Věcí, které se v socialismu prostě ne
dějí je dlouhá řada: epidemie třeba, nebo prostituce, ne
štěstí všeho druhu - letecká, důlní, železniční, nebo krimi
nalita a vězení. Zločinnost zejména je neslučitelná se so
cialismem: což snad neřekli už před více než stoletím kla
sikové učení všech učení, že zločinnost je důsledek odci
zení dělníka od výrobních prostředků? Jakmile odstraní
me vykořisťování člověka člověkem, zmizí ze světa všech
no špatné: třídní rozdíly, rasismus, taky policie a vůbeccelý stát, a samozřejmě zločinnost a kriminál.
Inu, uplynulo sto let a i marxistická filosofie dávno
přišla o svoje panenství. Žijeme v epoše reálného socia
lismu. Na rozdíl od předchozího socialismu nereálného
se zdá, že v něm úředně existují i kriminály. Tedy ne do
slova: ani sebereálnější socialista nevysloví slovo věznice.
Ale existují nápravně výchovné ústavy, “ naše tak zvaná
nápravná zařízení” , svět za mřížemi. A z toho světa (který
by podle Marx-Engelse už nějakých čtyřicet let neměl exi
stovat), nám časopis “ Haló Sobota” , jinak též příloha Ru
dého Práva, přinesl zprávu. Zpráva začíná dopisem čte
náře J. K. z obce Nebory. Krvežíznivec J. K. praví toto:
“Je svátá pravda, že dnešní věznice jsou příliš mírné. Je
nutné a žádoucí, aby vláda vydala nový vězeňský řád a byl
zaveden přísnější režim pro odsouzené.” Autor zprá
vy z toho zamřížovaného světa k tomu dodává, že po
dobných hlasů prý slyší víc. Naproti tomu zahraniční vysí
lačky prý tvrdí, že se v československých kriminálech za
posledních padesát let nic nezměnilo, a že prý se tam
praktikují metody nacistických koncentráků a mučíren.
Autor zprávy Karel Krtička pak věnuje tři strany tisko
vého formátu snaze nám vysvětlit, že reálně socialistické
kriminály jsou jen takové “trochu horší rekreační ústavy.”
Já se teď pokusím udělat z toho stručný vejcuc. Za správ
nost neručím, kdo nevěří - ať tam běží, jak říkala moje ma
minka. Předně tedy, existují tři “ nápravně výchovné sku
piny” . První cenová skupina (jak tomu muklíci říkají) je sa
mozřejmě ta nejlepší. Pracoviště mohou být i neoplocená,
v době vycházek se odsouzení mohou věnovat zájmové
tělovýchově (co to ksakru je, zájmová tělovýchova?), náv
štěvy lze přijímat i jednou za měsíc, psát domů jednou týd
ně.
Ve druhé cenovce jsou "odsouzení uzamykáni v oddě
leních, po území ústavu se pohybují organizovaně a pod
dohledem” . Jednou za 5 -8 měsíců mohou přijmout návš
těvu, ale jen nejbližších příbuzných. Zato ve třetí náprav
ně výchovné skupině čili NVS je vojna jako řemen.
Karel Krtička pak přechází odvážně “ k jádru věci. Lidé
se prý ptají: je to humánní, když máme i politické vězně?”

A pokračuje: “ Koncem června tohoto roku byly ve výkonu
trestu v ČSR čtyři osoby odsouzené za rozvracení repub
liky, např. výrobu a rozšiřování protistátních a společnos
ti nebezpečných či nepřátelských tiskovin, nedovolené
spolčování atp. Tzv. chartisté, VONS a další vzájemně
propojené skupiny “disidentů” vytvářejí a rozesílají do
světa, včetně zahraničních sdělovacích prostředků, sez
namy daleko širší v rozporu se skutečností a pravdou.”
Zajímavý citát, že? Předně, K. K. nám sice vysvětluje
všechny možné zkratky - včetně poněkud bizarní BPS,
brigády bez přímého střežení, kde mohou pracovat ně
kteří hodnější odsouzení - ale Výbor na obranu nespra
vedlivě souzených je prostě VONS. Zřejmě každý ví, o ko
ho jde. Podobně, jak “tak zvaní chartisté" vytvářejí sezna
my neexistujících politických vězňů, se blíže nevysvětluje.
Místo toho autor K. K. cituje nejmenovaného bachaře čili
pracovníka Sboru nápravné výchovy. “ Divil byste se,”
praví ten poněkud prostoduchý klúčiar, “co všechno ti
lidé považují za politickou činnost. Najdete mezi těmi údajně nevinně trpícími např. několik bývalých vysokých
důstojníků bezpečnosti či armády, kteří navázali spolu
práci se západními rozvědkami. Pro něco takového si jistě
oni sami nějaké politické zdůvodnění najít mohou, ale
- v celém světě se podobné počínání považuje za vlastizradu.” Konec citátu. Tedy vlastizrada - činnost zcela ne
politická.
“A teď pojďme do Valdic” , láká nás Karel Krtička v pří
ští kapitole. Tak teda děkuju mockrát, soudruhu, ale ten
hle vejlet bych snad raději vynechal. Měl jsem možnost
tam jet koncem padesátých let, ale raději jsem zůstal
v Leopoldově na samotkách. Co mi říkali kamarádi o tamějších brusírnách skla, kde muklíci dělali dvanáctky ve
středověkých pracovních podmínkách, platí zřejmě do
dnes: soudruh Krtička praví o provozu Železnobrodské
sklo, že “podle některých západních vysílaček je to jedna
z největších pracovních “ mučíren” v Československu” .
Valdice jsou ovšem třetí cenová skupina, klášter z dob
Albrechta z Valdštejna. Jak tam pokračují “ na důsledné
cestě nových poznatků z oblasti penologie, cestě další
humanizace procesu výkonu trestu...?"
Každý odsouzený, pochvaluje si K. K., musí naší spo
lečnosti nahradit škody, které svým trestným činem způ
sobil. Ty škody zahrnují i pobyt ve vyšetřovací vazbě a
v nápravně výchovném ústavu. Z výdělku má nárok na ka
pesné v “ ústavních poukázkách” , ze kterých si může na
koupit “ nutné hygienické potřeby, je-li kuřák, tedy i ci
garety či tabák. Na kapesné (20 až 30 korun) mají nárok
i ti, kteří například ze zdravotních důvodů pracovat ne
mohou.”
Inu, pokrok se nedá zastavit. Já kdysi v Leopoldově
dostával šest korun, rozumí se na měsíc. Šest korun sta
čilo na dva balíky tabáku Taras Bulba (kterému jsme maz
livě přezdívali Stalinovy fousy) za 2,40 kus, k tomu dva
balíčky papírků a jedny zápalky. Na “ nutné hygienické
potřeby” ovšem už nezbylo. Jednou se Ludva Kulhánek,
se kterým jsem to zrovna válčil na cele, domáhal zubní
pasty. “A načo vám třeba si čistit zuby,” pravil Hvízdavý
Dán. “Veď ani já si jich nečistím.” Nač dneska stačí 20 30 korun, se neodvažuju odhadnout. Ale asi se za to ne
pořídí o moc víc.
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Chtělo by se pokračovat. Třeba “ O stravování” , kde do
konce i K. K. praví o stravní jednotce (náklady na stravu
odsouzeného a den), že prý mu nepřipadá “ nijak přehna
ná.” “ Bílkoviny” - říká rozšafně K. K. - potřebujeme všich
ni. Na svobodě si jich dopřáváme převážně v podobě masa
a vajec. Ekonomové NVÚ ovšem s ohledem na stravní jed
notku musí sáhnout častěji po luštěninách atd...”
Rovněž kapitola “ Péče o zdraví” by si zasloužila alespoň
stručnou zmínku. Nebo samovazba. Nebo kapitola o věz
něných ženách: ta mi připadá obzvláště cynická. Krtičkova zpráva ze světa za mřížemi je doplněna několika fo
tografiemi. Jedna z nich je z nápravně výchovné skupiny
pro ženy ze Všehrd. Neříká se, co tam muklyně dělají.
Na fotografii je jen ubohá skupinka postav v nějakých
hadrech, s ruskými šátky na hlavách a s ranečky v rukou.
“ Jaké jsou vlastně ženy za mřížemi?" ptá se K. K. bachaře
ve Všehrdech. “Těžko odpovědět jednoduše. V něčem
horší než chlapi.”
Takže já nevím: možná, že toho chci od soudruha
Krtičky moc. Není nakonec určitý pokrok, že se vůbec ně
kdo odvážil o existenci kriminálů zmínit? Právě tak jako
třeba o VONSu nebo chartistech, i když jsou to jen “tak zva
ní chartisté” .
Dokonce i s. Krtička praví v závěru, že se “ hovoří o zá
sadní novelizaci trestního zákona” . To bude - prý-zřejm ě
zahrnovat i některé změny ve výkonu trestu. Soudruh Kr
tička neříká, jaké změny to budou. Ale buďme optimisti

