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Slovo předsedkyně
Snad nebylo jediného Čechoslováka doma nebo v za
hraničí, který by nes edoval udá ostí na Vácavském ná
městí mezi 15. a 21. lednem 1989
My za oceánem jsme v krátkých záběrech v televizních
zprávách s hrůzou sledovali kordony policie, bití chodců,
údery vpravo i vlevo zatý«an'. Kazdodenn' zoravy při
nášel i tisk svobodných zemi údiv odsouzení krutosti
v zemi, kde jedna ruka režimu podpisuje závěrečný do
kument vídeňských jednání a na papíře se zavazuje k to 
mu, aby nikdo nebyl pocrooeri i ::ovo rému za:ýkái í za
držování či vyhnanství" a druna " .*a *akřka v téže hod ně nahání do antonů pohrne stovky občanů. Jejich jedí
ným úmyslem bylo v Klidu a důstojnosti vzpomenout tra
gické smrt' Jana Palacha.
Je to ironie. Čím více se rež-m snaží potlačí* klidnéshro
máždóní, tím více se 'r las mrtvého ši?í světem Jan Palach,
před dvaceti lety neznámý česky student byi opět na prv
ních stránkách světového tisku. A s nim i naše viast.
Pochodeň v niž se mladý člověk oroměnn nezhasla
a ač se j ; policejní obušky snažiiy udusit a rozmetat j skry
se rozletěly po světě.
Marně se snaží Rudé právo ve svýcn krátkých č. delších
článcích svádět události toho pohnutého týdne na "dlou
hodobě připravovanou provokac západním d ve sním
centry a některým západními rozhlasovými stanicemi
zejména Svobodnou Evropou a -Masem Ameriky ve spo
lupráci především s předáky tzv Charty 77.
Svět tomu nevěří.
Glooe and Mail - Toronto - 21 ledna 1989 (výňatek)
"Šest dní demonstrací za civilní práva minulý týden v Pra
ze na Václavském náměstí začaa vlastně polic e která se
pustila do demonstrantů, kteří se shromáždili 15 edna,
aby vzpomenuli 20. výročí sebevraždy pana Palacha"
Viděno očima cizích pozorovatelů. Byl to policejní zá
sah, který původní myšlenku pietní vzpomínky rozvířil
v demonstrace.
Rudé právo též vytáhlo staré, otřepané heslo tak dobře
známé z padesátých let’ Republiku si rozvracet nedáme
A já se ptám. Čí je republika? Husáka, Adamce Jakeše
Jaroslava Kojzara? Těch je jenom státní zřízen-' ktere při
vodilo tolik neštěsť a utrpení. Aiezeměječeskoslovenská
a patří všem Čechoslovákům. Je posvěcená krví umuče
ných obětí a posetá jejich neznámými hroby. Je vykou
pená slzami matek, manželeK a děti těch, kteří byů nevin
ně popraveni Je poznamenaná tragickou smrtí Pavla
Wonky. Ve vzduchu je vstřebaný dým z ohrě v němž ze
mřel mladý Jan. Je to země nás všech Je nám svátá,
i když jsme v různých částech světa a nemůžeme s n> spo
jovat naši současnost

Ta současnost totiž patří rrvadé československé gene
raci. Té generaci, která nezná svobodné volby, protože
byly zrušeny dávno před jejich narozemm. Není jim do
přáno právo rozhodovat ani o svém vzdělání a povolání.
Generace, Která od kolébky je nasměrovaná do cesty,
kterou jí strnna a vláda urči a. A přece se stala hrozbou
režimu. Mladí se otají. Chtějí vědět více z minulosti své
země než j !m zfalšované a přepracované učebnice děje
pisu nabízejí. Chtějí žít a místo žití - živoří. Chtějí být sou
části svobodného společenství národů a dostávají zemi
spoutanou ' - sr ny' Hledají svou vlastni cestu a výcho
disko ze s tuace, kterou nezavinili pouze zdědili.
V Krátké době budou doma nuceni poslouchat oslavné
řeč k neslavnému výroč: "vítězství pracujícího údu”
v únoru 1948 N kdo z řečn’ků jistě nevzpomene ževprv
ní výroč; - 25 února 1949 - byl popraven M lan Choc. Pří
značné oslava popravou!'
Není zapotřebí shrnovat co se dělo v Československu
za posíedních 41 let od nastolení komunismu. Výsledky?
Země hospodářsky : ekologicky zničená, prázdné obcho
dy, zato plné věznice Národ udupávaný až k lhostejnosti.
Ne však udupaný1 Dnes už to nejsou skupiny, skupinky,
či jednotlivci, Kteří se v průběhu iet stavěli proti režimu,
a s nimiž si mocmám od Go**walda až po Husáka - snad
no poradili tím, zeje popravili zavřeli do kriminálu anebo
psychiatrických léčeben
Snad nen příliš odvážné nebo předčasné říci, že dnes
se probudil ce ý národ. Žádá propuštění Václava Havla,
-ormuluje svoje požadavky Chce být svobodný v rozho
dován' o vlastních věcech.
Před 70 lety vznikl náš stát, který byl po dvacet let vzo
rem demokracie. A za posledních pět dekád prošel zkouš
kami, jež jeho zakladatelé nemohl předvídat. Od smrti
TGM se naše národy ledasčemu naučily. Tak jako tělo
které bylo schopné vytvořit si v sobě protilátky proti zhoub
né nemoci a je opět silné a zdravé tak i naši lidé přemá
hají dusivý nádor komunismu antitoxiny kterými je draze
zaplacená zkušenost z dlouhých let nesvobody
Někde - zatím v neznámém prostoru - rostou a sílí myš
'enky z nichž jednou v našem rodném Československu
vyroste nový státní systém. A jsem přesvědčená, že bude
dobry. Vždyť národ se skládá z jednotlivců a - "člověk je
nom tolik platí, co v onni vydrželo s ním".
S pozdravem všem
Eda Jarošová-Ottová
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V minulém čísle jsme přinesli obrázek vítězného návrhu
na památník obětem umučeným československým komu
nistickým režimem. Jeho autor sochař Josef Randa při Iel koncem ledna z Winnipegu do Toronta projednat bliž
ší podrobnosti. Při schůzce s Janem Trávíčkem předse
dou MM', architektem Václavem Kuchařem, projektantem
výstavby, Jiřím Bláhou, předsedou Masaryktown Commitee a se zástupci K-231 bylo na Masaryktownu vybráno
nove místo na umístění památníku. Je ve středu východně
skloněného svahu uzavTajícíbo západní konec úžlabiny.
přib ižně 10 m jižrě od jihozápadního rohu růžové zahra
dy na p 'o d :oužené dlouhé ose sportovního area u. Toto
místo nebude nijak zasaženo nadcházející výstavbou a je
edním z dominantních bodů prostoru kde se odbývá vět
šina slavností. Ovšem konečné schválení musí ještě pro
jit členskou schůz: MMI, pořádanou 12 března
Původní návrh použití sklolamínátu na nosnou konstrukc (kladivo a srp) byl změněn. Tato část památníku
bude zhotovena z konstrukční oceli vzdorující korosi cor+een Steel". Provedenou změnou se sice zvýší vydání
za Monument o další 3 400.00 dolarů, které bude třeba ješ
tě vyprat navíc a:e získáme větší pevnost a trvanlivost
Na únorové scoůz; výboru K-231 Která zároveň oyla
přípravnou schůzí p-o odhalení Památníku, byly projed
nány a schvá!eny návrhy dokumentačně zaznamenat na
video íúm průběh, prac: př: budován; Monumentu; připra
vit vydání Pamětního spisu; ku dni odhalen- opatřit foto
grafie pohledn ce Památníku, rozesiat pozvánky na or
gamzace a jednotlivce fiešůy ce další otázky, týkající se
průběhu vlastm os'avy pros ovů, osoo. které budou Pa
mátník odhalovat zajištění ubytován, stravován' dopra
vy a mnoha dalších dů ežTych "maličkostí". Členové
K-231 a Kruhu přáte: Dyli pověřeni jednotlivými .koly
V půl, února byl natočen krátký, infO'mačni video-film
technického rázu, určený pro z a h ra d n íh o architeK-ra Milaa -tavlína, který již dň've nabídl svoj’ pomoc, vypracovat
návrh na upravu místa kolem Památníku
Obracír e se na všechny přátele, kteh chtějí přijet na
slavnostní odhaleni Monumentu, aby co nejdříve oznámí
li, kdy a Kolik lidí přijede zda potřebují zajistit ubytováni,
přijedou li vlastním autem a další jiné důležité údaje, kte
ré potřebujeme k zajištění hladkého průběhu osíav a set
kaní.
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Doluj HO MtlUUlHlWi
od 4 prosince 1988 do 15. února 1989
$ CDN $ US
12160 85 7820 51

Počátečn' s:av 4. 12 1988

Stát

Jméno
Adam Vaciav
CHJ'
Čipera John
Corn Jiří
Dufek Walter
Filipek Jan
Fryport Milan
Hampeis L.
HáseK Jan
H a vin Mi'an
HFA"
Jarčík Star,
JJS"
Kloudová Mar a
Koutný Ota
Kraus Henry
Křesl M>ke
Kučera Pavel
Kvetko Martin
"KJE'
‘ KJR
l.něriička Josef
Ottová Fda
Pechaček Karel
AVA
přáteié z 3e'w ym
Ro^erová Věra
šanda Meat prod
Šenkyřik Rudolf
Šifiágl Jan
Slav k Zdenek
Stanislav P. +L.
Stehlík M. *• V
Švihla Květoslav
Vese'a Anna
Vinicky Joseph
VJ
Vria J. Z. - SbírKa

j

USA
USA
Kan
Kan
Kan
u Sm
Kan
Kan
Kan
Kan
Austrálie
USA
Švýcarsko
Kan
Švýcarsko
Kan
Kan
Kan
USA
Kan
Kan
USA
Kan
Rakousko
USA
USA
Kan
Kan
Kan
Švýcarsko
Kan
Kan
Kan
USA
Kan
Kan
Kan
Kan

Příjem
Mezisoučet
Převod $ US na $ Kan
Stav k 15. úncru 1989

100.00
20.00
25.00
100.00
20.00
lUU.UU
50.00
30.00
20.00
100.00
21.60
100.00
39.60
30.00
20.00
100.00
100.00
40.00
25.00
50.00
50.00
10.00
100.00
16 22
50.00
65.00
20.00
50.00
15.00
10.00
100.00
10.00
50.00
50.00
20 00
500C
20.00
300.00
1547.42
13708.27
6517 50
20225.77

530.00
8350.51
-5500.00
2850.51

Do sbírky Karla Pecháčka v Rakousku přispěli:
Helebrant R.
150 00 Sch
Franková R
30 00 Sch
Káva Kamil
50.00 Sch.
Kallus Fr
$91.00 Kan.
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Svým členům a přátelům z Toronta a okolí oznamujeme,
že Vladimír škutina přijede opét na severoamerický konti
nent V Torontě se s ním setkáme v září. K-231 bude patro
nem jeho torontského představení. Bližší informace při
neseme v příštím čísle našeho časopisu
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Ten, kdo se zajímá o události v Československu, je
dobře informován z tisku i z televize o lednových událos
tech v Praze. Dokonce i kanadská, přesněji řečeno torontská televize, která jasně dává najevo, že fandí spíše pa
lestinským výrostkům házejícím kameny než těm, na něž
jsou ty kameny házeny, přinesla záběr zkrvavené ženy
z Václavského náměstí a záběry na trochu odrostlejší vý
rostky, kteří dovedně zacházejí se socialistickými pendre
ky a na něž nikdo kameny neházel. Lidé totiž měli v rukou
ponejvíce květiny, které chtěli položit na místo, na kterém
se před dvaceti lety sebeobětoval Jan Palach. Ale jak se
později ukázalo, pokládání květin a tichá vzpomínka jsou
v Československu považovány za trestný čin, dokonce za
protistátní trestný čin.
16. ledna tohoto roku byl za tento trestný čin zatčen
na Václavském náměstí český spisovatel a dramatik,
Václav Havel. A Jakešova Státní bezpečnost si podivu
hodně pospíšila postavit Havla před soud. Již 21. února
byl Václav Havel odsouzen na devět měsíců vězení. Z ko
munistického hlediska — a konec konců i z hlediska nás,
bývalých československých politických vězňů, celkem ke
směšnému trestu. Kdyby. Kdyby za prvé nebyl Václav
Havel vážně nemocen a kdyby za druhé byla dnes jistota,
že těch devět měsíců přežije. Smrt Pavla Wonky je stále
v živé paměti a zavinit něčí smrt — na to není zapotřebí
ani těch devíti měsíců. A mrtvý Havel by sice byl a zůstal
pro Jakeše a komunisty problémem, ale po čase by
tento problém vybledl právě tak, jakostovky atisícejiných
komunistických vražd a zločinů. Tak jako oslava výročí
popravou, mám na mysli prvního popraveného po roce
1948, Milana Choce, tak jako vražda Milady Horákové,
tak jako umučení faráře Toufara a posléze i úmrtí Pavla
Wonky.
Václav Havel je ve skutečně vážném nebezpečí, že se
ho komunisté pokusí zbavit jednou pro vždy. Stačí přece
jenom odepření či pozdní dodání potřebných léků. Či
něco jiného — komunisté jsou mistry v odstraňování
svých odpůrců.
Nepředpokládám, že se zvedne vlna protestu proti uvěz
nění Václava Havla. Bohužel předpokládám, že by se ta
vlna poněkud nadzvihla, kdyby Václava potkal osud Pavla.
Když by už bylo pozdě. Zdá se mi, že jsme v exilu trochu
pozapomněli.
A moc bych si přál, aby to mé dnešní sýčkování bylo
opravdu jenom sýčkování. Ale znám svoje papenheimské
více než dobře. Pro ně lidský život — kromě jejich vlastní
ho — nemá ceny.
A tak mě na závěr napadá — co kdyby ti bývalí komu
nisté z Charty 77 se sebrali a šli položit květiny v upomínku
svých popravených soudruhů? Ti sice žádný hrob nemají,
ale symbolické položení květin k pankrácké zdi by splnilo
svůj účel. Jak by reagoval Jakeš?
Podle posledních zpráv, Václav Havel je nemocen. Jeho
ženě byla odepřena návštěva. Neví se, ve které věznici
dnes je. Snad by bylo na čase a na místě, aby se na jeho
obranu ozvalo více a vlivnějších hlasů, než je můj.