a věřme, že třeba ta zásadní novelizace přestane pova
žovat hrách za bílkovinu, nebo návštěvu dítěte jednou
za rok za nejmodernější způsob převýchovy odsouze
ných.
Napadá mě v té souvislosti jedna postarší anekdota, jak
Husák s Bilakem byli na inspekci v jeslích. Znáte? Inu,
tak ti dva výtečníci byli na kontrole v těch jeslích a vedou
cí po nich chtěla ústřední topení. Jenže Gustav pravil,
že je to jako těžký a že možná ve třetím čtvrtletí osmé pě
tiletky by se o tom dalo uvažovat... No a pak šli na inspek
ci do pankrácké věznice a tam od nich ředitel taky chtěl
ústřední topení. A Gustav hned že jo, to se zařídí a že
v pondělí začnou instalovat. Venku pak Vasil pravil, že je
mu to divný, že pro jesle ústřední topení není, ale pro věz
nici jo. "A co si ty vole myslíš,” praví Gustav, “že když to
praskne, že nás zavřou do jeslí?”
I tahle myšlenka mohla tanout na mysli soudruhovi Krtičkovi, když vizitoval třeba věznici v Ostrově nad Ohří.
V té všivé věznici mám mimochodem domovské právo na cele číslo 68 jsem byl v roce 1954 úplně první vězeň.
I kohoutek od hajzlu byl ještě zacákaný od malty. Tehdy
se říkalo, že český národ se dělí na tří zásadní kategorie:
na ty, kteří seděli, pak na ty, kteří právě sedí a konečně
na ty, které to ještě čeká.
Pokud by to eventuelně mělo postihnout i soudruha Krtičku, přál bych mu, aby balík Tarase Bulby stál pořád ješ
tě dvě koruny čtyřicet.

A kím uk R w iíiík
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Než jsem načal tuhle stránku, tak už jsem dostal vánoč
ní číslo Káčka. Potěšilo mne, zejména zprávou, že se na
přesrok sejdeme na Masaryktownu, dá-li Bůh! Naproti
tomu mne udivila úvaha Karla Pecky, kterého znám už
ze Svornosti, o problematice K-231. Třebaže v mnohém
s ním souhlasím, některá jeho tvrzení jsou nepřesná a po
mém soudu ne zrovna šťastně formulovaná; zejména to že
většina členů nebyla odsouzena Státním soudem. Má pa
trně na mysli kulaky odmítnuvší násilnou kolektivizaci
a zabásnuté pak za sabotáž naplánovaných družstev.Těm
jistě zákon 231 přišít nešel, ale motiv byl stejně politic
ký jako u nás - velezrádců a špiónů. Byla jich jistě pěkná
řádka, chlapů to vesměs rovných, nicméně netvořili vět
šinu. Škoda, že nemůžeme zalistovat v seznamu přihlá
šek na Karláku. Atěch kriminálních výjimek bylo pramálo.
Pamatuji vlastně jen 2 případy o nichž se jednalo. Oba
zahájili muklovskou kariéru s malými tresty za delikty
nepolitické, aby během trestu vyfasovali “státní fraky”
za pokusy o útěk a vzpouru, takže dlouhá léta výkonu
trestu kroutili za rozsudek od Státního soudu, tedy přípa
dy sporné i nesporné. Že by se k nám hlásil “čistý” krimi
nálník si nevzpomínám a tak tohle bych za velký problém
ani nepovažoval. Pokud čtenář není obeznámen s těmito
detaily, může být takové konstatováni o složení členstva
Káčka matoucí jak jsem vypozoroval z reakce Věrky po
dočtení oné úvahy. Ono by se dalo polemizovat i o skep
ticismu a zdrženlivosti muklů v tom předjaří 68, když po
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bočky Káčka vznikaly v tak nevídaném tempu a rozsahu
jak píše Karel, a to po už bohatě navštívené schůzi na Žofíně v březnu! Stejně tak by se dalazpochybnit“ mlhavost”
programu odkazem na detailně vypracovaný návrh o ná
rodním smíru Kovařovice z komise právní. To je, dle mého
soudu, znamenitý dokument nejen po stránce juristické,
ale i etické, škoda, že není po ruce. Jeho uveřejnění by
bylo i pádnou odpovědí na hloupou invektívu Vidry v pře
dešlém čísle, že totiž hlavním naším úsilím bylo vytlouct
prachy v podobě odškodnění za odsouzené roky! Také
ideová komise pod vedením Jirky Krupičky dala dohro
mady slušný program pod heslem “Aby se to už nikdy
neopakovalo” , které zdobilo už pódium oné první schůze
v podobě návrhu dodržování základních pravidel slušnos
ti v civilizované společnosti směřující k resti+uci demo
kracie. Možná že by se to dalo dnes přirovnat k tomu, oč
usiluje Charta, byť z jiných pozic. A taky pochybuji, že
Zdeněk Mrázů bral jako srandu tu pochůzku do jámy Ivo
vé u Prašné brány s Broďákem. Škoda, že právě on tak
zarputile ke všemu mlčí, když je dnes jediným svědkem
zrození Káčka a prvních jeho krůčků po neprozkouma
ném ledu od samého začátku a viděl to z bezprostřední
blízkosti. Ale jeho ke psaní nepřiměješ, zřejmě to nepo
važuje za potřebné. Inu to jsou všechno myšlenky, které
se mi vyrojily v hlavě po čtení Karlovy úvahy. Viděli jsme
patrně činnost “ K” z jiného úhlu či distance a proto ty
rozpory v posudku.
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K cíáukii fyvíílw Uíikói mRudém Piám"Kfwckm dctrnť
Mohl bych samozřejmě použít ironie, neboť to řemeslo
dost slušně ovládám. Ale bylo by to asi podceňováním
čtenáře, jemuž jistě neuniknezákladnívada páněMikšova
psaní: velkorysé vytrhávání z kontextů. Postihlo nejen ci
táty z Rambouskovy k n ih y -je to , mimochodem,kniha po
vídek, založených sice na skutečných případech, ale pře
ce jen kniha povídek - ale i celou historii bojů agentů CIA
s různými složkami čs. bezpečnosti. Rambouskova kniha,
dle pana Mikši, odhaluje “tvář a duši” agentů, a tahle
tvář, vychází samozřejmě jako tvář gangsterů, kteří čs.
bezpečnostní složky vraždili jednak ze sadismu, jednak
pro peníze, jednak z neodůvodněné a zřejmě neodůvod
nitelné nenávisti k “socialistickému” zřízení. Činnost
těchto “ gangsterů” je včlánku mimojakoukolivsouvislost
s padesátými lety, do nichž jsou Rambouskovy povídky
zasazeny a kdy “socialistické” zřízení totálně zničilo čs.
demokracii, s příslušnými následky: vytahování nevin
ných lidí na šibenice; posílání občanů provinilých nekomunistickým smýšlením, i nezletilých chlapců a dívek,
na dlouhá léta do uranových dolů a na jiné otrocké prá
ce. Odvádění kněží na neurčitou dobu k černým jednot
kám jen proto, že to byli kněží, a zavírání řádových ses
ter do koncentračních klášterů jen proto, že to byly řádo
vé sestry; vyhazování lidí z míst, z universit; posílání’’neu
žitečných” penzistů z Prahy do zpustošeného pohraničí;
budování aparátu fízlovské moci atd. atd. Tohle vše je od
straněno z páně Mikšova obrazu událostí, protože kdyby
nebylo, Rambouskovi agenti by vypadali jako lidé, kteří
ke svým činům měli důvody lepší, než jesadismus, peníze
(kniha mimochodem naznačuje, kolik za to dostávali:
v dnešním ČSSR by za takové peníze nepracoval ani do
movník stranického sekretariátu v nejzapadlejším mě
stečku) nebo neodůvodněná nenávist k “zřízení” . Nená
vist některých, kteří - ano - většinou v sebeobraně do
konce někoho i zabili, by se potom jevila jako velicedobře
zdůvodnitelná a odůvodněná. A především by z kontextu
doby vyšlo najevo, kdo a proč rozpoutal teror, jemuž na
konec padlo za oběť několik esenbáků, hrstka vysokých
LumOi SaHUuvi
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stranických funkcionářů, stovky nevinně popravených,
desetitisíce nevinně uvězněných a statisíce - ne-li mili
óny - ostatních, jejichž život poznamenalo "socialistické
zřízení” většími nebo menšími tragédiemi.
Poslední odstavec článku demonstruje myšlení bezna
dějně zasažené totalitární politickou filosofií: “ Když jsem
četl Rambouskovu knihu, nemohl jsem se zbavit myšlen
ky, proč v Kanadě, v zemi, s níž máme řadu dobrých sty
ků, se vydávají knihy opěvující ty, kteří byli odsouzeni
za vraždy československou justicí i všemi poctivými lid
mi.” Představa o fungování kanadské společnosti je tu
naivně založena na znalosti společenského a politického
systému v Československu, kde samozřejmě nejen vlád
ní ministr, ale každý místní tajemník strany může, Ústava
neústava, zakázat, co se mu nelíbí. V Kanadě to naštěstí
nejde, protože tady existuje v praxi to, co má Českoslo
vensko právě jenom v Ústavě: svoboda tisku. V Kanadě
lze Rambouskovu knihu kritizovat - ano, dokonce i na
úrovni stalinské falsifikace, jak jí předvádí pan Mikša - ale
nelze ji zakázat.
Konečně: kdo vlastně je za tím "my" ve větě o "řadě do
brých styků” s Kanadou? Českoslovenští občané? Mojí
matce např. (je jí přes osmdesát) čs. úřady už čtyřikrát
zamítly obyčejnou návštěvu Kanady. Mají nějaké jiné sty
ky vůbec cenu, nemohou-li se svobodně stýkat obyčejní
občané různých států? Styky, které míní pan Mikša, jsou
zřejmě tzv. “styky na nejvyšší úrovni” , tj. nasazování dvo<
jitých kruščovů, výměny delegací, “ setrvávání v delším
přátelském rozhovoru” apod. Nedávné odhalení dosti
hustého davu sovětských špiónů v Ottawě ukazuje rub
takovýchto “ přátelských” styků. Čs. špióny zatím Ottawa
neodhalila,patrně proto, že Československo nemá v Ka
nadě špióny nýbrž pouze malé české fízly.
Dnes tak populární glasnost je v podstatě odmítnutím
techniky stalinských žurnalistických falsifikací, z nichž
jednou ze základních je vytrhávání z historických kon
textů. Soudě dle článku pana Mikši, do Prahy ani do Brna
glasnost ještě zdaleka nedospěla.
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Jak je psáno na jiném místě tohoto protikomunistické
ho - z hlediska komunistů tedy protistátního časopisu,
soudruhovi Beránkovi z vnitráckého, komunistického,
tedy z hlediska komunistů státního časopisu SIGNÁL se
velice nelíbí myšlenka bratra Mirka Hošťálka na vytvoření
oddělení pro dějiny politických vězňů.
Inu - jak o mně kdysi napsal náš časopis K-231 a jmeno
vitě bratr místodržící - já mám sice vychování, aleje to vy
chování řeznického psa a tak si občas pozměním lidová
rčení a s oblibou říkávám, že holt někdo má rád holky a ně
kdo je má rád svlečený.
Soudruh Beránek nenamítá nic proti institutu Marxe
a Lenina a já zase nenamítám nic proti oddělení pro dějiny
politických vězňů. S tím podotknutím, že podle mého ná
zoru je ústav marxleninismu útulkem pro přestárlé a za
sloužilé stranyčleny, zatím co úkoly pro dějiny politických
vězňů je záležitost po výtce skutečnáazáslužnáa může to
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být (ale nebude) prubířský kámen perestrojky a glasnosti.
Ale abych uvedl své čtenáře do obrazu. Dnes jsem dos
tal dopis, jehož část si můžete přečíst v rubrice "NAŠE
KORESPONDENCE” . Mimochodem - když mi Hanka na
psala. abych přiložených padesát US dolarů investoval
podle svého uvážení, měl jsem sto chutí zajet do nej bliž
šího likrstoru a investovat to do kanadský whisky. Pak se
ale ve mně hnulo svědomí, těch padesát dolarů jsem dal
našemu Harpagonovi s tím, že to určuji na náš časopis.
A Hančin dopis mě inspiroval k dnešnímu popovídání.
Hanka Samková je totiž - jak se to řekne česky - dcera v zá
koně jednoho z nejvýznamějších českých černochů. Už
slyším výtky redakční rady proti formulaci tohoto odstav
ce, ale jako “ editor in chief” si svoje prosadím. Konečně
jsem na tom funkčně podstatně lépe než s. Beránek. Fi
nančně podstatně hůře, protože pochybuji, že by s. Berá
nek přispíval na ediční fond SIGNÁLU.
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A terf vážně. Dějiny československých politických věz
ňů by nebyly úplné, kdyby nezaznamenaly, že řada a s povděkem nutno říci, že velká řada civilních zaměst
nanců jáchymovských dolů, a jistě i jiných lágrů a věznic
jak o tom na příklad píše sestra Jiřina Zábranová ve svých
pamětech, které mimochodem vyjdou příští rok vTorontě
(s. Beránku, další problém - že jo), ulehčovala těžký osud
politických vězňů. A tito civilní zaměstnanci pronášeli na
černo oběma směry dopisy, učebnice, zprávy a jídlo
a peníze - zkrátka cokoli bylo zapotřebí. Řada z nich na to
doplatila tím, že se sami stali politickými vězni. A i když
je to téměř k nevíře, mezi “černochy” bylo i několik málo
bachařů. V zájmu pravdy je to nutno přiznat.
Označení “ černoch” samozřejmě nemá vůbec nic spo
lečného s jakoukoli rasovou či rasistickou teorií. Pro poli
tického vězně byl “ černoch” někdo, kdo byl ochoten “ na
černo" pronášet zprávy ven i dovnitř kriminálu. Vzpomí
nám, že jsem jich měl v různých dobách několik a různých
typů. Můj bývalý spolužák z obchodní akademie byl na
prosto nezištný a k zásilkám z domova ještě přidával ze
svého. Bývalý spoluvězeň mě “ poctivě okrádal” - nechá
val si totiž přesně polovinu zásilek, s výjimkou psaného či
tištěného slova. Štajgr - tedy důlní - se pokoušel s odvo
láním na svou "dobročinnost” znásilnit mou maminku.
Byly tedy rozdíly i mezi "černochy” , tak jako konečně
i mezi mukly.
Jedním z nejvýznamnějších “ černochů” byl Václav Sa
mek. Ačkoliv jsem ho znal ještě před mým zatčením, nikdy
se mi nepodařilo potkat ho během mého putování po já
chymovských lágrech. Vždy jsem jenom o něm slyšel
a vždy to nejlepší. Na jeho cestách po jáchymovských
pracovištích ho provázel vlčák Lesan, na něhož si mnozí
političtí vězni jistě vzpomenou. A jsem si jist, že by mě Le-

Otec Václav
Následující text jsou úryvky z rozhovoru P. Václava Ma
lého z Prahy s redaktorem časopisu "Uncaptive Minds”,
New York.
U. M.: Byl jste jediný kněz, který podepsal Chartu?
V. M.: Ne, mezi signatáři bylo ještě jedenáct kněží, takže
nám žertem říkali “ dvanáct apoštolů” . Skoro všichni jsme
byli zbaveni státního povolení k výkonu kněžského povo
lání.
U. M.: Mezi členy Charty existují hluboké rozdíly přesvěd
čení a názorů. Mohl byste nám vysvětlit, v čem jeto tajem
ství, že Charta 77 dokázala vydržet jako jednotné hnutí
po celých jedenáct let?
V. M.: Existence Charty 77 je zázrak. Její členové zastávají
prakticky všechny názory a přesvědčení — jsou katolíci,
protestanti, nezávislí socialisté, liberálové, aktivisté pro
lidská práva a dokonce i trockisti. Ale všichni jsme jednot
ní v obraně lidské důstojnosti, v úctě k právům jednotlivce.
Charta 77 není politické opoziční hnutí v západním slo
va smyslu. Nemáme žádný určitý program odlišného společensko-ekonomického a politického systému. Nášsmysl je upozorňovat na mezinárodní dohody, které naše vlá
da sice podepsala. ale nerespektuje. Naše úsilí v tomto
směru samozřejmě neznamená, že nediskutujeme o ide
jích pro budoucnost. V jistém smyslu, my jsme alterna
tiva současného řádu.
Politický život až do pozdních sedmdesátých let byl
omezen na oslavování komunistických svátků, což nedo14