^mérnmá ké Védám Hada
p fa i

Paní soudkyně,
k jednotlivým argumentům obžaloby jsem se dostatečně
vyjádřil v průběhu přelíčení a vyšetřování. Nebudu se tedy
opakovat a shrnu své stanovisko. Domnívám se, že mi
nebylo prokázáno ani podněcování ani ztěžování výkonu
pravomoci veřejného činitele. Považuji se tedy za ne
vinného a žádám, abych byl osvobozen. Rád bych se ale
závěrem vyjádřil k jednomu aspektu celého případu o
němž dosud nebyla řeč. V obžalobě se říká, že jsem se
snažil zastřít skutečný protistátní a protisocialistický
charakter připravovaného shromáždění. Tímto tvrzením,
které ostatně není ničím konkrétním doloženo je mému
jednání přisuzován politický cíl. To mne opravňuje ktomu,
abych se i zde zabýval chvíli politickou stránkou celé
věci: Především musím konstatovat, že slova p r o t is t á t n í
a p r o t is o c ia lis t ic k ý už dávno ztratila jakýkoliv sémantický
smysl, protože se během svého mnohaletého a svévolné
ho používání stala jen hanlivou nálepkou pro všechny
občany, kteří jsou moci ať již z jakýchkoliv důvodů ne
pohodlní a to zcela bez ohledu na jejich politické smýšle
ní. V různých fázích svého života byli těmito slovy cha
rakterizováni i tři generální tajemníci KSČ: Slánský, Hu
sák a Dubček. Dnes jsou těmito etiketami označovány
Charta 77 a další nezávislé iniciativy. Samozřejmě jen
proto, že je vládě jejich působení nepříjemné a že cítí po
třebu je nějak diskvalifikovat.
Tomuto čistě jazykovému způsobu očernění se nevyh
nula, jak patrno, ani má obžaloba. Jaký je tedy skutečný
politický smysl toho, co děláme. Charta 77 vznikla a pů
sobí jako neformální společenství, které se snaží sledovat,
jak jsou v naší zemi respektována lidská práva a jak jsou
dodržovány příslušné mezinárodní pakty. Případně ústa
va Československé socialistické republiky. Dvanáct let
Charta 77 upozorňuje státní orgány na vážné rozpory
mezi přijatými závazky a společenskou praxí. Dvanáct
let poukazuje na různé nezdravé a krizové jevy na poru
šování ústavních práv, na svévoli, nepořádky a nekom
petentnost. Touto svou prací Charta vyjadřuje mínění
značné části naší společnosti, jak mám příležitost se
denně přesvědčovat. Dvanáct let nabízíme státní moci
o těchto věcech dialog. Dvanáct let státní moc na naší
iniciativu nereaguje a jen nás za ní zavírá a pronásleduje.
Při tom sama dnes přiznává četné problémy, na které
Charta upozorňovala už před léty a které mohly být už
dávno řešeny, kdyby byl na její hlas brán zřetel. Charta
vždycky zdůrazňovala nenásilnost a zákonnost svého
působení. Jejím programem nebylo a není organizovat
pouliční nepokoje. Nejednou jsem veřejně upozorňoval
na to, že míra respektu k nekonformním a kriticky smýšle
jícím občanům je ukazatelem míry respektu k veřejnému
mínění vůbec. Nejednou jsem už řekl, že trvalá neúcta
k pokojným projevům veřejného mínění, může vyvolávat
jen stále viditelnější a důraznější protesty společnosti
Nejednou jsem řekl, že nikomu nepomůže bude-li vláda
čekat na to až začnou lidé demonstrovat a stávkovat. A
že tomu všemu může předejít věcným dialogem a dobrou
vůlí slyšet i kritické hlasy. Úvahám tohoto druhu nebylo
nasloucháno a dnes tedy soudobá moc sklízí setbu svého
vlastního pyšného postoje.
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Přiznám se k jedné věci. V pondělí 16. ledna jsem chtěl
opustit Václavské náměstí ihned poté, co budou u sochy
svátého Václava položeny květiny k uctění památky Jana
Palacha. Setrval jsem tam potom přes hodinu hlavně pro
to, že jsem nevěřil svým vlastním očím. Stalo se totiž něco,
co by mne bývalo ani ve snu nenapadlo. Zcela zbytečný
zásah VB proti těm, kdo chtěli v tichosti a bez jakékoliv
publicity květiny k soše položit, vytvořil ze zcela naho
dilých chodců protestující dav. Uvědomil jsem si najed
nou, jak hluboká asi musí být občanská nespokojenost,
když se toto mohlo stát. Obžaloba cituje můj výrok na
adresu státních orgánů, že situace je vážná. Řekl jsem
dokonce našim představitelům, že je vážnější nežsí myslí.
16. ledna jsem náhle pochopil, že je vážnější než jsem si
myslel já sám. Jako občan, kterému záleží na tom, aby se
naše země rozvíjela v míru a v pokojí, pevně věřím, že si
státní moc, z toho, co se stalo, vezme konečně poučení
a zahájí důstojný dialog se všemi složkami společností
a nikoho nebude z tohoto dialogu vyřazovat s tím, že ho
bude označovat za antisocíalístu.
Pevně věřím, že se státní moc přestane konečně chovat
k nezávislým iniciativám jako ošklivá dívka, která rozbíjí
zrcadlo v domnění, že je víno jejím vzhledem. Proto také
věřím, že nebudu znovu bezdůvodně odsouzen.
Necítím se vinen. Nemám tedy čeho bych litoval. A budu-li potrestán, příjmu svůj trest jako oběť dobré věci.
Oběť, která je nicotná ve světle absolutní oběti Jana Pa
lacha, jejíž výročí jsme si chtěli připomenout.

A
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iXadimu Skulina

U^ialuwé } piemiMcmí či£i Lidmé miEice
Kačka ptwli fidwým miidw

Jednou v létě, těsně před prvním výročím sovětské
okupace Československa, nějak uprostřed srpna roku
1969, zastavil před naším domem autobus a z něho vy
stoupili vymundýrovaní šašci se samopaly. Říkali si Lido
vé milice. Napřed jich vystoupilo asi dvacet, pak tam chvil
ku blbnuli, jako když si kluci hrají na vojenskou přehlídku,
pak tam zůstalo pět šašků, ostatní zas nastoupili do auto
busu a za zpěvu revoluční písně “ Mladý je každý komunis
ta, mladý je soudruh Stááálin” , odjeli.
Vedle nás bydlel velitel Lidové milice od Křižíků. Nyní
se tomu říkalo ZPA nebolí Závody průmyslové automati
zace. Myslel jsem, že má narozeniny nebo výročí dopití
milióntého půllitru piva a že mu komunističtí ostrostřelci
přijeli popřát další milion.
Jenže to byl omyl. Ti šašci (kteří, jak se v následujících
dnech ukázalo) vůbec nebyli šašci, nýbrž nejsurovější,
nejbestíálnější miníčást členů Komunistické strany Čes
koslovenska. Ale tehdy jsem je držel za zábavné šašky
a dokonce jsem si je z okna vyfotografoval. Ukázalo se
pak, že tam ti komunističtí práskači přijeli kvůlivá mně.
Aby mi nahnali strachu. Anebo, aby mě chránili ještě před
horšími zločinci.
Když jsem to po dvou dnech pochopil, (střídali se po
dvou hodinách a vždycky jich přijel plný autobus), nased
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porn K a

la má žena do auta, jako že jede nakoupit, já sešel na dvo
rek, přelezl plot a podél úvozu (se sedmiletou dcerou Luc
kou a taškou věcí) se proplížil dolů ke škole, kde jsme při
sedli a odjeli na jednu boudu do Krkonoš, kam jsme jezdili
už dvacet let.
Když pak Lidové milice horlivěji než příslušníci SNB
tloukli nevinné lidi na Václavském náměstí, vykřikoval
dr. Gustáv Husák v televizi, že ti, kteří to zorganizovali a
vyprovokovali, sedí u krbů horských chat na Krkonoších,
ale i na ně dojde. “A z hrušky dolů, pán Škutina!” volal
česko-slovensky. Pár hodin poté si pro mne přišli a dal
ších pět let mi ukazovali, jak si svou hrušku představují.
Tehdy na samotce v komunistickém kriminále, zvaném
hrad plný bláznů, jsem si říkal, že by jednou mělo být
odhlasováno, že všichni příslušníci Lidových milicí, bez
výhrady všichni — ti z roku 1948 až k těm dnešním zlo
čincům a fanatikům, by měli být postaveni mimo zákon
jako se to po válce udělalo s příslušníky jednotek SS. Ne,
že by příslušníci Pohotovostních oddílů VB nebo bachaři
byli menšími zločinci. Ale ti to dělají za peníze jako své
povolání. Kdežto vrahem od LM se komunista stává z pře
svědčení. Vrahem z přesvědčení. Což je rozdíl, protože
u vraha za peníze je naděje, že za vyšší peníze přestane
vraždit. Zatím co vrah z přesvědčení je nenapravitelný!

Připomněl jsem si tyto své úvahy v uplynulých týdnech,
kdy Lidové milice byly tím nejzběsilejším, nejzákeřnějším
a nejsurovějším, co československé dějiny od dob pano
vání Reinharda Heydricha pamatují.To.cosedělov lednu
1989 na pražských ulicích, připadalo, jako by někdo ne
uměle zmasověl Kafkův Proces. Hromadný hon. Několik
tisíc nezákonně ozbrojených milicionářů zběsile honilo
patnáct milionů pánů K. Celý svět si uvědomoval, že tato
zoufalá apokalypsa je agónií režimu . . . a tím i smrtelnou
křečí těch vrahů z přesvědčení. Žádný režim totiž, který
nastoupí po Jakešovi, se nebude chtít ukazovat s hrdlo
řezy z přesvědčení jako se žádný africký ministerský před
seda nemůže chlubit, že má ve vládě lidojedy. A Jakeš
s Husákem na těchto lidojedech, jež nazývají Lidovou
milicí, udržují svou moc. Každý, kdo přijde po Jakešovi
a Husákovi, musí se logicky vrahů z přesvědčení napřed
ve vší tichosti zbavit a pak bude i on donucen je postavit
mimo zákon.
Stane-li se tak, jako že se tak stane, budou nástupci
Jakeše a Husáka vyřvávat do světa, že to byli oni, kdo od
halili a zneškodnili vrahy z přesvědčení a Západ jim to
bude věřit a bude jim tleskat.
Myslím, že v době znovunavrácené hysterie čs. komu

nistických hromadných sdělovacích prostředků proti
bývalým politickým vězňům a zvlášť proti Káčku, v době,
kdy se komunistické kriminály zaplňují znovu našimi
následníky, novými politickými vězni, měli bychom to být
my, kdo přijdeme s návrhem, aby každý příslušník Lidové
milice od roku 1948 dodnes, každý bez výjimky (i jestliže
požívá nyní výsad občana civilizované země s demokra
tickou vládou na Západě), by měl být postaven mimo
zákon jako byli a jsou postaveni mimo zákon všichni pří
slušníci zbraní SS.
Jsem si vědom, žežádný takový návrh u dnešních mocipánů sovětského Československa nemá nejmenší šanci.
Ale copak nežije mezi námi dost Lidových milicionářů,
vydávajících se dnes za politické uprchlíky?
Byla by to totiž velká ostuda, kdyby s návrhem na po
trestání lidověmilicionářských vrahů přišla sama vláda,
která si je původně vymyslela a posílala je proti nám, proti
patnácti milionům obyvatel Československa a v posled
ních týdnech proti Václavům Havlům a úplně pokojným
občanům nepokojné sovětské gubernie.
Ať jim klíďo ponechají i zbraně, ale ať na ně ukáží prs
tem: “Toto je hanba lidstva dvacátého století! To jsou
vrahové z přesvědčení!”