san poznal i v muklovském mundůru. Prý ho esenbáci za
střelili.
Václav byl podivuhodný člověk. Měl tisíc chyb a tisíc
a jednu přednost. Byl nekompromisní antikomunista. Ne
proto, že by chápal podstatu tohoto zločineckého spiknu
tí, ale protože na vlastní očí viděl, jak komunisté se svými
oběťmi zacházejí. A snažil se pomoci. A úspěšně. Byl jed
ním z těch, kteří svým konáním pozvedávali morálku poli
tických vězňů. Byl jedním z těch, kteří vědomě nesli svoji
kůži na trh. Po celou dobu jeho působení na jáchymov
ských lágrech nad ním visel Damoklův meč, že narazí na
bomzáka. A on to věděl. Řekl mi to, když jsem se s ním se
šel po propuštění. Řekl mi: “Věř mi, já měl pořád strach,
že mě někdo bomzne. Ale nemohl jsem si pomoci, když
jsem to svinstvo viděl na vlastní oči. A každej den jsem usí
nal s myšlenkou, že si pro mě přijdou.” Nepřišli si pro něj.
Nikdo ho nebomznul.
Svoje ovšem Václav udělal. Svoje podle svého lidského
přesvědčení. Pomáhal těm, kteří byli na dně a riskoval, že
se dostane přesně na jejich úroveň.
Václav byl jedním z mnoha. On také patří do dějin muklovského hnutí. Dnes - doufám - je čestným členem v tom
Věčném Muklheimu.
A jestliže jsem jmenoval ve svém vzpomínání jen jed
noho ze svých přátel, pak chci zdůraznit, že moje - že na
še díky patří všem těm “ našim milým černochům” , kteří
nám pomáhali. Jedním z dalších je Zdeněk Boubín, žijící
dnes v kanadském městě s kouzelným indiánským jmé
nem Mississauga. Těch “černochů” byl a je bezpočet.
A já bych velice uvítal, kdyby některý z nich nám napsal
některou svoji vzpomínku. Patří to do dějin muklovského
hnutí tak jako Marxlenin patří s. Beránkovi.
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volovalo lidem vyjádřit své opravdové myšlenky a názo
ry. Tenkrát komunisté mohli hlásat, že všechno je v po
řádku, že mají podporu lidu. Pak se ale neočekávaně ob
jevila skupina, která otevřeně vyjadřovala nesouhlas.
Charta 77 ukázala národu, že je možné promluvit v tota
litní společnosti - a promluvit nahlas. Umělá jednota, kte
rou komunisté předstírali zmizela. Komunisté pocho
pili jaké politické implikace nese tato nová otevřenost,
a reagovali brutální represí. Ti, kdo podporovali Chartu 77
chápali zase, že není cesta zpátky. Dnes je úspěch Charty
77 zřejmý každému. Po léta jsme vypadali jako malá a ne
efektivní skupinka. Ale tím, že jsme odhalili neexistenci
opravdové společenské jednoty, jsme umožnili lidem
myslet. Byly tu i konkrétnější úspěchy. Charta 77 úspěš
ně zveřejňovala porušování lidských práv a získala si na
Západě respekt. To je důvod, proč jsou dnes komunisté
opatrnější, než někoho strčí do vězení. Jeden příznak res
pektu, který komunisté mají před Chartou 77 je, že už ne
pronásledují lidi tak nemilosrdně jako kdysi. Víc a víc lidí
nachází odvahu jednat, protože věří, že Charta 77 je ochrání. Lidé vidí. že je to mravní autorita, která se za ně mů
že postavit.
Další důležitý faktor v přežití Charty 77 je to, že uvnitř
hnutí jsme se naučili jednat demokraticky. Naučili jsme se
respektovat vzájemně různé názory, vytvořit dialog. Sta
li jsme se vzorem pro ostatní společnost. Ostatní nezá
vislé iniciativy se od nás učily a přidaly se k nám. Nezávis
lé aktivity a samizdat se šíří. Dnes existuje okolo čtyřiceti

pravidelně vycházejících časopisů. Tyto publikace jsou
nesmírně důležité, protože udržují naživu naši historii a
duchovní tradice. Samizdat nám pomáhá stát se dobrými
občany tím, že umenšuje stupeň strachu. Lidé dnes mlu
ví otevřeně v autobusech a ve frontách, jsou ochotnější ří
ci, co si myslí. Strach tu stále je, ale ne jako předtím. Stá
le častěji lidé vzdorují snahám státu o manipulaci.

Mnozí věří, že změny jsou nutné a uvědomují si, že to je ve
dení, které si nepřeje změny. Společenská nespokojenost
je ale tak široká, že vedení bude muset reagovat. Nejsem
prorok, ale jsem optimista.
(Časopis Uncaptive Minds je dvouměsíčník, vydávaný
Institute for Democracy in Eastern Europe, 48 East 21st
Street, 3rd Floor, New York, N. Y. USA 10010)
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Největší událost období od posledního vydání časopisu
byla mimořádná členská schůze, která rozhodla o Monu
mentu. Podrobný referát je na jiném místě. Obě výborové
schůze - listopadová i prosincová - byly u Ottů a mluvi
lo se o pracovních detailech, které sebou přinese stav
ba. Máme před sebou veliký úkol a je zapotřebí pomoci
všech, abychom věci zvládli tak, jak se od nás očekává.
Při lednové schůzi -11. ledna I989 u Otrubů - bude nutné
vytvořit skupiny, které si vezmou na starost úseky práce
i organizace.
Prostřednictvím K-231 je možno; si objednat trička
(T-shirts) se znakem K-231. Zatím máme všechny veli
kosti - malé, střední, velké a větší (X large). Košile se vý
borně nosí, jsou bavlněné a jak vidíte na přiloženém ob
rázku - velmi slušivé. Cena je I2 kan. dolarů. Pokud se vám
líbí, rádi zašleme (bez dívky ovšem).
Velkou součástí práce K-231 je sociální činnost. Jako v
předcházejících letech odeslali jsme během měsíce října
vánoční příspěvky domů našim sestrám a bratřím, kteří žijí
ve stísněných poměrech. Letos odešlo 2.000 kan. dolarů
na 57 adres. Peníze jsou ve většině případů již potvr
zené a jako vždy - pomohly - a hlavně potěšil fakt, že my
zde na ně nezapomínáme.
Chci na tomto místě poděkovat Kruhu přátel, z jejichž
nezištných aktivit je vždy tvořena finanční základna pří
spěvků a všem přátelům a příznivcům naší organizace,
kteří tak štědře přispívají po celý rok. Přála bych si, aby
bylo možno otisknout všechny dopisy, které dostáváme
z domova. Chtěla bych, aby všichni, kteří se podíleli na
zásilkách, si mohli přečíst, jak jejich pozornost hřeje a tě
ší ty naše drahé doma.
Přátelé - děkujeme vám.
Eda Ottová

■Jřftówj i půkiadiiij
Ani v poslední době naši přátelé nezapomněli na po
třeby K-231 a v době od 4. října do 1. prosince 1988 došly
následující dary:
Jméno

Stát

Obnos

Blaho Drahomíra
Boubín Zdeněk
Chládek Petr
Důra Josef
Dvořák J. G.
Ellinger František
Fraštacká Viera
Gazda Jaroslav
Flartlová Kája
Havlová Růžena
Jednorožec Luboš
Johanovský František
Každan Norbert
Kithier Viktoria
"KVJ”

USA
Kanada
Kanada
Švýcarsko
Záp. Něm.
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
USA
Kanada
Kanada
USA
USA

20.00
10.00
30.00
100.00
10.00
20.00
100.00
50.00
8.00
20.00
10.00
10.00
50.00
10.00
50.00

Měna Účel
CA
US
Kan KA
Kan KA
Kan KA
CA
US
Kan KA
Kan CA
Kan KA
Kan KA
Kan KA
KA
US
Kan KA
Kan KA
US
CA
US
KA

Jméno
Kotík Lubomír
Král Pavel
Kruh přátel K-231
“ KM"
Lehmová Dáša
Otruba Zdeněk
Otta František
Petrová Alexandra
Pinke Karel
Píšek Zdeněk
Píšková Věra
“ RO"
Rychtera Ludvík
Salivar Lumír
Šerý Ivo
Skoták Slávek
Smejkalová Dana
Špačková Božena
Stehlík M. J.
Svačina J. M.
Švihla Květoslav
Tálský Jiří
Vrána Joe
Waldauf Jan
Zahrádka Květa
Účel: KA — činnost

Stát
Kanada
Kanada
Kanada
USA
USA
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
USA
USA
Kanada
USA
Kanada
USA
Kanada
Kanada
USA
USA
Kanada
Kanada
Kanada
Záp. Něm.
CA — Časopis

Obnos
5.00
30.00
973.63
50.00
30.00
100.00
55.00
10.00
50.00
50.00
50.00
51.13
20.00
100.00
20.00
20.00
100.00
50.00
50.00
10.00
50.00
50.00
100.00
7.00
106.00

Měna
Kan
Kan
Kan
US
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
US
US
Kan
Kan
Kan
Kan

Účel
CA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
CA
CA
KA
SP
KA
CA
Ka
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA

SP — Sociální

Děkujeme za trvalou přízeň a přejeme všem našim přízniv
cům mnoho úspěchů a zdraví do roku 1989.