tydenek Ofoulm

Uj ae pieataEi bál
Nemá cenu rekapitulovat jednotlivé události toho slav
ného lednového týdne v Praze: všichni jsme to viděli v te
levizi, poslouchali v radiu a četli v novinách těch kterých
zemí, kde nyní bydlíme. Po dlouhé době Československo
bylo opět jednou na prvních stránkách světového tisku,
a exulantovo srdce začalo tlouct rychleji. Pro mne se kvintesence toho týdne dá vyjádřit větou, kterou jeden z mla
dých demonstrantů na Václavském náměstí řekl reporté
rovi anglické tiskové služby: "We’re no longer afraid.”
“ Už jsme se přestali bát," to zní po našem. A kdybych
byl Jakeš nebo Husák, začal bych se pro změnu bát zase
já. Protože rozehnat jednu demonstraci je celkem snadné.
Na to stačí pár milicionářů, nějaký pes, případně slzný
plyn a vodní dělo. Ale zlomit lidi, kteří se přestali bát, je
skoro nemožné. Chtěl bych připomenout dva krátké citá
ty. První je z minulého čísla K-231, kde Otec Václav Malý
mluví o Chartě 77: “ Samizdat nám pomáhá stát se dobrý
mi občany tím, že umenšuje stupeň strachu. Lidé dnes
mluví otevřeně v autobusech a vefrontách, jsou ochotněj
ší říci, co si myslí. Strach tu stále je, ale nějako předtím.”

možná ničeho nedosáhne. Určitě však ničeho nedosáhne,
kdo nezkusí ani to.”
Zdá se mi, že ty dva citáty vysvětlují, kde se najednou
vzala ta statečnost tisíců. Není to nějaký zázrak, je to lo
gické vyjádření mravní převahy, kterou jsme my, od
půrci komunismu získali strašnými oběťmi. Říkám my,
i když jsme samozřejmě na Václavském náměstí chyběli.
Ale nechyběli jsme všichni. Chci tu s pýchou oznámit,
že mezi demonstranty byli také naši. “ Musím už končit,
mám odpoledne nějaké zařizování na Václavském náměs
tí,” píše mi jeden bývalý politický vězeň, kterému mimo
chodem letos bylo 84 let. A po návratu z toho “zařizování”
už píše bez nějaké kamufláže. “ Jsem starý člověk” , říká.
“ Přežil jsem Gestapo a německou okupaci. Ale s takovou
brutalitou jsem se v životě nesetkal. A to jsou naši vlastní
lidé . . .”
Druhého mukla můžeme jmenovat. Je to Franta Meli
char. Jak se dozvídáme z Rudého práva, Franta byl na
Václavském náměstí ve čtvrtek 19. ledna, něco po sedm
nácté hodině. “ Před shromážděné lidi provolávající různá

Kdo si také vzal slovo
Václavské náměstí v Praze 19. ledna. Ctvr.'ek, něco po sedmnácté hodině.
Před .shromážděné lldt provolávající různá hesla vystupuje muž a čte jakousi výzvu. Je hluk Ne každý kolem něho slyší: socialismu je odzvoněno, je
nutné nastolil období svobody, pluralitní systém . . . I několik dalších samo
zvaných řečníků hovoří obdobně.
Druhý je z Václava Havla: “Začít musíme každý sám
u sebe. Kdyby čekal jeden na druhého, nedočkal by se
nikdo. Není pravda, že to nejde. Moc nad sebou samými,
je tím jediným, co nikomu z nás nelze vzít. Kdo ji uplatní,

hesla vystupuje muž ačte jakousi výzvu. Je hluk. Ne každý
kolem něho slyší: “ Socialismu je odzvoněno, je nutné na
stolit období svobody, pluralitní systém . . .” Tolik v Ru
dém právu Jaroslav Kojzar (kdo jiný). Soudruh Kojzar
5

už nepíše, co bylo dál, ačkoliv by snad nebyl takový pro
blém to zjistit. Nakonec to víme i my v Torontu . . .
Takže: Franta se dostal do toho maléru celkem nevinně.
Stál v davu a poslouchal řečníky. Až pak toho, co četl tu
výzvu, nebylo skoro vůbec slyšet. Byl hluk, jak už nám
sdělil s. Kojzar. Lidi porůznu pokřikovali, že neslyší a tak
dobrák Franta se nabídl, že to jako přečte. Nakonec měří
dva metry a má odpovídající hlas. S. Kojzar rovněž neříká,
že po tom čteni František skončil na StB. Pobyl si tam
48 hodin, po skoro nepřetržitém vyslýchání dostal srdeční
záchvat a tak ho raději pustili. Ono se ještě docela ne
zapomnělo na profesora Patočku. Nicméně, v pondělí
ho sebrali znova a po dalším dvoudenním výslechu ho
pustili s tím, že “tím to ještě neskončilo . . .”
Jedním z nich byl l František Me
lichar, • osmašedesáttletý důchodce
z Prahy 5. Co o .nSm víme? Koncem
čtyřicátých let pracoval jako vedou
cí prodejny Ultraphon v Teplicích.
V druhé po|ovlně roku 1950 se dal
naverbovat spolupracovníkem zá
padní rozvědky. Na výplatní listině
se objevil s krycím Jménem Junák.
Jeho úkolem se stalo zřizování mrt
vých schránek á podávání zpráv
špionážní centrále. Skupina, jejímž se
stal členem, předala za dobu svého
trvání řadu Infprmacl špionážního
charakteru. Za tuto činnost — jak
později zatčený přiznal — obcjrželí
i nemalé finanční odměny.
U jednotlivých členů skupiny byly
při zatčení nalezeny neodeslané
zprávy, u některých dokonce zbra
ně — například u Františka Meli
chara pistole zn. Saner, 7,85, číslo
197086, s 95 náboji. Jako důvod své
činnosti uved] nepřátelství k našim
bezpečnostním orgánům . . .
Po odpykání trestu se vrátil do
Civilního života. Netrvalo. dlouho,
přišel rok 1968 a znovu se zapojil
do aktívni protisoclalistické činnos
ti. Jako vězeň «neoprávněně odsou
zený«, jak tvrdil, se přihlásil do
kontrarevoluční organizace, známé
jako K (klub) ,231, a stal se jed
ním z členů Jeho organizačního cen
tra. Stručně připomeňme, o co ten
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to »klub« usiloval: kontrarevoluční
převrat, nastolení vlády »bílého te
roru«. To byla i politická Unie Fran
tiška Melichara.
Pak se nějaký čas stáhl do ústra
n í . . . Až zřejmě znovu vycítil svou
příležitost. . . A proto se 1 on obje
vil v onom »anonymním« davu na
Václavském náměstí. Pan Melichar,
člověk ze »společnosti« K 231, však
není anonymní ani neodpovědný.
JAROSLAV KOJZAR
Kojzar nám místo toho povídá Frantův životopis čtyři
cet let zpátky. Dozvídáme se například číslo a ráži pistole,
která prý u něj byla při zatčení nalezena — to jest při zat
čení v roce 1950. Jistě zajímavá informace, byť i poněkud
zastaralá. Rovněž nám jest sděleno, že Franta patřil do
“ kontrarevoluční organizace, známé jako K (klub) 231” ,
který prý usiloval o "kontrarevoluční převrat, nastolení
bílého teroru.”
S podobnými nesmysly asi nemá cenu polemizovat.
Připomeňme si místo toho, že tři neděle po pražských
demonstracích mluvil v polské státní televizi Walesa. Byl
to přenos z jednání mezi delegací Solidarity a delegací
polské vlády. Walesa tam řekl, že nastal čas přiznat, že
komunistický systém selhal a že je nezbytné obnovit plu
ralitní politický systém . . .
Tedy vlastně totéž, co četl Franta Melichar na Václa
váku. S tím rozdílem, že Walesu nesebrala státní policie.
Naopak, nomenklatura na opačné straně stolu naslou
chala sice bez nadšení, ale také bez vyrušování. Z Var
šavy do Prahy je to hodinka letadlem. Na jak dlouho se
jakešovci domnívají, že je možno zastavit vývoj věci? Zej
ména když dnes už nejde napsat do Moskvy, aby nám do
Prahy poslali pár tanků, potlačit kontrarevoluci . . .
Prostě, v Praze jsou soudruzi značně nervózní. Odtud
tedy ta brutální a zcela zbytečná ukázka síly při potlačo
vání pokojného shromáždění občanů. Nakonec, lidi
k soše sv. Václava nekladli bomby, ale květiny. Co z toho
plyne pro dobráka Frantu? Asi ne nic příjemného, to je
jednou jisté. Na druhé straně, Franta musí být na průšvihy
zvyklý. Kdo při sčítacím nástupu vyčníval z davu, toho
zpravidla chytil řemen — aťuž se vybíralo na brigádu nebo
do korekce. Na nějaký monstre-proces ale nevěřím. Ne
že by se soudruzi najednou dali na lepší cestu, toho se asi
nedočkáme. Ale proces má pouze jediný smysl — zastra
šit ty ostatní. A jakou naději na úspěch to má dnes?
Nezapomeňme: Lidi už se přestali bát.

23. l edna 1989
v
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9n meKKMiaiti Uifóttt Hej£
Patřím ke generaci, která už začíná odcházet. Jenže
Vilém byl téměř přesně o deset let mladší než já, a přece
23. ledna 1989, zcela neočekávaně odešel, aniž se dočkal
vydání své poslední knihy R o z v ra t, které se zdrželo jinou
neočekávanou smrtí v naší redakci. Jeho odchod potvrdil
znovu dávné pozorování, že ti, kdož by měli žít dlouho,
umírají předčasně, a ti, kteří, když už se bohužel narodili,
by měli co nejdřív táhnout ke všem čertům, žijí a žijí a ničí
životy ostatním.
Vilém byl český intelektuál v nejlepším slova smyslu.
Na vysokou školu ho nepustili, protože se nikdy neklaněl
marxistickým bůžkům, a tak získal vzdělání klasickým
způsobem samouka, a věru toho věděl víc, o české histo
rii a literatuře, o české politice, než mnohý universitní
profesor, zejména z řad těch, kdož se marxleninským bůž
kům klaněli. A taky toho věděl víc o životě, a proto byl tak
pozoruhodný spisovatel. Odseděl si rok pro zločin “sdru
žování proti republice” , jak zněl orwelliánský termín pro
usilování o demokracii.
Jeho literární dílo, naneštěstí tak předčasně ukončené,
se skládá z románů, rozhlasových her a z literatury faktu.
Myslím, že román Z á s a d a s p o r u (Sixty-Eight Publishers,
1978) patří ke zcela nejlepším soudobým historickým ro
mánům, tj. románům, které specificky českým způsobem
komentují současnost tím, že jí nastavují zrcadlo jiných
špatných dob české minulosti. Mnohé scény - např. vylí
čení útěku z Bílé Hory po prohrané bitvě - se vyrovnají
nejlepším evokacím dramatických událostí minulosti ve
světovém písemnictví. Mně osobně se velce líbí i román

(Sixty-Eight Publishers, 1980), vlastně první vylí
čeni poměrů v poinvazním českém disentu, kniha se sil
ným filosofickým podtextem přesvědčeného a fundova
ného antikomunismu. Hejlův román patrně nejpopulár
nější je parodistická detektivka S e b r a n é z lo č in y V. H u d c e
(Praha 1966 - 67), kterou v milostivém létě 1968 natočil,
jako svůj poslední film, Mac Fric pod titulem P ř ís n ě ta jn é
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p r e m ié r y .

Zcela mimořádný význam ovšem mají dvě Hejlovy knihy
politicko-historické: Z p rá v a o o r g a n iz o v a n é m n á s ilí (Six
ty-Eight Publishers, 1986), napsaná ve spolupráci s Kar
lem Kaplanem, a R o z v ra t, kterou vydáme letos. Z p r á v a
je nejfundovanější a nejsystematičtější popis a analýza
komunistické justice a teroru padesátých let v Českoslo
vensku: zdá se mi, že ve světové literatuře o komunismu
se jí vyrovnají snad jen studie Roberta Conquesta. R o z 
v ra t, kniha jíž se Vilém rozloučil se světem, je hluboké,
poučené a zanícené zamyšlení nad podivným vývojem
českého národa po Mnichově, hledající alternativy k filo
sofii malosti a fatalismu, a také vřelý hold T. G. Masaryko
vi, jenž se, s odstupem doby, víc a víc jeví jako ideál čes
kého státníka, politika a humanisty.
Kdo Viléma znal, ví, že ačkoliv to byl člověk bez patho
su, byl to člověk hluboce demokratický, v nejlepším slova
smyslu mravný, čestný, spolehlivý. Přítel, jakých nikdo
z nás nemá mnoho. O to bolestnější je jeho odchod. O to
nenahraditelnější je ztráta, kterou jeho předčasný skon
znamená pro českou kulturu, literaturu; pro věc českoslo
venské demokracie.
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Swťtí piíté& isuvd mik£a
Vilém Hejl je mrtev. Zemřel na následky prasklé mozkové
cévky v mnichovské nemocnici v pondělí 23. ledna t.r.
večer.
Stroj člověk selhal. Náhle, bez varovných signálů.
Mnoho otázek proběhne hlavoutěch, kteří znali jeho člán
ky, polemiky, relace v éteru, jeho knihy a celé jeho osobní
založení k pravdě, faktům a k životu. Jak může být tomu,
který ho znal úzce životně s problémy, které byly vždy
problémy druhých, o které se s vitální vehemencí neúnav
ně zajímal (a nikdy problémy svými nezatěžoval druhé)...
jak může být tomu, jako mně?
Koncem šedesátých let, kdy plně využíval volnosti, kte
rou mu dala bavorská země a kdy se jeho talentu, tvoři
vosti, bystrému duchu a nesmírné pracovitosti otvíraly
možnosti dosáhnout životních met, které by byly ku pros
pěchu nejen jemu, ale v prvé řadě těm, kteří strávili léta
a desetiletí v ponížení, osamocení svých ideálů a ve fyzic
ké nesvobodě, rozhodl se vrátit do své domoviny, do své
rodné Prahy.
Tam chtěl legálními prostředky za správnou a spraved
livou věc bojovat.
Jedno desetiletí stačilo k tomu, aby, i když nezlomen na
duchu, nemohl víc své ponižování snášet.
Vybaven papírem velikosti paragonu z obchodního
domu, na kterém stálo jméno s datem narození, a dopro

vázen svou milou duší, svou manželkou Karolou, byl vy
hoštěn s nenapsanou, ale o to důraznější poznámkou:
“ Rückkehr unerwünscht“ .
Další decenium uběhlo v neúnavné práci. Byla snad ta
to umořující činnost příčinou jeho skonu?
Albert Camus řekl před více než třemi desetiletími ve
své děkovné řeči za udělení Nobelovy ceny ve stockholm
ské radnici mimo jiné tato slova o činnosti spisovatele:
"... ale mlčení jednoho neznámého vězně, vystaveného
ponižování v jiném světě stačí, aby vyzvedlo spisovatele
z vlastního osamění (exilu). Přinejmenším pokaždé, když
se mu dostane privilegium svobody aby nezapomněl
toto mlčení a aby je prostředky umění nechal hlasitě za
znít...
Mnozí z nás nemají tu sílu pro toto poslání. Spisovatel
musí vzít na sebe břímě, které tvoří velikost tohoto povo
lání: službu pravdě a službu svobodě. Protože jeho vnitřní
poslání spočívá v tom oslovit nejvyšší počet lidí, nemůže
se aranžovat se lží a služebností tam, kde tyto ovládají
scénu a kde tyto masově rozšiřují osamělosti lidí.
Ať jsou naše osobní slabosti jakékoli, vznešenost naše
ho povolání bude vždy zakořeněna ve dvou povinnostech,
které dodržovat patří k nejtěžším: odmítnutí lhát o tom,
o čem vím, a odpor k utlačování...”
Tento postulát Vilém plnil.

V
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Kůntind je IrtiitimóE
Nutno předeslat, že definice v záhlaví má platnost vý
znamně specifičtější než definice zákonů. Pokud jde o zá
kony, to se občas někteří lidé i diví, jaké že jsou to zákony,
kdežto když přijde na kriminál, tak už se zpravidla nikdo
ničemu nediví. Byl to Jiří Dienstbier, který napsal: “Vězení
je přirozenou existenciální situací člověka dvacátého sto
letí.” Napsal to v socialistickém Československu.
Protože jsem v rámci přípravy na výkon trestu četl hod
ně literatury tematicky odpovídající, také knihu Otty Hro-;
mádka s pěkným titulem Jak se kalila voda, byl jsem po
učeným i o tom, kdo všechno v Budějicích šlapal ten be
ton, který znamená svět, cítil jsem při každém kroku
upřímnou úctu a mám-li se přiznat, i trochu pýchy. A jestli
se v Čechách někdy dostane k moci rozum se slušností,
myslím, že budovy věznic a lágrů by měly být turisticky
přístupné úplně stejně, jako státní hrady a zámky. Když
může být školním výletům předváděn talíř, ze kterého
jedl nějaký dávno zapomenutý šlechtic, proč by školáci
třeba v rámci občanské nauky nemohli vidět prastarý
esšálek, ze kterého porůznu jedl fašista i komunista a je
jich identickým přičiněním pak kněz, skaut, sokol, sedlák,
čtenář, výhybkář, hvězdář a vůbec kdo jak se pod zákon
nachomýtl. Připomínám, že já jsem seděl na celách č. 56,
64, 63 a na eskortní cele č. 2.
Eskorta — to už je něco víc než cela na vyšetřovačce.
Ti, co přicházejíz volné nohy jsou napakovaní, není nouze
o kouření, jsou nejen noviny, ale i časopisy, nějaká ta mináž navíc a dokonce někteří bachaři na noc i zhasínají.
Dobře je v takovém vězení, člověku ani nepřijde ta roz
vinutá socialistická společnost. Ale hlavně se něco děje.
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Všelijaké formuláře, dotazníky a tak, prohlídky. Třeba
prohlídka zubů — dvouminutová inventura chrupu,
všechny absence jsou pečlivě zaznamenány. Při výstupu
z výkonu trestu obdobně, jestli se z tohoto základu zpra
covává nějaká celostátní statistika neplnochruposti vězňů
nevím. V Plzni mě však ústavní stomatoložka zuby spravit
odmítla, i když jsem je měl spočítané. Ono se v tom státě
vůbec pořád počítá a už bez malého mála není co. Sestřič
ka, tedy zdravotní, s baterkou a bachařem přišla na celu
kontrolovat nemají-li trestanci v rozkrocích nějak ne
patřičně živo. Bránil jsem se, říkal jsem, že nechci další
paragraf na exhibicionismus, namítal jsem také, že mám
hrozně žárlivou manželku, ale nic naplat, pochlubit jsem
se musel. Je faktem, že to první, co mě napadlo — říci jí,
aby šla hledat, a klidně i bez svítilny, na okresní i krajský
výbor KSČ, jsem se neodvážil.
Každý čtvrtek kolem sedmé ráno vyjíždí do budějických
ulic autobus s výraznou tabulkou Zájezd, a s diskrétními
zelenými roletami v oknech. Míří na Prahu, na Náměstí
hrdinů, což ale odsouzení většinou ani nevědí, ti říkají,
že jedou na Pankrác, a tak je všechno jasné. Průvodců
je povícero, ba i čtyřnozí jsou, ale zastávky kvůli straně,
ať už malé, velké, nebo rodné se nekonají. Na Pankráci
jsou takové šikovné čekárny, tam se živý inventář pře
rozdělí a odtransporuje na jednotlivá místa určení. Je to
poněkud těžkopádné a neekonomické, divím se, že niko
ho dosud nenapadlo posílat trestance poštou. Jednodu
ché technické řešení jsem připraven navrhnout.
Všichni vězňové z eskorty už v Budějicích z jakéhosi
tiskopisu věděli, kam jsou přiděleni, já měl kolonku prázd

nou. Ale přitočil se ke mně mukl kancelářský a strčil mi do
kapsy u tepláků papírek. Pak jsem na něm četl — Bory.
Byl jsem potěšen, je to vězení se značnou literární tradicí.
Snad prvním byl anarchista, později komunista Stanislav
Kostka Neumann a zdaleka ne posledním Václav Havel.
Sebe prozatím ještě nepočítám. A hned na Pankráci jsem
se potkal s člověkem, o jehož případu jsem věděl — dva
roky za pár básniček a podvržený dopis. Tomu však soud
týden po mém líčení odvolání zamítnul. S tím jsem potom
byl týden na nástupním oddělení NVÚ (Nápravně výchov
ný ústav) Plzeň Bory. Společně jsme pokračovali v lite
rární činnosti — pracovali jsme na knihárně.
Falcovali a snášeli jsme pohádky pro děti, pohádky pro
dospělé se pochopitelně zpracovávají jinak a jinde.
Tato práce se děje v podzemí, ve světle několika čtyřicetiwatových žárovek, byly to zrealizované obrazy Hieronyma Bösche. I jiné věci se tam dělají, ale za zmínku stojí
zavírání oděvních patentek na prodejní kartonky. Vypočí
tal jsem, že zacvaknutí jedné patentky včetně prací pří
pravných a následných je honorováno částkou 0.04 halé
ře — pro jistotu zopakuji — čtyři setiny haléře. Dá se tak
vydělat i několik korun za směnu. Soudím, že je to nejnižší socialistická mzda, se kterou jsem se setkal, a že
jsem jako celoživotní dělník už také párkrát dělal za vše
lijaké nic. Nutno zaznamenat, že vězeň není u této práce
ponecháván dlouho, protože si při ní nevydělá ani na zlo
mek režie a snadno by se tak z vězení dostal s doživotním
dluhem ministerstvu spravedlnosti.
Nástupní oddělení, tedy přibylák, je pouze úvodem
k pobytu v trestnici, vidím ho jako čekárnu pro dobu, než
se vyřídí administrativa kolem odsouzeného, které je ne
uvěřitelně, ale čeho také je v ČSSR uvěřitelné, že? Býrós,
bůh oficiálů, musí křepčit radostí.
A tak jsem se dostal na druhý úsek, což jsou vesměs
pracoviště Závodů V. I. Lenina, vulgo I G. Škoda Plzeň
a protože odsouzení podle první hlavy trestního zákona
nesmí do volných komand, dostal jsem se do šroubárny
v objektu. Bylo to dojemné setkání. Před čtvrtstoletím
jsem v Praze stejné stroje opravoval, už tehdy jsme jim
říkali — staré šunky, a držela je pohromadě jen vůle opra
vářů a obsluh. Zde jejich bratři, už ve věku kolem šedesát
ky, pořád ještě tvořili ekonomiskouzákladnu pomatených
vizí Karla Marxe. Nejstarším strojem byl americký matkořez z přelomu století, ve třísměnném provozu. Jsem si jist,
že výrobce by za kus pro své tovární muzeum ochotně
zaplatil majlant. Nejnovějším strojem byl pouze pět let
starý závitořez z NDR, který však nikdy neudělal za haléř
práce, protože k němu nebyly nástroje. Nástroje vůbec
— totální nedostatek nožů, vrtáků, závitníků. Upíchovací
nože vůbec nebyly ve skladě, ale u mistra v šupleti a še
třily se tím způsobem, že se půlily — vznikal dvojnásobek
nepoužitelných zbytků. Soustruhy nástrojařské i revolve
rové byly chronicky poruchové, což se ovšem z norem
neodečítalo, a díky opotřebení nedržely míry. Tak jsem
viděl vězně, kterého popadlo zoufalství. Kopal do pod
stavce, lomcoval kolem suportu a řval: “ Doprdele, doprdele, dědek do tohodle sráče sypal písek, aby Hitler
prohrál válku a já na tom mám vybudovat zasranej komu
nismus.”
Špína, nepořádek, děravá střecha a ze stropu na vězně
padaly koláče omítky, kaluže oleje po zemi a beton tak
zničený, že po něm nebylo možné utáhnout vozík — je pak
divu, že jsem si vůbec nepřipadal jako ve vězení?
To na baráku bylo alespoň čisto, neboť se uklízelo té
měř nepřetržitě. Objektivně to bylo namístě, protože vězeň