Ca te ti tikáte?
Hlo-jmui Paua£wj a K-23I
Na druhém místě Pražské jaro otevřelo výbušně otázku
lidských práv. Částečná rehabilitace politických vězňůnekomunistů na počátku šedesátých let se rovnala zdrá
havému kontrolovanému uznání, že režim Gottwaldův,
Zápotockého a Novotného se dopustil politického zlo
činu na desetitisících občanů, před kterým sama Komuni
stická strana nemohla obstát a se kterým se proto muse
la aspoň po svém vyrovnat. Oběšené, zastřelené a umu
čené však nebylo lze vrátit k životu a ti, co přežili česko
slovenský gulag, nesli v duši nezapomenutelný a nejvý
raznější zážitek bezpráví, jakého je komunistický režim
schopen.
Proto když se v březnu roku 1968 v Praze ustavil K-231
a v Bratislavě byla založena Slovenská organizácia na
ochranu ludských práv, na povrchu samozřejmě šlo o záj
mové organizace bývalých politických vězňů. Avšak
v mysli všech jejich členů a posléze hlavně jejich záslu
hou, pro jejich odvahu veřejně vystoupit, komunistické
bezpráví dokumentovat a nedat na ně zapomenout, v mys
li celého národa se začala rýsovat širší otázka lidských
a občanských práv. Otázka stará dvě stě let, nepočítámeli anglickou Magnu Cartu, od americké Deklarace ne
závislosti po československou ústavu z roku 1920.
15
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Ve špatném státě jen špatný
člověk může být dobrý občan.
(.Aristoteles)
Důvěra a čest jsou prostá česká slova a nevane z nich
dech velkých filosofických systémů. A přeci, v praxi života
lidské společnosti se základní pojmy ethiky, filozofie lid
ských vztahů, velmi často redukují na tato dvě prostá slo
va. Ve věku neomezené relativity se ledaskdo ušklíbne:
dnes se takové zastaralé věci jako čest a důvěra už nenosí.
Jsme už dál.
Tam, kde se nenosí, to podle toho vypadá; ve společ
nosti a státech všeho druhu, individualistických i kolektivistických. Pokrytci a lháři jsou všude, ve všech politic
kých a hospodářských systémech. Nikde je nevymýtili a
také nikdy nevymýtí. Ale stavět na nich stát, odměňovat
lež, přetvářku a zradu lidské důvěry je ztracená hra. Žádná
společnost ji nevydrží trvale hrát. Buď ji skončí, nebo se
rozpadne.
Zrádce byl, vždy a ve všech lidských společnostech,
ztělesněním lotra. Po tisíciletí jej lidé dávali nejhlouběji
do propasti svých zatracenců, pod vrahy a násilníky všeho
druhu; pod zrádcem už nebylo nic.
Kdysi, při draní ohavně špinavého peří v převýchovném
ústavu pro špatné občany špatného státu, kdy prázdný
žaludek, mizerný vzduch, přiblblí bachaři a vyhlídka na
další dlouhá léta stejně plodného života vedla převychovance k mnoha neplodným myšlenkám, včetně filosofo
vání, jsme se dny přeli, ba hádali o tuto otázku: Existuje
čin, který by každá lidská společnost, kdykoli a kdekoli,
pokládala za špatný? Každý přišel se svou troškou, proce
sí horrorů prošlo pilným a bedlivým zkoumáním myslí
zdravě normálních a akademických, a všechny propadly
při zkoušce: vražda, loupež, smilstvo — vložte si tam co
koli pěkného a povzbudivého vás napadne. Vždy se našla
společnost a situace, kdy některý z těchto činů nevzrušo
val. Někdy dokonce naopak, lidé jim tleskali.
Zůstal jeden jediný čin, který nepropadl sítem historie
i přítomnosti:zrada. Tu každá lidskáspolečnost pokládala
a pokládá za svinstvo; něco pevného zůstává ve zmatku
hodnot. Zradíš-li důvěru poctivých lidí, jseš svině.
A právě v takovém prostředí, kde tato málo půvabná
věta platí jako axiom, jsme žili. Hodnocení člověka v ob
lasti, zvané morálka, se soustředilo do jediné výslednice:
důvěry nebo nedůvěry. Vzdělání, původ, názory, věci
tak důležité v běžném, hladce běžícím životě, ustoupily
do pozadí. Čech, Maďar, Němec; katolík, protestant, bezvěrec; sedlák, horník, mechanik, generál, ministr, student,
profesor; agrárník, sociální demokrat, lidovec — vše,
v základním hodnocení, ustoupilo před otázkou: můžeme
nebo nemůžeme mu věřit? Shodí, neshodí, prodá, neprodá?
Za deset let se člověk hodně naučí, i kdyby nechtěl. Ale
chtít musí, má-li v té psychologické superuniversitě přežít.
Musí se naučit poznávat, i podle nepatrných známek
v chování a běhu vězeňského života, koho správa převýchovného ústavu poslala, posílá, získala nebo získává
jako dobrého vězně — dvojníka dobrého občana ve větším
ústavu venku, za zdí. Neboťsprávy obou ústavů, menšího
i většího, obou líhní lepšího nebo aspoň vylepšeného člo
věka, jsou si velmi dobře vědomysvéhozákladního úkolu,
podmínky svého bytí: za žádnou cenu nedopustit, aby si
lidé plně věřili. Aby, bez vědomí správy ústavu, lidé ne
podlehli pokušení zneužít ilegálně vzniklé vzájemné důvě16
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ry a organizovat se. K čemu se organizovat? Tak se může
ptát jen hlupák nebo provokatér.
Není nutno sestoupit až do kriminálu pro elementární
měřítko hodnocení člověka jako člena společnosti. Stačí
vzpomenout si na školská léta. Kdo stál ve třídě na nejnižším stupni dětského či studentského společenského
žebříčku? Rváč, rošťák, nebo pitomec? Ani jeden z nich.
Nejhlouběji byl žalobník, donašeč. Nikdo nám nemusel
vyvozovat ubohost jeho chování z nějakého přikázání
nebo mravního systému; každý to prostě cítil, i donašeč
sám.
Proč to dělal? Pokřivené povahy, mající ‘upřímnou’ ra
dost z maléru druhých, se objeví už v raném věku; gene
tické zatížení je břemeno a zároveň doklad, že život není
fair. Ale většina těch zárodků budoucích dobrých občanů
věděla velmi dobře, co chce: zalíbit se moci. V přípravné
fázi svého vývoje moci v podobě učitele nebo ředitele
(soudružky učitelky nebo soudružky ředitelky pro mladší
a střední generaci). Později, v rozvíjení životní dráhy místo
školské autority zaujal šéf, kádrovák (-čka), domovní,
blokový nebo jakýkoli jiný z nesčetných odrůd důvěrníků,
národní výbor pro méně náročné kariéristy nebo Státní
bezpečnost pro náročnější typy. A samozřejmě Strana
jako nejvyšší suverénní ucho, oko a rámě. Proto zde je,
aby všechno věděla, o všem rozhodovala, a dobré občany
po zásluze odměňovala.
Špatný stát ví velmi, velmi dobře jak silnýjeemocionelní
náboj slova ‘zrada’. 'Zvoní zrady zvon’ volal do všech kou
tů země básník těsně před zrodem špatného státu č. 1,
a lidé naslouchali a chvěli se zklamáním a rozhořčením.
Proto také je toto slovo na čelném místě ve slovníku státu,
kde dobří občané si právě na něm budují svá postavení
a majetky.
Nenajdete je však, v tomto naučném slovníku, pod pís
menem Z; bylo by příliš slabé, neúčinné. Prohledejte V,
a najdete něco působivějšího: Velezradu. A pod tímto
heslem nekonečný seznam hanebných činů, vytvářejících
skutkovou podstatu tohoto zločinu.
Vejde se tam skoro všechno, co se státu nelíbí. Nebo
přesněji — a to je velmi důležitá připomínka — co se nelíbí
teamu přátel, kteří v dané chvíli řídí osudy státu a jeho
obyvatel. Připomínka historicky velmi významná, neboť
jsou známy případy, naprosto ne vzácné, kdy jedna část
teamu důvěrných a důvěryhodných přátel oběsila nebo
odstřelila (podle zvyklostí země) druhou část důvěrných
a důvěryhodných přátel, a tato přátelská služba byla vždy,
bez výjimky, provedena pod záštitou zákona o velezradě.
Pro okrasu doplněného špionáží, sabotáží a řadou dalších
odborných činů proti pracujícím.
Historie pečlivě zaznamenala tyto události; i přítom
nost ve střední Evropě se k nim, občas a nerada, vrací,
Pokud možno decentně, aby nenarušovaly ducha a zá
vratné tempo přestavby. Historie, a tím méně ovšem pří
tomnost, se však nezajímá o pár desítek tisíc (u velkých
zemí milionů) velezrádců, kteří nepatřili k vůdcovské elitě
a dopustili se celkem nezajímavých velezrad. Jako pro
zrazení existence uranového ložiska v Jáchymově, obec
ně známého několik set let, nebo předčasné nadávání
na členy vůdcovského teamu, z nichž teprve později se
vyklubali Velezrádci.
Ti drobní, zapomenutí velezrádci(bylo mezi nimi mno
ho drobných zemědělců a drobných živnostníků) si odpy
kávali své zločiny buď kopáním uranu pro mírové účely

na neexistujících ložiskách tohoto ušlechtilého kovu,
nebo draním peří v hygienicky nezávadných pevnostech
z dob tureckých válek. Případně, u těch milionů, kácením
ušlechtilých dřevin v rekreačních oblastech Kolomy a