je neuvěřitelné prase. Vězeň je vůbec divným tvorem, ne
pochopil jsem . . . m ínil jsem, že když už nikde v zemi,
alespoň v kriminále bude existovat nějaká, třeba i posu
nutá solidarita, že si muklové budou pomáhat. Opak je
pravdou, kromě dvou, tříčlenných týmů, kolchozů, jak
říkají, si navzájem zcela systematicky dělají to nejhorší,
co lze. Běda těm slabším, mírnějším, ústupnějším. Když
jsem před kapesným půjčil krabičku cigaret a při návratu
nepožadoval dvě, byl jsem brán za idiota, i dlužník tak bez
ostyšně soudil. I peníze se půjčují na stoprocentní úrok.
Hlavní starostí, zbytečnou, je uchránit to svoje málo před
krádeží — věci stále střídají majitele, občas dojde ke rvač
ce, protože kouří někdo, kdo už týden o cigarety žebral.
Je pravdou, že do tzv. samosprávy jsou určováni muklové
podle váhy a vzrůstu, vesměs pachatelé násilných trest
ných činů, ale to jsou ti jediní, které je devadesát procent
ostatních musí respektovat. Pochopitelně lze sehnat kávu,
alkohol i drogy, civilní peníze i tuzexové bony . . . Socio
logie kriminálů by jistě byla zajímavým tematem, ale to by
byl text na celý rozsah Káčka. Jen soudím, že poměry jsou
odlišné od těch, které jeho čtenáři pamatují.
Nástěnky — dvacet tři jich bylo na třetí chodbě a ještě
nějaká hesla. Vězňové dělají nástěnky pořád, protože je
to, stejně jako odběr tisku, plus k žádosti o půlku — pod
mínečné propuštění. Dojímalo mě, když autoři rozbitých
hlav a prokopaných žeber vyvěšovali hesla o porozumění
mezi lidmi. Divil jsem se, když člověk se stotisícovou rozkrádačkou vystřihoval z novin články o společném majet
ku. Spatřil jsem i rektální soulož dvou mladých vězňů,
donedávna ještě členů Socialistického svazu mládeže.
Shrnu tím, že moje převýchovasestávalaz údivu. Opravdu
hodně věcí bylo k divení.
Ani nevím jak, ale vytvořil jsem si poněkud zvláštní sta
tus — v práci jsem neměl problémy ani nejmenší, protože
ty mašiny trochu znám a bolševik věznitel na mém vztahu
k práci nic změnit nemůže, protože z toho vyšel můj kon
flikt. Vězňové mě ignorovali a já je, pokud jen jsem svedl.
Měl jsem za těch devět měsíců tři významnější konflikty,
dokonce jsem hodil po spoluvězni půlkilový čep — bylo
to vždy stejné — už jsem se nemohl dívat na to, jak se
k sobě navzájem chovají.
Asi po třech týdnech si mě zavolal vychovatel, vyčetl
mi pasivitu. Odvětil jsem mu otevřeně tak, žejsem na Bory
nepřišel bojovat s penologií, kriminalita že není mým pro
blémem. Studoval jsem dopředu Řád výkonu trestu, tomu
jsem připraven dostát, i na ty televizní noviny civět, když
není uzákoněno, co si o tom musím myslet. Ale o novinách,
které z jistého zájmu čtu všechny, které se mi pod ruku
dostanou, ale které stejně považují za sprosté mrhání
papírem, na který já marně v lese dřevo kácím, protože
je nečtou odběratelé: ani o nástěnkách o jiných závaz
cích nic uzákoněno není. Řekl jsem, že z osobní karty jistě
ví, proč tam jsem, případně že mu to rád ještě vysvětlím ...
Příslušník neřekl ani slovo — popel, jen zachovával poker
face. Teprve na chodbě před kanceláří jsem se trochu
zpotil, protože — co jsem mohl čekat? Nic! Pokud byla
nějaká reakce, tak spíše k neznatelnému protěžování,
protože třeba hodnocení ustlanosti postelí, kde, bez
přehánění, tři milimetry jsou závadou, je čistě věcí libo
vůle.
Proto jsem z toho všeho dodnes poněkud pitomý. Moje
žena Jitka, na kterou museli mít estébáci řádnou pifku,
byla v době mého pykání se zájezdem Sportturistu ve Víd
ni, kde dala řeč s několika činnými exulanty ... Mimocho
dem, Jitka mi v cenzurovaných dopisech dokázala v me
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taforách i jinak sdělit téměř vše, a tak jsem byl o důležitém
dění venku docela slušně informován.
A tak mě ani moc nepřekvapilo, když jsem se na borské
ošetřovně setkal s jazzmanem, který byl jat čtyři dny poté,
co se mnou byl u NS ČSR. Společně jsme tehdy usoudili,
že úsloví o cestách, které všechny vedou do Říma, platí
jen v některých státech. V jiných zase vedou všechny ces
ty úplně jinam. A jak to vypadá, brzy bude v socialistickém
Československu pro slušného člověka hanbou, nebýt
alespoň jednou aspoň na zadržovačce.
Nu, uteklo těch devět měsíců jako voda, pravda, aniž
bych na sobě pozoroval nějaké blahodárné působení
převýchovy. A bezpečně, navzdory Bezpečnosti, vím,
že nejsem sám s tímto osudem. Ono kdyby to zavírání
fungovalo — jé, to by se to vládlo! To už by lidé dávno
lezli ulicemi po čtyřech a bolševici je rajtovali bosýma
patama.
Pak 27. června 1987, v neděli dopoledne, jsem byl pře
řazen z první nápravně výchovné skupiny zpět do nulté
NVS. Vyšel jsem před bránu a se zalíbením popatřil na tu
skutečnou pevnost české kultury — ještě že to František
Josef I. nechal postavit.
Rozradostňovalo mě vědomí, že jsem získal prezident
skou kvalifikaci pro Československo. Jenom jestli mě
to uznají, když nejsem v partaji? Nebo budu muset . . .
9-

Vdám

Šwiejkítř

Kofddofi
U k ry ty š a c h ta m i
b iz a r n í, p o d iv n á a le j —
s t r á n ě m i v in o u se d v ě s tě n y
o s t n a t ý c h d rá tů .

—

Z a s p r o s tý c h n a d á v e k
v p ě t ic í c h b e z e d n ý m b lá te m
a l e ji p lo u ž í se
p r o c e s í s m u tn é .
N a d n á m i ve v ý š i
— s n a d je to s e n , s n a d p r a v d a —
o k rá s n é m , s v o b o d n é m ž iv o tě
s k ř iv á n e k zp ív á .

(Z rukopisné sbírky “Ostnatý drát” , verše z let padesátých)

V í tiw f ik ý

— Bswtj —

1949

Píší se prvé měsíce roku 1949. Komunistické věznice dal však svého bratra, zda by českým vězňům mohl obstav Československu praskají ve švech, neboť státní soudy rati cigarety, kterých bylo v táboře velmi málo. Ostatních
chrlí rozsudky nad svými politickými odpůrci. Jsou to potřeb, jako potraviny a jiné byl již dostatek. Gen Janou
tresty v rozpětí mezi 10 až 25 lety, pokud to nejsou tresty šek ihned po návratu doAngliezařídil zaslání 1 ,0 0 0 .0 0 0
nejvyšší — smrt. Také trestnice pro muže v Plzni na Bo cigaret pro české vězně v Buchenwaldě.
rech nabobtnává. Na samotkách je umísťováno vždy
Jednoho dne na cele D1 na jaře 1949 se otevřou dveře
několik muklů pohromadě a společné cely jsou přeplně a bachař Krami hlásí: Janoušek, máte balík. Při cestě k vý
ny. V té době dává náčelník vězeňské správy kapitán Ša- dejně balíčků se Krami ptá generála Janouška: Poslyšte,
farčík zříditi na oddělení D1, zvláštní oddělení se zpřís to jste byl vy, co nám v roce 1948 poslal do Buchenwaldu
něným režimem, do kterého jsou postupně umísťováni ty cigarety? Janoušek na to: Vy jste tam byl taky? A po
“zvláště nebezpeční vězňové” . Jsou to mezi jinými: muž Kramlově souhlasu se již nemluvilo.
28. října 1918 Jiří Stříbrný, který je ovšem brzo odtud pře
V místnosti kde se balíčky vydávaly bylo více bachařů.
ložen do jiné věznice, generál Heliodor Pika, generálové Když Krami prohlížel Janouškův balíček, našel tam také
Karel Janoušek, Mrázek, Pelich, Tousiant, poslední ve cigarety. Okamžitě si je dal do kapsy. Janoušek se utěšo
litel Prahy za okupace (plukovník Chrást, Kadaňka, ma val: tady před ostatními mi je nemohl nechat (v té době
joři René Černý a Brixi a další důstojníci, poslanci Deči se na Borech nesmělo kouřit) ale jistě mi je dá na Déčku.
a Broj, profesor Karel Nigrid a řada dalších. Velitelem To ovšem neznal charakter známého muklobijce Kramla,
oddělení byl ustanoven nadstrážmistr Výleta. Toto oddě který jako velitel zámečnické dílny proslul svým hrubým
lení musí býtí isolováno od ostatní části věznice. Když chováním k muklům, které kopal a mlátil jak se jen trochu
jde někdo z nich namarodku, nesmítám býti vězní z jiných naskytla možnost. Samozřejmě Janoušek nedostal ani
oddělení. Když mají návštěvu nesmí se také setkati s ostat cigaretu.
ními mukly. Prostě zpřísněný režim. Jeden z vězňů, velitel
Generál ing. Jiří Janoušek, je již několik let mrtev. Přes
našeho letectva za druhé světové války v Anglii, generál svůj doživotní trest byl v šedesátých letech propuštěn.
ing. Karel Janoušek, měl za této války svého bratra Byl nositelem nejvyššího anglického vyznamenání, které
uvězněného v koncentračním táboře v Buchenwaldu, mohl cizinec získat, vyznamenání, které mu dovolovalo
za činnost generála v našem druhém odboji. Když byl navštívit anglického krále bez předchozího ohlášení
Buchenwald spojeneckými armádami osvobozen, spě a měl hodnost maršála Královského britského letectva.
chal gen. Janoušek tábor navštívit, aby se shledal se svým
Nevím zda "soudruh” Krami ještě žije. Byl později veli
bratrem. Při tomto setkám nabídl generál svému bratru telem v pražské věznici na Pankráci. Zda-li ano, pobírá
přemístění do Anglie, což bylo tímto odmítnuto s ohledem jistě "za nesmírné zásluhy” o bezpečnost režimu vysoký
na ostatní vězně, kteří museli zatím v táboře zůstat. Požá důchod.
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Od začátku vyšetřování mě vyslýchali za skupinu kato
lických intelektuálů, v níž jsem byl pak souzen. Vyšetřo
vatelé si udělali konstrukci, k níž pak dělali výslechy a do
bývali z nás doznání. Měli nejprve výpověď jednoho tro
chu žvanivého chlapíka, jistého Jehličky, redaktora Vy
šehradu. Byl to hrozný flákač, hrozně chytrý chlap a hroz
ný cynik. Jehlička měl styky s Chudobou, který byl v emi
graci. Od něho přišel nějaký posel a toho chytili — heslo
bylo “ Lulka” . Jehlička byl pozván do kavárny, a když mu
naši policisté řekli heslo “ Lulka” , povídal. A při své povaze
řekl, co chtěli. Tam asi vznikl obrys naší skupiny. Jehlička
šel ještě před zatčením do vinohradské nemocnice na
psychiatrii s nějakým blbnutím — já ho tam, trouba, ještě
navštívil (chechtot) —, dělal zmatky, mluvil o Nietzschem,
o němž nikdy předtím nehovořil, o Schpenhauerovi, vy
padal, že to má v hlavě trochu hnuté. Byl zatčen spolu
s Kostohryzem jako první.
Policie hledala, kde jsme byli všichni pohromadě. A na
šla náš výlet za vínem ve Starovičkách. Tam jsme měli
zakládat nějakou katolickou stranu, dohadovat se o pře
vratu, programu a podobně. Bylo to směšné. Při obnově
procesu v šedesátých letech jsem říkal předsedovi senátu:
“ Představte si českého intelektuála, jakého máte před
sebou, který by byl tak rafinovaný, že by korporativně
přijel vlakem do Staroviček, korporativně šel do kostela,
korporativně pak do hospody na přesnídávku a pak celou
vsí do vinohradu, který se otevíral, jak je zvykem, tohoto
dne, 28. září, na svátého Václava, tam pojí ořechů a hroznů
a jde zpět do hospody, kde je uvítán předsedou národního
výboru,panem řídícím a panem farářem a je obsluhován
děvčaty. Nalévá se a pije víno a je náramný oběd. Před
stavte si, že na tuto velkou ilegální akci jste pozván před
sedou vinařů, inženýrem, který nemátak velký byt, aby se
do něj vešlo patnáct lidí. Představte si, že když se
tento český intelektuál v hospodě dobře najedl a napil,
vyjde korporativně za ves, už v pěkné náladě, a jde na
procházku ke mlýnu, kde si sedne na mez. A tam založí
ilegální skupinu! Představte si, že by takovýto rafinovaný
podfuk spískal český intelektuál, který stojí před vámi."
Pan předseda pochopil. Prý to stačí.
Jeden z chlapců, kteří nám nosili víno, to odnesl pěti
lety vězení. Když se ho předseda senátu při obnově v še
desátých letech ptal, proč byl vybrán právě on, odpově
děl: “ Proto, že me sme s Hovězákem kamarádi, me sme
spolu chodili do škole.”
“Ale do školy s ním chodili i jiní, proč si vybral právě
vás?” — “ Me sme se celý život stýkali. Pravda, moh si vy
brat i jiného, s kterým se stýkal.”
V druhé etapě výslechů se objevila křesťansko-demokratická strana, kterou jsme měli ve Starovičkách založit.
U soudu to potvrzoval jen Zahradníček, my ostatní ne.

$ 10.45.

V Bartolomějské mě vyslýchali čtyři měsíce. To už jsme
byli skupina, i když jsem nevěděl, kdo všechno v té sku
pině vlastně je. Třebas nikdy nepadlo jméno Zahradníček.
Přitom byl z naší později souzené skupiny můj nejin
timnější přítel. Nebo vlastně můj jediný přítel z těch
čtrnácti spolusouzených, protože ti ostatní byli spíše
mí literární známí. Na Jana Zahradníčka se nikdy neptali.
Byl mrzák, nemocný, hrbatý, těžko dýchal. Vyšetřovali
ho v Brně a on nás všechny z něčeho usvědčil. Byl to člo
věk statečný, ale fyzi cky neodolný. Strašně ho zpracovali.
Když mi později jeho svědectví předložili, nevěřil jsem
jím a odmítal jsem je. Nechali toho být.
Tenkrát jsem měl jako vyšetřovatele nějakého mladého
kluka. Byl dlouhý, jméno jsem neznal. Mohlo mu být tak
dvacet tři. Když jsme spolu udělali protokol, on ho vždyc
ky zahodil a vyzval m ě, ať ho napíšu sám. Napsal jsem ho.
A on ho zahodil znovu . . . Nebo mě dal do takového kola
sedmi lidí, já jsem seděl a oni kolem mě stáli či seděli.
Řvali na mě otázky, každý jinou bylo to k zblbnutí. Jeden
zařval: “Co jste měl s Kostohryzem?” a než jsem něco
dořekl, řval už jiný: “ Co jste měl s tím a s tím?” a jiný
zase: “ Kde jste byl tenkrát a tenkrát?” a jiný: “ Jaké máte
styky s Čepem?” — ten byl ve Francii. Měli to zřejmě nějak
připravené. Po hodině jsem byl skutečně ochromen. A to
jim stačilo, tím to zhaslo.
“ Bili vás tehdy?”
“Tenkrát ještě ne, to si ten mladý netroufl. Ale potom,
později!
Můj druhý vyšetřovatel byl takový elegán, tak pětačtyři
cet let, učísnutej. Bydlel někde na Smíchově. Říkal jsem
mu holič. Uvítal mě tím, že mi při příchodu k výslechu
nechal zavázané oči. A najednou se ozvalo několik hlasů .
Otázka za otázkou z různých stran. Pak zničehožnic třeba
kýbl vody na záda. Remplovali a žertovali: “ Ste fotba
lista?" Rozumíte tomu? Tři čtyři mě remplovali, já neviděl
a byl jsem kus hadru. A jejich zvláštní vtip spočíval
v tom, že když jsem letěl na někoho u zdi, on uhnul a já
do ní praštil hlavou. Hahaha! Bavili se. Zábavné pro ně
bylo i to, že jsem spadl na pohovku, když mi uhnul jiný.
Jak jsem ležel, zvedal jsem instinktivně nohy . . . Toto
přivítání u nového vyšetřovatele trvalo asi pět hodin. Pak
jsme tomu říkali mlejn.
Holiče, tedy nového referenta, jsem dostal někdy v po
lovině července. Po prvních čtrnácti dnech jsme spolu
udělali jakýsi protokol. Vyšetřování mělo vlastně tři fáze,
po první, oznamovací, přišla doplňující a upravovači.
V první fázi jsem například řekl: “ Byl jsem u profesora
Kostohryze a mluvili jsme o tom a tom." Prostá indikativní
věta. V dalším protokolu se dodalo: “A smlouvali jsme
se o . . . atakdále.” Už to bylo ilegálnější. Nakonec pak
úplně ilegální.
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Po prvních čtrnácti dnech jsem byl asi měsíc u ledu, jak
se tam říká, bez výslechů. Kolem poloviny července, s tím
holičem, začal tanec znovu. Mlejnem, o němžjsem mluvil,
pak neustálými výslechy. Vyvrcholilo to asi po třech nedě
lích. .. to už jsem ledaco pustil. Co chtěli, to jsem v pod
statě doznával. Už jsem neměl tu odolnost jako na začátku.
První protokol jsem ještě nechtěl podepsat, až mě přes
vědčili: “ Vždyť už jste přiznal desetkrát víc!” Chtěli mít
doznání písemně, tedy jak se říká administrativně v po
řádku.
Všechno skončilo podivným způsobem, čtvrtého srpna.
Na úmrtní den mé matky. Můj holič se mnou něco dokon
čoval, když přišel nějaký chlapík a dal mu papírek. Přečetl
to a zeptal se mě: “ Co jste měl se Skoumalem?” Skoumal
byl můj předchůdce ve Vyšehradu, který se stal kulturním
atašé v Londýně. Byl to katolík, ale jejich člověk. Byl po
divně levý, ačkoliv nebyl levý, svým smýšlením nebyl levi
cový. Odpověděl jsem, že jsem se Skoumalem neměl nic.
“A jaké příkazy jste mu dával?” — “ Žádné. Jako kul
turní atašé už neměl s nakladatestvím nic společného.
Korespondoval jsem s ním, protože byl editorem knih
Karla Schulze, a jednal jsem s ním o předmluvě, kterou
hrozně dlouho nedodával. A přitom jsem ho žádal, aby
— když narazí na nějakýdobrýtitul — pamatoval na nakla
datelství.” To vše bylo v korespondenci. Ale referent nebyl
spokojen a stále opakoval: “Jaké příkazy jste Skoumalovi
dával? O čem vás informoval?” Marně jsem odkazoval na

úřední korespondenci, kde všechno bylo. A takhle to šlo
šest či sedm hodin. “ Co jste s ním měl?” — “ Nic.” — “Jaké
příkazy jste mu dával?” — “ Žádné.” — “ O čem vás infor
moval?” — “ O ničem” . Takhle sedm hodin . . .
Ten den mě zlomili. Říkejte po sedm hodin "Nic” , “ Žád
né” , “ Nic” , “Žádné” . . . to dost dobře není možné. Psy
chicky to nevydržíte. Vím, že jsem jednu chvíli říkal: "Pro
sím vás, dejte mně už pokoj, já dnes nemohu, je úmrtní
den mé matky,” takhle nějak, ta matka skutečně stála
někde za tím. Mimochodem narodila se také čtvrtého,
v únoru.
Když jsem byl úplně nazadrmo, vyšetřovatel-holič pra
vil: “Jste ochoten podepsat rozsudek smrti pro případ,
že nemluvíte pravdu?” Předtím jsem se odvolával na vel
vyslance Píška, to byl známý, přítel, byl tehdy vyslancem
v Polsku. A referent mě zarazil: “ Na něho se neodvolávej
te, ten může sedět vedle vás, v sousední cele.” A já si říkal:
Když tenhleten pán mluví takhle o velvyslanci, pak je sku
tečně možné všecko. Takže, když jsem dostal otázku o
rozsudku smrti, uvědomil jsem si, že Skoumal může
opravdu sedět vedle a že z něho eventuelně mohou dostat
co chtějí. Ale odpověděl jsem: “Ano, jsem ochoten po
depsat rozsudek smrti, nemluvím-lí pravdu.” Vyšetřova
tel to napsal na stroji a dal mi to podepsat. A když jsem
to podepsal, nabídl mi cigaretu a zahodil papír do koše.
Jestli ho potom z koše vzal, to nevím. A výslech skončil.
Já jsem byl ale hotov.

L rn d c k a

R a r itě
Už po několikáté vyprávím na stránkách Káčka o svém
putování československými kriminály padesátých let.
Když jsem se se svými čtenáři posledně loučil, bylo to na
Mírové, kde jsem napřed šil vycpávky do kabátů a později
pral ústavní prádlo, ručně, na valše a v neckách. V srpnu
1952 mě a ještě dva muklíky zavolali na transport. Nikdo
nevěděl kam, před Prahou nám dokonce nasadili takové
kožené klapky na oči, takže jsme nic neviděli. Potom jsme
někde zastavili, poručili nám vystoupit a sundat klapky.
Uviděl jsem noční oblohu plnou hvězd, nádvoří věznice,
v pravém rohu trčel k nebi obrovský komín. Strčili mě na
celu, hned jsem se ptal, kde to jsem.
"V Ruzyni,” pravil mukl, probuzený ze spánku.
Druhý den mě zavolali k náčelníkovi. Řekl mi, že jsem
byl zařazen do pracovního komanda, že se nesmím o nic
zajímat, jenom dělat svou práci a nic nevidět. Musel jsem
podepsat prohlášení, že když vyzradím něco, co jsem se
dozvěděl, mohu být potrestán Státním soudem až patnác
ti lety vězení. Práce v četě, do které jsem byl přidělen, za
čínala časně ráno a trvala až do večera. Nejdřív jsme
museli uklidit kanceláře po nočních výsleších. Pak setřít
chodby v administrativní budově a v oddělení cel. K pů
vodní staré budově byla přistavěna sedmipatrová nová
budova, kasárna dozorců se právě dokončovala. Praco
vali jsme ve dvojicích, nejvíc jsem dělal s mladým hochem,
který se jmenoval Pondělníček. Byl to velmi slušný člo
věk. Předákem naší pracovní čety byl dr. Polesný z Brna.
Když jsme byli venku na chodběa StB někoho přivážela
nebo odvážela, ozval se od brány povel: “ Schovat se” .
Museli jsme se schovat buď do kotelny nebo pod schody
u prádelny, abychom nikoho neviděli. Přesto jsem viděl,
jak každý den vozili z Ruzyně k soudu Slánského a spo
lečníky. Také vím, že po dobu procesu Slánský dostával
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přilepšení stravy, například mu dávali denně k večeři kom
pot.
Měl jsem v té době za sebou už řádku kriminálů, ale
Ruzyň naháněla strach. V noci se z oddělení vyšetřova
cích kanceláří ozýval křik, pláč a nadávky vyšetřovaných
a vyšetřovatelů. Až na naše oddělení, kterému se říkalo
“krátká chodba” , doléhalo volání o pomoc a nářek. Řada
lidí z pracovní čety se snažila dostat se někam jinam. Sly
šel jsem o jednom chodbaři, který rozlamoval denní dávku
chleba pro vyšetřovance a strkal do ní pár kostek cukru.
Dělal to dost dlouho, než ho přitom chytli. Odvezli ho na
Pankrác a víc jsem o něm neslyšel. Pomalu jsem se také
odhodlával k něčemu podobnému. V Ruzyni seto dlouho
nedalo vydržet. Chtěl jsem pryč, skoro za každou cenu.
Dostal jsem v té době z domova balíček, v něm kus uze
ného. Rozřezal jsem maso na plátky a v poledne, když
jsme rozváželi jídlo na cely, jsem si schoval plátek pod
košili. Ve výtahu jsem maso vyndal a přidal jsem ho do
ešusu, prostě jsem ho položil na brambory. Ten oběd
s uzeným jsem položil před celu číslo 768. Bylo to v době
Slánského procesu a věděl jsem, že dozorci všechny obě
dy prohlíží.
Nestalo se nic. Opakoval jsem to ještě v sobotu a v ne
děli, a zase nic. V pondělí odpoledne jsme spravovali dlaž
dičky na chodbě k věznici. Přišli pro mě, odvedli mě do
nové budovy. Tam mi zavázali oči ručníkem, jeli jsme vý
tahem, pak nějakou chodbou doleva. To už jsem tušil, že
je zle.
Když mi sundali ručník, byl jsem v nějaké kanceláři,
přede mnou opálený člověk s nárameníky podplukovníka.
“Tak už tě tady mám, ty svině,” řekl. Pak mě chytil ob
rovskou rukou za krk a mlátil mi hlavou o zeď, až mi utrhl
límec.

“Tak ty nám tedy budeš podporovat vatikánský špiony,
no to ti přijde draho.”
Když mě konečně přestal otloukat o zeď, začal výslech:
Kdo to byl, proč jsem mu dával jídlo, odkud ho znám, jak
jsem věděl, že na mé cele je špion, který z dozorců mi to
řekl. Na nic jsem nemohl odpovědět, jen jsem stále říkal,
že jsem to dělal, protože chci z Ruzyně pryč.
Nakonec se mnou sepsali protokol, převlékli mě do vyšetřovaneckého munduru, zavázali mě do svěrací kazajky
a dali mě do přízemí do cely číslo 9. Atam jsem seděl, v sa
movazbě, den, týden, měsíc. Žádný výslech, nic se nedě
lo, den jako den. Svěrací kazajku jsem měl celý den, sun
dali mi ji jen na jídlo nebo když jsem musel na záchod.
Po měsíci jsem se hlásil k výslechu, že chci sundat tu ka
zajku. Nikdo mě nezavolal. Tak plynuly měsíce, třetí, pátý,
šestý, sedmý. Začal jsem mít podivné sny. Jednu noc jsem
uviděl na zdi cely nad sklápěcím stolkem (který se na noc
zavíral) hlavu Ježíše Krista s trnovou korunou. Světlo v ce
le svítilo celou noc, hleděl jsem na to zjevení při plném
vědomí. Hlava byla bílá jako padlý sníh. Pak jsem slyšel,
jak se pohnulo kukátko ve dveřích a v něm oko strážného.