Indigirky. Kdo by se o ně dnes zajímal, když máme Israel
a Jižní Afriku?
Ukázka z essaye "Dobrý člověk ve špatném státě"
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Nikdo z mých přátel a známých nepíše tak drobným
písmem, jako Karel Pecka. Grafolog by řekl, že je to pří
znak vynikající schopnosti soustředění, a jenom by se po
divil, kolik řádek pisatel dostane na stránku. Vysvětlení
však nutno hledat jinde — spisovatel Karel Pecka psal své
prvotiny v místech, kde se muselo krvavě šetřit papírem,
v lágrech na Jáchymovsku a Příbramsku, v nichž prožil
téměř deset let. Deset let je dlouhá doba; víc než dost
dlouhá na vštípení trvalého návyku. Nadvakrát; i v ruko
pisu, i ve schopnosti soustředění.
Kdo začne při Peckových šedesátinách dělat bilanci,
zjistí, jak málo toho jubilant prožil v normálních pod
mínkách. Po deseti létech dětství v první republice přišly
tísnivé roky nacistické okupace, vystřídané ani ne tříletou
svobodnou episodou před únorem čtyřicet osm. A už na
přesrok je jedenadvacetiletý Karel Pecka zatčen, obviněn
z velezrady a podle pověstného zákona číslo 231/1948 od
souzen na jedenáct let. Celý jeho zločin byly dvě kritické
recenze sovětských filmů, které vyšly v ilegálním časopise
— tedy vlastně v samizdatu. Následovalo deset let časů,
jimž se kdysi říkalo Lehrjahre, Pecková životní univerzita
ve věznicích a lágrech a uranových dolů. Po propuštění —
nejprve vojna, potom až do pětašedesátého roku nádeničina “člena jevištní techniky", srozumitelně řečeno: kuli
sáka v Národním divadle.
Potom konečně nastaly časy relativní volnosti. Pecka
publikuje v Hostovi do domu, Plamenu, Sešitech, Lite
rárních novinách. V šestašedesátém roce mu vychází kni
ha povídek Úniky, pak může vyjít i román Horečka, který
se dočká také německého a finského vydání. V osmašede
sátém jeho dosavadní dílo kulminuje románem Velký slu
novrat a v témže roce vyjdou ještě další dvě prózy — Hra
na bratrství a soubor povídek Na co umírají muži, jenž se
v německém překladu dostane i k cizímu čtenáři.
Zanedlouho po sovětské okupaci se prvním mužem
ve státě stává bývalý politický vězeň, stejně jako Pecka
kdysi odsouzený rovněž za velezradu, ale dokonce na
doživotí, a za Husáka se Pecka jako jeden z prvních spi
sovatelů dostane na index. Zákaz za zákazem: nesmějí
být natočeny filmy podle Peckových scénářů: Návštěvy,
Horečka, Měsíční světlo, Případ Jakuba le Bruna a Obraz
svátého Xavería. Končí krátké období volnosti, jediné,
jež bylo dnes šedesátiletému spisovateli dopřáno.
Pro tajemníky, ministry a estébáky tím měl být Pecka
jednou provždy vyřízen. Dělali ten příslovečný “ účet bez
hostinského” . Někdejší mukl, který psal i třeba v skrytém
koutku v uranovém dole, nekapituloval. Pamatuji, jak
jsme my umlčení začátkem sedmdesátých let váhali, zda
máme věřit, že “ normalizační” třeštění vystřídá návrat
poněkud zdravého rozumu, tudíž ještě počkat, neprovokovat režim, nespalovat všechny mosty, to jest nepouš
tět své práce do samizdatového oběhu a neposílat je do
zahraničí, anebo si přiznat tu — také příslovečnou! —
“tvrdou realitu” a zařídit se podle toho? Věděli jsme, že
Zdena Salivarová a Josef Škvorecký založili v Kanadě

nakladatelství Sixty-Eight Publishers; přicházely vzkazy,
že vydají všechny dobré práce, ale také, že nic nevyjde
pirátsky, bez souhlasu autorů. Právě tak jsme věděli, že
chudí vaří z vody, žetzv. “ imperialistické centrály”, údajně
financující exilovou kulturní činnost, existují jenom v cho
robné fantazii majorů Estébé, kteří náš čas od času tahali
na výslechy, takže nikdo z nás si nedělal iluze, že vydáním
v exilu se uživí, neřku-li, zbohatne.
První se rozhodl vydávat v Kanadě ten, komu by šlo mít
opatrnost nejméně za zlé — muklovský veterán Karel
Pecka.
Už tento čin občanské statečnosti by sám stačil Peckoví
zajistit trvalé čestné místo v dějinách české literatury.
Bylo to rozhodnutí, prosté vší kalkulace. Vzpomínám, jak
jsme my oba současně dostali jedno americké stipendium
— čtvrt roku jsme tam mohli studovat a psát. Nesešli jsme
se v té spisovatelské kolonii, protože já jsem odcházel
za prací z Vídně do Mnichova a on se obával odejít z Čes
koslovenska, které by mu mohlo znemožnit návrat. A tohle
pomyšlení však pro něj, narozeného na jižním Slovensku,
zarostlého do Českých Budějovic, kde dospíval, a do Pra
hy, jež se mu stala trvalým domovem, bylo i při jeho toli
krát osvědčené statečnosti a pevnosti neúnosné. Žil a žije
dál v Praze — pokud se někde neléčí z chorob, nahroma
děných v létech vězeňské a civilní mizerie.
Zůstal doma, ale do světa se dostaly jeho práce. Opět
mluvím jako pamětník. Oba jsme cítili obdobu posrpno
vých časů a pobělohorské doby; Karel Pecka napsal svoje
Štěpeni, román, v němž historie valdštejnského spiknutí
prolíná s aktuálním autobiografickým příběhem, já jsem
tenkrát psal Zásadu sporu. Byl jsem také ještě přitom,
když vznikaly jeho Motáky nezvěstnému, román toho
druhu, jemuž se říká Dichtung und Wahrheit, báseň a
pravda. Pecka se v něm znova — nejobšírněji a s nejhlub
ším ponorem — zabývá svým ústředním životním námě
tem, osudy lidí v krizových situacích, jež tak dobře poznal
za těch deset let ve věznicích a lágrech. Peckovo vrcholné
dílo je zároveň román-dokument i epos, kniha statečná i
vzácně moudrá.
Kdo nečetl Motáky nezvěstnému a nepromýšlel je, ne
má právo mluvit o časech po únoru čtyřicet osm. Pecka
tomuto románu někdy říkal Antí-Švejk, protože se přímo
štítil malosti, zbabělosti, prostě čecháčkovství. Profesor
Václav Černý — muž, jehož životopis se tak liší od Pecko
vá, jako jsou jejich charaktery příbuzné — napsal v eseji
o "Románovém světě Karla Pecky v paralelách tragiky
a antického mythu", že "Pecková kniha je apoteózou ka
tegorického mravního imperativu v jeho zápasu o smysl
našich dnů. Je historií sebevýchovy k tvrdosti, osobní
konfesí lidské páteře. Má stránky epopeje mravní celist
vosti.” Konec citátu. Jaký autor, takové dílo, dodávám.
Ano — Antí-Švejk. Václav Černý vidí v Peckově občan
ském i spisovatelském postoji lutherovské “Jinak nemo
hu!” a uzavírá: “Touto odvahou je Peckovo románové dílo
v oblasti naší soudobé prózy monumentem ojedinělým.”
Převzato z Českého slova
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Kam mě vedou po předání papírů, proč tolik pobíhali,
šeptali, chodili se na mě dívat jako na exotické zvíře, proč
se ušklebovali - to jsem nevnímala. Neměla jsem tušení,
co je to sekyrárna a temnice č. 27. Šlo se po schpdech do
lů, pak bachař otevřel dveře do úzké místnosti (to teď
vím, že byla předsíň před temnicí) vrazil mě tam a zařval:
“Svlíknout!” Sundala jsem kabát, šátek a boty a zůstala
jsem stát. “Svlíknout, neslyšíš?" Nevnímala jsem. Vrazil
mi ránu, zacloumal se mnou a řval: “ Všechno svlíknout!”
Sundala jsem šaty a stála v prádle. “Svlíknout, neslyšíš všechno všechno svlíknout!” Co a jak bylo dál, to nevím,
jen jsem slyšela, že ti dva bachaři něco říkali, střídavě se
smáli, nebo zas na mě řvali a pak mi docela nahé vrazili do
ruky dva hnědé klozetpapíry. “Jeden máš na nos a druhýto víš!” Otevřeli dveře do temnice, vrazili mě tam tak jem
ně, že jsem dolítla až k protější zdi, a to už byly dveře za
bouchnuty. Trvalo chvíli, než jsem se rozkoukala. První
jsem začala vnímat kukátko na dveřích, potom u stropu
naproti zamřížované okénko asi 20 x 30 cm nebo tak - ale
sklo bylo rozbité, takže zbývala jen hustá drátěná mříž.
Po chvíli jsem si uvědomila, že místnost je asi dvakrát
čtyři metry, tmavá bez světla, jen to, co přicházelo tím
rozbitým okénkem. Podlaha betonová, stěny vlhké, ples
nivé, vpravo něco, co jsem neznala a viděla prvně v živo
tě - dvě stopy (formy na nohy) -vzadu otvor, odkud šel
takový zápach, že jsem pochopila, že to je náhražka klozetu (prý italský WC, jak jsem se dověděla později). Upro
střed podlahy stála železná pryčna, tj. kostra jako spodek
pohovky, ale prkna na ní nebyla, jen železné příčky a po
dél dvě dřevěná, asi 8 až 10 cm široká prkénka.
Ale než jsem to všechno vzala na vědomí, kdosi už ko
pal do dveří a něco nesrozumitelně řval. Byla jsem ve
zvláštním stavu prostě jsem nic nevnímala - ani hanbu ani
lítost ani pláč - jenom vím, že když se dveře otevřely a ba
chař řekl: “ Do pozoru a hlásit!” - čili tak nahá jsem si mě
la stoupnout dva metry před dveře a odříkat “ Vyšetřováná J. Z. hlásí: cela číslo 27, jedna žena,” - ale já byla tak
nepřítomná, že jenom vím, že řval “Já ti tu latinu z hlavy
vyženu!” a v tu chvíli jsem si teprv uvědomila, že říkám:
“ Barbara, celarent, darii, ferio, kamestres, baroko, césa
re, festino," nevím už, co to je, ale kdysi při pedagogice
nebo logice jsme se to učily a teď mi to běželo nechtěně
a nevědomky z úst.
Zabouchl dveře, řval a odcházel, ale po chvíli sejich tam
objevilo asi pět a s nimi MUDr Janáčková, vězeňská lékař
ka, retribučka (to byl název pro kolaborantky z protekto
rátu, které po 5. květnu 1945 byly souzeny podle velkého
nebo malého retribučního zákona). Janáčková, bývalá
pražská doktorka, byla odsouzena na doživotí, ale ke mně
- mohu mluvit jen samazasebe-sechovalaslušně. V roce
1951 se na Pankráci oběsila. Její slova mě probudila z té
netečnosti. Vstoupila tam ke mně, zjistila puls, pohladila
mě po tváři, dala mi tabletu, čůzák nesl umyvadlo s vodou,
druhý sklenici vody, kterou mi ona dala vypít, a odchá
zela se slovy: “Tady je nelidská zima - dostane zápal!”
Snad jsem ten chlad nevnímala, až k ránu, ale po té tab
letě jsem přišla k sobě, vnímala jsem, že vždy, když venku
na věži odtloukly hodiny, kopal někdo do dveří tak dlou
ho a tak dlouho řval, až jsem si stoupla a “ podala hláše
ní” . K ránu mi byla děsivá zima, odtáhla jsem si pryčnu
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k jiné zdi, která byla od nějakého topení trochu vyhřátá
- a stála jsem na pryčně celou noc nahá, přitisknutá ke
zdi.
Když se konečně dveře otevřely, právě tlouklo osm ho
din ráno 7. března 1950. Dva bachaři opět řvali, jeden
strašně spěchal, že mám jít na výslech. Nedovolili mi ani
se umýt (nebylo ani kde/ani se učesat/čím?) natahala
jsem na sebe v té předsíni prádlo a šaty a už mě hnali do
tatraplánu s náramným smíchem. Teprve v zrcátku auta
jsem viděla, že jsem celá od sazí v obličeji, na rukou a jis
tě i na těle - to saze z vězeňské pekárny létaly tím okýn
kem do korekce.
Ten den byl výslech neobyčejně zlý, “ pan referent” zu
řil, strkal mě ke zdi, každou chvíli mi vrazil takovou ránu,
že jsem padla hlavou na zeď, měla jsem hlad, nepustil mě
na klozet - nadával přede mnou na TGM, Beneše, Zenkla
a Drtinu asi do půl dvanácté - pak mě odvedl na záchod nedovolil zavřít dveře - zavedl mě zpátky, postavil čelem
ke zdi a zatelefonoval pro dozorce, protože půjde včas na
oběd v takový “sváteční den!”

0. S to lík

Kédyduálů
Stojím
Švédsko jaro 88
nad telegrafními dráty
zabitým ptákem
Bůhví
zda-li pták
neudělal to samé
co onen jáchymovský pěšák
jenž onehdy dávno
před těmi třicetipětí lety
když opět jednou
po tolikáté
vyšel z uranové hlubiny
jen co si z haliny
odepnul vyhaslou karbidku
vybočil
z té děsidoby skrz blízké dráty
koloběžně oznamujících
Zde se střílí bez výstrahy...
Zde se střílí bez výstrahy...

9 wráí hůáMpmidmcQ
. . Přikládám šek na tiskový fond.
Diky za posíláni časop:su.
S pozdravem a přáním mnoha
úspěchů
Vaše
Viktorie Kithierová
MUi priateha
ďakujem Vám za pravidelné zasielanie Vášho časopisu "K-231”
Vaše články si prečítam s velkým
záujmom. Su vidy tak velmi Tudské i keďmnohokrát velne smutné.
Pretože vravite vo Vašom časo
pise že předplatné u vás je vlastně
necxistujuce posielam Vám šek
na ďalšie p< edplatenie časopisu.
Chcela by som Vám čo naju
primnejšie gratulovat k Váš mu
úspěchu: konečne máte sc hvalc
nie postavit Monument na krásnom MasaryK Towc Mil sto pri
kaphčke ¡e krásné a tax dostojne
pre Monument
Prajcm Varn mnoho úspechov
do dalších rokov.
Srdečné Vas pozdravme
Vaša Viera P aštacká

K

. . . Byli isme měsíc v Jižní Afnce
projeli isme cc'ou zemi autem
letadlem a busem a mus<m vám říct.
že se nám tam velice Ubilo .. Neví
děli jsme nikde diskriminaci ani
segregaci, v zemi je naprostý klid
až na teroristické akce komunistu
ze zahraničí t j. ze Zambie. Zimbabwe a Mozambigue; jsou to
zbabělé bombové atentáty na civil
ní obyvatelstvo, na nic jiného se
nezmohou Sankce a boycotty
jsou naprosto neoprávněné a p o 
mohou jenom komunistům a Ru
sům. . .
. . . byl to zážitek. je tam levně, čis
tota a pořádek, báječné silnice,
nádherné ovoce a krásné květiny;
na sankce kašlou dokud Němci,
Švýcarsko a Anglie je budou pod
porovat. Maji dobrou armádu sil
ný průmysl veškeré suroviny
úrodnou zemi a největší bohat
ství
to ¡sou krásná zvířata.
Pozdravte všechny mukly Po
silám šek na 5G dolarů.
Norbert Každan

Dopis z Československa.