Volal jsem': "Pojďte se podívat, tady je na zdi Ježíš Kristus.”
A dozorce říká, to se vám jen zdá, lehněte si a spěte. Ale
jájsem nemohl odtrhnout oči od tézdi, kdehlava Kristova
zvolna bledla, až se ztratila docela. Druhý den ráno jsem
ohledával to místo, našel jsem na zdi malý, asi pěticentimetrový křížek. Byl jsem v té cele osm měsíců, ale toho
křížku jsem si nikdy předtím nevšiml.
Tentýž den odpoledne pro mě přišli, převlékli mě do
trestanecké uniform y a odvezli na Pankrác. Za týden jsem
pak z Pankráce jel d o Leopoldova.
Tak to je má vzpomínka na Ruzyň. V pracovním koman
du jsem se tam seznámil s jugoslávským konsulem, jme
noval se Mohamed Kevič, ten tam z nás sloužil nejdéle.
Taky s generálem Bártou, tomu vděčím za mnohá upozor
nění a rady, jak a co dělat při vyšetřování. Kdo byl na té
cele 768, jsem se nikdy nedozvěděl. To maso jsem tam dal
proto, že jsem několikrát v šálku před tou celou našel lžící
vyryté slovo HLAD. Však také jídla se v Ruzyni dávalo, že
by to ani kočce nestačilo. Jen z těch výslechů jsem vyro
zuměl, že tam zřejmě byl kněz. Těch ovšem bylo v Ruzyni
stovky.
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fyiáuika a m líf jm
Na malostranské poště v Josefské ulici u přepážky lis
tovních zásilek a balíků podával starší muž důchodového
věku denní korespondenci z nějakého blízkého podniku"
nebo úřadu. Měl na sobě šedomodrý stejnokroj, dlouho
dobým povalováním v kukani vrátnice utahaný do bez
tvarosti, na hlavě služební čepici s tuhým kšiltem. Dopisů
přinesl haldu, a tak úřednice za přepážkou měla plné ruce
práce. Doporučené zásilky musela odškrtat ze seznamu
v opotřebovaném sešitě, opatřit nálepkami a jednotlivě
ofrankovat hrčivým strojkem. Počínala si zručně a rychle,
ale úkon zabíral čas a za podatelem ze závodní stráže
narůstala fronta. Konečně vyřídila všechny dopisy, spo
čítala frankovné a po zaplacení potvrdila příjem. Muž
v uniformě přijal sešit a otočil se k odchodu.
K přepážce přistoupil první čekatel z fronty. Určitými
rysy se podobal svému předchůdci. Byl přibližněstejného
stáří, měl neoholený tuctový obličej, řídké vlasy neurčité
barvy a vybledlé oči, které zvýšeným leskem prozrazovaly
jistou dávku požitého alkoholu. Táhlozněhojakozesudu
a pro jistotu se opřel dlaněmi a parapet přepážky. Byl
člověkem toho typu, kterého životní debakly a celková
neúspěšnost usmýkají do podoby upadlíka a který ztratil
sílu í vůli k opětnému vzestupu.
“ Deset korunových známek,” řekl zastřeným hlasem,
když na něj úřednice vyčkávavě pohlédla.
Bylo jí něco mezi dvaceti a třiceti, v bledém obličeji
poutal pozornost špičatý nos a úzké rty. Povytáhla jednu
ze zásuvek, vyjmula z ní ušmudlanou slohu poštovních
cenin s rohy ohmatanými do kulata a hbitě nalistovala
patřičnou stránku. Chystala se odtrhnout požadované
známky z načatého archu. Na jejich aversu se skvěla roz
máchle rudá hvězda a nějaký text.
“Ty mi nedávejte slečno,” zarazil ji muž. “Já červenou
barvu nesnáším.”
Úřednice si ho přeměřila mžikovým pohledem a ve slo
ze, položené na kolenou, obrátila list. Muž ji pozoroval
přes silné sklo s druhé strany.

“Ty taky nechci," prohlásil, “jak vidím obrázek nějaký
fabriky, tak se mi dělá špatně.”
Hubená slečna za přepážkou ho pár vteřin taxírovala za
ostřenýma očima, potom však obrátila další list. Vylovila
za slohy fólii známek a hotovila se oddělit požadovaných
deset kusů.
“Slečno, tyhle netrhejte, známky s ksichtama neberu,”
požádal omluvně muž. “ Dejte mi nějaký s kytkama nebo
se zvířátkama.”
Delší chvilku mlčela a probodávala ho žraločím pohle
dem.
"Pane, coto na mězkoušíte? To je podobizna představi
tele státu a žádný ksicht.”
“ Pardon, ano, podobizna, nezlobte se prosím,” drmolil
znejistěle muž, ale pak si dodal odvahy k vysvětlení: “Jen
že já už jsem těch všech možných podobizen zažil za život
až až. A tohohle nemám prostě rád. Dejte mi spíš kytky
nebo třeba aspoň hrady a zámky.”
Úřednice zesinala a napřímila se na židli. “ Pane, to je
skoro provokace. A vy jste opilý jako dělo.”
“ Promiňte prosím,” šeptal peskovaný nešťastník. “Já
jenom chci takové známky, abych je mohl nalepit na do
pis.”
“To je nejen provokace, ale dokonce pobuřování,” od
sekávala slečna a začala se zdvihat ze židle. “ Ale já to jen
tak nenechám.”
Průběh konfliktu sledoval se stoupajícím zájmem pán,
který zaujímal druhé místo v pořadí fronty.
“ Uklidněte se, slečno, a zase si hačněte,” vmísil se ne
čekaně do sporu. “ Ten člověk chce zkrátka za své peníze
určité zboží, tak mu prodejte co žádá, pokud to máte.”
“Jenže on uráží státního představitele,” v křídově bílé
tváři úřednice se zúžily rty na pouhé linky. “ A na to jsou
i zákony.”
“To není ani v ústavě, aby občan byl povinen milovat
nějakého politika,” zvýšil hlas ten druhý pán z fronty. “ On
ho jenom nemá rád. Když si jdete koupit rajčata, taky si
nevezmete nahnilá.”
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Zdálo se, jako kdyby se slečně za přepážkou prodloužil
vytrčený nos ještě o několik milimetrů, zblednout víc už
nemohla. Nenávistným zrakem zírala na svého soupeře.
Měl mroží knír, hranatou bradu a jeho tmavé oči za brýle
mi se silnou černou obroučkou lehce zablýskaly.
“ Dovolte,” vyjekla. “ Prezident a rajčata, to přestává
všechno!”
“ Slečno, politiku sem netahejte, jestli jste ve svazu mlá
deže nebo v jiném spolku, je vaše soukromá věc, to si vy
řizujte po šichtě,” přednášel výrazný kníráč. “Tady sedíte
za okýnkem, tak dělejte, co máte. Zdržujete lidi. Prodejte
tomu pánovi známky s kytkama a hotovo.”
Úřednice shledala, že soupeř na druhé straně okénka
není jen tak nějaký ňouma, mohl by být nepříjemný, ne-li
nebezpečný. Zaznamenala, že má kravatu a mohla to být
také služební kravata.
“ Kytky nemám, ani hrady a zámky,” kapitulovala nako
nec. “ Mám tady motýly.”
“ Berete motýly?” otázal se kníráč.
“ Beru,” přikývnul polozoufalec a vytáhl z kapsy obno
šeného pláště zmuchlanou desetikorunu. “ Víte, já odepisuju na inzeráty, potřeboval bych sehnat nějakej solidní
flek.”
“ No jo, tak budte zdráv,” odtušil muž s knírem a po
stoupil na uvolněné místo před přepážku. Z náprsní kapsy
parky zahraničního původu vytáhl tři dopisy v leteckých
obálkách a položil je na parapet.
“ Kanada, Francie, Švédsko,” přečetla nahlas úřednice
a ušklíbla se. “Tak to už se nedivím. Čtrnáct korun.”
Kníráč byl zřejmě zkušený dopisovatel, protože poža
dované frankovné měl už připravené předem. Teďzpozor-

něl, zalovil v náprsní kapse a z tašky oddělil papírovou
desetikorunu.
“A dejte mi ještě deset korunových známek, aletys mo
týlem,” pravil zvolna, proloženě a studeným hlasem.
Slečna otevřela slohu s ceninami, nalistovala patřičný
díl a z archu odtrhla deset kusů známek. Po odchodu
muže s knírem zaklapla slohu, zasunula ji do zásuvky a
chvíli zůstala nepřítomně sedět. Pak se opřela plochou
hrudí o hranu stolu a složila obličej do dlaní. Hubená ra
mínka se jí přerývavě chvěla.
Fronta se o krok posunula a k přepážce přikročila mla
distvá dorostenka unisexového vydání. Byla za pankáčku
v patřičně ušpiněných plesnivých džínách. Po stranách
měla na tři vrstvy vystříhané vlasy až na kůži a ve zmalo
vané tvářince převládala fialová barva. Na uších sejí klim
baly plechové náušnice takových rozměrů, že by ses nimi
dala imitovat bouřka v loutkovém divadle.
“ Hele, buchto, vykálej se na takový vohrábla zvysoka,
uprav se tak jako já, a nikdo nepozná, jaká jsi šeredka,”
poradila pisklavým hlasem. “A dej mi třeba dva ty prezi
denty, mně takový maličkosti vůbec nevzrušujou.”
Úřednice pootočila hlavu ke zdroji toho hlasu. Pak tiše
zavyla, vyskočila od stolu a dala se na úprk ke dveřím
z místnosti. Pankáčka zavrtěla hlavou a napoloseobrátila
na frontu za sebou.
“Co se děje?” vyhrkla překvapeně. “ Chápete, já to přece
myslela dobře."
Čekající lidé, jak tam stáli v zástupu, vypadali znehybnělí jako ze dřeva vyřezávané figurky z betlému, kde vy
pověděl pohybový mechanismus. Nikdo neodpovídal.
______________

Praha — leden 1989
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Už skoro před dvěma roky, v květnu 1987, se objevil
v pražském Rudém Právu článek celkem neznámého re
daktora jménem Jaroslav Kojzar. Článek se jmenoval
“ Spolek zabijáků” a byl to útok na K-231. Kojzar napadl
především původní pražské Káčko a hned poté to naše,
obnovené tady v Torontě. Mezi námi zde byla z toho člán
ku drobet senzace: studovali jsme text podrobně, ověřo
vali jsme si jednotlivé údaje, abychom zjistili pravděpo
dobný pramen a podivovali jsme se nad snůškou omylů
a očividných nesmyslů, které se v něm vyskytovaly. “Tak
vida,” říkali jsme si, “a to byly doby, kdy se myslelo, že
StB ví všechno...”
Hodně času mezitím uplynulo a dost věcí se stalo. Od
prvního Kojzarova článku útoky proti nám nabyly lavino
vitého charakteru. Kojzar si mimochodem na nás udělal
kariéru: z bezvýznamného rudoprávního šmoka je dnes
zástupce šéfredaktora. Však také našel spoustu napodo
bitelů. Po Rudém Právu se ozvala Tribuna, pak bratislav
ská Pravda, Signál, pak Haló noviny a kdoví, jak se všech
ny ty pochybné plátky jmenují. Za Kojzarem Arnošt Bak,
pak Hora, pak Tomáš Řezáč, Fojtík a další. Neminetýden,
aby Káčko nebylo v prádle v nějakém pražském naklada
telství.
Výsledek je, že jsmesetrochuzhýčkali. Když vyšel Spo
lek zabijáků, zavládlo mezi námi spravedlivé rozhořčení:
jak mohou tohle napsat...? Současně jsme byli drobátko
polichoceni: musíme jim ale pořádně lézt na nervy, že?
Když po roce vyšel Spolek výtržníků, už jsme se spíš cy
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nicky pochechtávali. Teď už to pomalu nikdo nečte. Ří
kají tam něco nového? - zeptá se někdo. Ale kdež, stále
melou ty stejné nesmysly. Chceš si to přečíst?
Ale dej mi s tím pokoj, kdo má na to náladu.
Takhle vypadají naše reakce poslední dobou. Do jisté mí
ry je to pochopitelné. Lajdáctví, s jakým to v Ruďasu a při
družených redakcích dávají dohromady, je doslova uráže
jící. Já nevím, i špinavá práce by se měla dělat poctivě.
Nakonec za to berou peníze, či ne?
Jeden příklad za všechny: Když vyšel ten úplně první
Kojzar, vyskytoval se v seznamu vyjmenovaných zabijá
ků taky nějaký Osvald. Měl to být člen Ústředního výbo
ru a s. Kojzar ho představil jako “ ideologa K-231” . Bylo
nám to jaksi divné. Předně jsme v Káčku neměli "ideology” . Ty mají v kompartaji a proto to taky s nimi takhle
dopadá. A navíc nikdo z nás neznal žádného Osvalda. Do
tazovali jsme se porůznu po vlastech exilových, ba i do
ma: žádný Osvald. Inu co, holt se Kojzar zbodnul. I mistr
tesař se utne, natož Kojzar, že?
Jenže od té doby ten imaginární Osvald jaksi nabyl zce
la samostatné existence, která nemá nic společného
s realitou. Porůznu se objevuje tu v Našem vojsku, tu
v Magnetu, nové výroky jsou mu připisovány, tamhle or
ganizoval školení pro funkcionáře K-231, tu zas v Liberci
podněcoval k věšení komunistů. Na člověka, kterývlastně
nikdy neexistoval, je to bohatá činnost, to uznáte šami.
Vlastně měl ten Osvald kliku, že vůbec nebyl: jak mu ta
ilegalita roste, stejně už by to vydalo pomalu na špagát.