mně dal přečíst Tvůj dopis.
Mohu Ti říci, že to byl balzám na
duši. Byl to stejný pocit, jako když
tenkrát kdy jsem byl v oněch mís
tech úplně sám a dostal z domova
dopis s ujištěním že za mnou
všichni sto/í To přeci dobře znáš
Podezřívat ¡sem vás tam venku, že
z vás vyprchalo to společné, že
isme se nějak oddělili nejen dá'kou
Jsem rád že ¡sem se mýlil.
Srdečný pozdrav Tobě i Tvým
blízkým. Klukům vyříd pozdrav
s přáním pevného zdraví
Vždy váš Milan
. . mnohokrát 'ám děkuji za za
sláni 3 čísel časopisu K-231 hned
mne velmi zaujaly a 'ád bycf je
odebíral ■ nadále Posilám malou
zálohu na pár čísel K-231. A proto
že je před Vánocemi dřep Varn
všem krajanům v Kanadě a USA
vesele a spokoieně prožiti svátku
V časopise mne zaujala jednotí:
va vyprávění vzpomínky z kor
ccntračních komumst táborů,
můžete mi příležitostně napsat pat
titulu, které vyšly již knižně9 .
Dvořák
Dopis z Československa
Určeno redakci ‘K-231’

Moji míli,
zasíláme srdečné pozdravy
a vzpomínky v poslední době
zmnohonásobněné. Konečně jsem
dostal do ruky Káčko 88 [poprvé
za dvacet let něco tištěného]. Za
člnám si dělat obrázek jak žijete
a prožíváte dění spojené s domo
vem To co jsem přečetl je skvělé
a na úrovni. Zasloužíte si nejen
pochvalu, ale i ten nejvřelejši dik.
Mluvíte nám z duše a našim jazy
kem. Také mne potěšilo, že jsem
se dozvěděl kde kdo zakotvil.
Srdečně vás zdravím Váš
XXX

. Těž přiklaaám šek na 10C dola
rů pro Káčko. Děláte to moc dobře
- profesionálně Je to náš nej
oblíbenější exilový časopis. Do
konce jsme se v něm dočetli o Mu
kove strejdovi
Vaši Mirek a Dana

Tobě Mirku srdečné diky za pra
videlně zasílaný časopis, který
1/ poslední době získal na vzhledu
— má opravdu úroveň! čteni je od
začátku do konce zajímavě.
Přikládám příspěvek 50 dolarů,
který za nás investuj dle Tvého
zvážení. Doufám že to ť pořádku
dojde
S pozdravem Samkovi
K poslednímu Káčku se chci
vyiádřit jen stručně, my jsme hoaně stranou a asi máme často jiné
názory Miluju Hrabala a poklá
dám ho za mistra nad mistry. A
proto mne zarazilo že pan Salivar
arbitru/e o tom. kdo do Chart>
patři a nepatři a hlavně se diví
proč sc Hraba i nepřidá' Pokud se
pamatuji takt le se rozhodovalo
o členství v jedné notorické bandě
Vato Držmiškova se Hrabala vy
horně zasta'a On sice nepot ebu
je obhajobu či zastání. ie tak ban
ko a vysoko že vše vidi jinak Přes
tc je příspěvek Držmiškove omez
ty
Dopis z Československa

U nás se toho moc nemění
jak víte Jede se ve starých kolejích
takže oslavy 26 října byly ostudné
Jen naši mladí přátelé manifesto
vali (/ za nás) a musei' se vracet
přes Ruzyň [STB). To však berou
jako samozřejmost. .
Dopis z Československa

. . Představte si tu nehoráznost
že 40 let se o Masarykovi mlčelo
nebo házelo bláto na jeho památ
ku a najednou 27. října ke hrobu
s velkou pompou přijedou položit
věnce, obrovské věnce a vojenská
hudba zahrála pochod padlých
revolucionářů'. Byli jsme šoko
váni A policajti už zůstali kolem
Lán a na příjezdových silnicích za
stavovali auta která do Lán jela
lidé se museli legitimovat a hned
technická kontrola Zjišťovali
proč jedou kde komu atd.. piostě
alespoň tímto způsobem se snažili
to lidem otrávit. Hřbitov byl plny
nenápadných pánu kteří foto
grafa ali každého kdo přišel ke
hrobu, otc se opakuje každým
rokem a přesto sem noe iezdi.
každý s tím vlastně počítá .
19

C kuM b

“B cútim ky

Svatá Barbora jak se zajisté -ačte pamatovat z hodin
náboženství je patronka horníků a kanonyrů Ma k tomu
ještě nějaké menší přidružené rezorty, ale zcela určitě
nikoli politcké vězně. Když tak o tom přemýšlím, muklové snad ani žádného patrona nemají, což je divné’ v kri
minále by byla každá pomoc dobrá
Mohl to být jeden z důvodů, proč jsme si Barborku (jak
se jí u nás hezky říká] jednoduše přivlastnili. Taky to
ovšem mohla být prozaičtější prčina: chtěli jsme vlastně
nejdřív pořádat Mikulášskou, jenže na Mikuláše už jsme
nedostali sál. A nej bližší volný termín byl 4. prosince a to
je svaté Barbory
Tak nebo tak, BarborskOL tancovačku jsme už letos po
řádali po čtvrté. Můžete si mys.et, že čtvrté výročí není zas
tak moc: ale to je vidět,že jste u toho nebyli Jak se ten
hle hlavní podnik Kruhu přátel dává dohromady, je docela
fascinující. Začne to několik týdnů před Barborkou To
generální ředitelka přes Barborku Hanka Otrubová svolá
děvčata z Kruhu a koná se válečná porada Pánové jsou
při tom víceméně trpěni, když moc nevyrušují Jakmile
jsou rozděleny úkoly začne na všech stranách čilá akti
vita. Peče se vánoční pečivo, píší se jídelníčky, posílají
pozvánky, obstarávají nákupy, telefony řinčí a všude
se povalují lístečky s příkazy (Přivez kned íky od Vtípilů
ve čtvrtek ve tři odp ). Jak se Baroorka blíží, tempo příprav
se zvyšuje, nervozita stoupá - až posiedn' večer se všech
no uklidní Všechno už je hotovo, víc už se udělat nedá
a zbytek už je na vůli osudu nebo možná sv Barbory.
Letos tomu bylo nejinak Ale pokud jste byli večer v sále
tak to zajisté vypaaaic že všechno běží samo od sebe.
Což taky má být
Že za celým podnikem jsou stovky hodin tvroé práce
(navíc nep'acene a včtš nou dělané po normálním zamé
stnání), plus starosti úzkosti a problémy male : větší
to je samozřejmě jedno Ale našim úkolem je tady říci
jak to vlastně Kruh přáte dělá a taky představit ty. kdo
se o věc zasloužilí
Začneme kuchyní, protože to je Barborčin hlavní stan
Tam už od deseti od rána pod vedením Hanky Otrubové
válčily Dáša Stračovská a Karla Hartlová Věra Pokerová
a Eva, která na to přijela až z Ottawy LumírSakvarsetaky
hrnul pomáhat tak mu dali krájet cibuli na guláš. Na hrub
ší a méně náročné p' áce se pry osvědčil Večer to převzal
Pavel Kos. kuchař z Masaryktownu Když jsme mu chtěli
zap'atit, řekl, ať jeho mzdu věnujeme na stavbu Monu
mentu.
Sál vyzdobili Eda a Franta Ottov . Karel Palát a OíaRambousek Ten na to přicestova^ z New Yorku, což e
bratru dvanáct hodm jízdy
Vánoční cukroví dorty, věnečky kremrole. závin, kolá
če a ostatní (zaručeně dietní) dobroty pro nas upekly Han
ka Bká z Lon d o n u , Jájira Bartušková a Markéta Hrd
ličková, Helenka Bláhová a Anička Dohnáková. Edula
Ottová a Hanka Otrubová a Drahuška Slavíková (která je
taky za nekřestanské penízece ý večer prodávala) A když

už jsme u toho prodávám, taky jsme prodávali trička s em
blémem K-231 modelovala je Mia McGowan. U pokladny
byla Mirka Kůstková a další dámy prodávaly lístky do tom
boly, a v tom jsme určitě na někoho zapomněli Ale mluvě
o tombole, vyjmenujme seznam českých firem, které nám
do ní přispěly Artiight manželů Synkových, 68 Publi
shers, Tondy Bartůňka Peel TV Prague Meats od Pich
líků a Slavia Restaurant Lubora a Radky Havlových z Otta
wy, Veselý Insurance a Štýrských z Flora Florist. Vedle
řady soukromých dárců, ovšem.
A tak máme Barborku za sebou. Sál byl plný, lidi se ba
vili, muzika hrála a u baru stále plno, jídlo šlo na odbyt.
Když jsme to všechno spočítali, Káčko na tom vydělalo
čistých $ 980,63, a k tomu ještě přibylo $ 658 na darech
od hodných lidí Zase má pěnkava semínko.
Svatá Barborka nad námi zřejmě drží svou ochrannou
ruku.
rw

Dívka v tričku K-231
Tričko (bez dívky) $12.00

K-231 is p u b lis h e d bi m o n t h ly by Club K 231 in Exile P O. Box 2323 Posta Station B Sca rb o ro u g h . Ont Canada M1N 2E9
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