Čímž se dostávám k tomu šlendrijánu, c kterém jsem už
psal před chvílí. To už jsou všichni ti Benešové Lukášové,
Beránkové a Matoušové tak líní, že ty nesmysly od setae
navzájem opisují7 Zřejmě ano - akorát si k tomu něco no
vého vymyslí aby to vypadalo původně Aie nebudme
zas tak moc přísní, vždyť to dělali stejně vyšetřováci na
Státní bezpečnosti, a taky soudci a prokurátoři j Státního
soudu Ti ovšem konst-uova i neexistující zločiny pro
obžalované, kteří měli tu smůlu že existovali ve skuteč
nosti ne pouze v myšlenkovém vakuu nakladatelství Svo
boda, národní podnik.
Jak říkám, rozmazlili nás. Však taky je nám porůznu
záviděno. Podívejte se na to Káčko, jsou tu chvíli a co tý 
den jsou v Rudém Právu. A o nás n:kdo an: nepípne. Takže
jsem se tuhle velice potěšil, když jsem dostal do ruky torontské L’udové zvesť alias Peoples News, a co nevidí
oko mé? Celá jedna sďana je věnovaná ostouzení Káčka.
Ruďas a Tribuna už nám drobátko zevšedněly Ale Ludo
vé zvěsti7 To má panečku jiný zvuk Než se dostanu ke
Káčku dovolte mi ocitovat kousek dopisu čtenářky Anny
Malecké. Anna Ma;ecká je prý z Reginy, Sasxatchewan
a píše "Hoci už som vo vyšších roxoch, Ludové zvěsti
rada čítám... Mám sestru v Pustých Úlanoch. 3ola som
tam na návštěvě aj s mojou dcérou. aby viděla ten krásny
kraj... Teraz je tam o mnoho lepšie, ako kecysi. Ostávám
s pozdravom Práci čest Anna Malecká
Tak teda až na věky. soudružko. Tenh e pozdrav jsem
nes:yšel 20 let a skoro mi to chyoěio. Přiznám se hned,
že po tomhle dopise článex o K-23 I je trochu zklamání.
Vlastně to ani nem článek nýbrž kompilace napadáků
z Rudého Práva, přeložená do ce!kem slušné slovenštny.

Podepsa se pod to František Vrbecký a k jeho cti budiž
řečeno, že tam nemá ‘ ideologa’ Osvalda. Zato tam má
Jardu Brodského a zejména pak Otu Rambouska. Ota tam
má dokonce fotku z občanské legitimace z roku 1948.
podle které soudím, že to v mládí musel být fešák. Já ho
potka' o šest let později už ve stavu drooet omšelém - ale
však taky Leopoldov nebyl žádné sanatorium Aie dost
o 'o ir "Takí bol a takí zostaT , praví ďudové zvěsti z To ronta ' Všetci páni funkcionáři K 231 po auguste 1968
ut'ekli na Západ " Takže si ď ky tomu mohou o sobě pře
číst v kanadském časopise ďudové zvěsti. On ten svět je
někdy drobet zamotaný.
Co to vůbec je za časopis? To je doce*a zajímavé: podle
;ejich tiráže to prý vydává "Ludové Zvěsti Publishing,"což
neznamená moc. Na jiné stránce jsem našel oznámeni, že
společnost "Zvěsti G*ft Parcel" vám zařídí odeslání balíč
ku přes Tuzex (lebo vraj vaš osobný dar potěšuje). Ooě
společnost*1*3
9mají stejnou adresu: 479 Queen Street West.
8
7
6
4
Toronto, Ont M5V 2A9. I te'efon mají stejný - 363-0770.
Redaktoruje tomu jistý soudruh Miklovich. Kdo posíiá ty
tuzexové balíčky se neříxá Ten barák na Queen Street
náhodou znám, Kdysi jsem tam poblíž oydíei. Patříva.o
to jedné slovenské starousedlcké společnosti, jméno
,sem už zapomněl. Jž před dvaceti lety ten spolek byl
na vymření, tvoř ly no dvě oesitKV s ovenských uprchlíků
před nezaměstnaností z dvacátých (et. Komu to patří
dnes7 No hádejte: já se cntél na to zeptat s. Mikloviche,
ale telefon nikdo nebral By bych pozdravil Čest práci,
ako bývalo v krajů zvykorn Zatím bude alespoň dobré
zapamatcva* s tu acresu Kde bydlí tihle lidé to je věc,
která se jednomu může někdy hodit

fo g iw ía K Schůze K-231 v zimních měsících jsou většinou sázkou
do otene. Vyide počasí7 Letošní mírná z ma nám zatím
přála při lednové schůzi u Otrubů Sešli jsme se bez pro
blémů. Vánice či deštěnebyly naneDeském programu Při
lednové schůzi bylo určeno datum příští členské schůze
naděn 13. května 1989 na Masaryktownu Pověrčiví se ne
musí bát - je to sice 13., ale ne pátek. ue to samozřejmě
sobota.
Místo pro únorovou schůzi nám pohostinsky nabídl
Vláďa Helmich ve svém novém condominiu v severní čás
ti města A nejen místo schůzky, ale i vše, co se nabízí
v moderních stavbách. Vedle swimming a whirlpooles na
bízel i pračku a sušák, kde je možno prádlo během schůze
vyprat i usušit Žei, nikdo jeho dob^e míněné nabídky ne
využil - ba ani možnosti si zaplavat. Schylova.o se ke sně
hové bouřce, sje:i jsme se dost pozdě a navíc nikdo ne
chtěl riskovat nepřestávající zimní nastydnutí pobytem
v prochladlém autu na cestě domů po vyhřátém bazénu
Na obou schůzích se mluvilo o Monumentu, o postupu
prací a organisování, a e o tom je zv'áštní zpráva.
Velmi hezkou záležitostí bývá expedován' časopisu.
Tradičně se scházíme u velkéno. pohostinného stolu
Otrubů v příslušné úterý, nebo středu, kdy náš šéfredak
tor má volno. Při odesílání lednového Káčka se nás sešlo
deset Bylo trochu více práce. Časopis byl těžší a tak do
zámoří šlo to č'slo v igelitových obalech Pro tento účel s^
bratr Otta upravil svou elektrickou lerovačku Svařoval
plastikové obaly podle tvaru časopisu a současně odře
zával přesahující okraje. Do časopisu bylo nutno předem
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vložit předtištěné poštovné (zařídil bratr Salivar) aadresy
Tedy víc práce než jindy, a>e vyplatilo se to. Co se udělá
‘ dom a’, se nepočítá, na poštovném jsme ušetřil1stovku
a navíc jsme prožili hezký společný večer.
příšt: výborová schůze bude 8. března u Ottů.

Výbor K-231 svo'al 5. členskou schůzi naděn 13. května
1989. Místo Masaryktown - Scarborough. Čas: 14.00 hod.
Program schůze:
1. Zahájení a vzpomínka na zemřelé spoluvězně.
2 Ustavení zap:sovatele a schválení zápisu ze schůze
7. 5. 1988
3. Zprava předsedKyně
4. Zpráva jednatele, pokladníka a tiskového referenta.
5 Referát o vývoji s*avby Monumentu.
6. Volba oředsedy volebního aktu.
7. Návrhy do výboru K-231 a smírčí Komise.
8. Volby.
9. Volné návrhy a diskuse.
10 Zakončení
7a výbor K-231
Eda Ottová, předsedkyně

Zdeněk Otruba jednatel
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Doplňky čtenářů k minulým článkům
Jeden z našich čtenářů v Československu doplňuje
članeK “ Hledáme vrahy, hledáme opěti’ uveřejněný v ča
sopise K 231 c 1S:
V Leopoldové jsem byl na M uk halmu s Aioisern Rádlem
(myslím, že by. úředníkem na ministerstvu zemědělství),
který trpěl těžkou záchvatovou d išnosti Sebemenší po
hyb vyvolával j něho sípavé dýchám Oočas nás vyvedli
na dvůr, abychom si vyklepá i deky na spaní On to dělat
nemohl, takže mu ,e vždy někdo vyklepal Při jednom kle
pání bachař kterému jsrr e říkal Partyzán' zjistil, že
Rádi si sam deky neklepe a že zůstává na cele Nařídil mu
aby si deky vyklepal On i my sme mu vysvětlovali, on že
nen scnopen to dě:aí. Navzíeka' se došlo k výměně ná
zorů a bachař ho nechá' odvést dvěma dalšími bachaři
z pohotovosti na ve itelstvi. Tarr došlo k p-udší debatě
odv ekii ho do korekce Kde ho urmátí i As' za dva dny
zemřel
Dne 28. září 19 5 8 na vycházkovém dvoře u samotek
v Leopoldově vběhl do drátů Josef Vaniček a dvěma stráž
nými ze sousednícn věží byl zastřelen Sta o se to dopo
ledne orávě když jsme 7 Vukihajm bylí na vycházce tak
že jsme střelbu viděl' a slyšeli
V eopcldově nás z M’jk<hajmu jednou dopoledne vy
veď! na odklizení dovezených p-Ken ;eden z ná° Václav
Prusa při nesení prkna poi.re chodidlem zavadí o drá*y
“o treíovac ho pásma’ Dozorce na věž' to vidě a hned
do něho pustil dávku ze samopalu a zavraždil ho.
Dne 13 května 1959 Pyl za pokus o útěk v Leopoldově
popraven Ada Petrcvsky.
Na článek Převaděč" uveřejněném v č^sle 1/, došla ná
sledující informace
Vraz kte'i mordova t kopeč:<áře. se jmenován Sko ne.
rovský - Rus. a Bělousov - Svobodové*? Skorcmo ovsko
ho si odvezli Rusové a Bělousov. by: ;eště v roce 1958 ve
věznici v Opavě N'<do ? vězňů s um nem uv I /o spán
hrozné křičel, 'akže spolu bydli.: se navy*, mu zřejmé pu
sobiio svědomí. Bělousov by: na frontě u - enenLa Svobo
dy. Vozů na bryčce s koiíny od Rusů střelivo na frontu
čs. jednotkám
Ke č'ánku Jiřiny Zabranove Z paměti" et šténém v ednovém čisie 22, doš a poznanka
Nek'ame 1 mne cairét byla doktorka Janáčková ješ
tě v řoce 19d5 jako lékařka na ženskem táboře *. Že lezov
cích Podle mých informací dostala pozdě]i milost a ze
mřela pak na svobodě na leskem*
Erna Mohylová

Jptuíwj %pekkubuj
Jméno

Stát

Obnos

Měna Účel

Běha.ová Věra
B aho Drahomíra
Březina Aleš
Bujná Fugerue
'CK"
'CHJ '
Dvořák P+L
Dvořáková Radka
Hejl Milan
Hejl Vřém
Helfedová Eva
.akubínsky Stanislav
Javůrková Dagmar
Kubačka Theodor
Kohout Petr
KotÍK Rudoif
K-esl M cha1
Krupička Jiří
Laube Konrád
Nár. Rada žen sv. Ces.
Nehas.iová Ro? na
Roubíková Lola
Rychtera Ludvik
Samek Jaroslav a Hana
Šmagl Jan
Veseia Anna

RakousKO
USA
Kanada
Kanada
Kanada
USA
USA
USA
Z. Německo
Z, Německo
Kanada
Kanada
USA
USA
Kanada
Švýcarsko
Kanada
Kanada
Švýcarsko
USA
USA
Anglie
uSA
Švýcarsko
Švýcarsko
Kanada

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
15.00
40.00
273 40
20.00
15.00
15.00
50.00
20 00
<00.00
50 30
50.00
50.00
300 00
20.00
44.10
25.00
50 00
10.00
10.00

US
US
KAN
KAN
KAN
US
US
US
US
KAN
KAN
KAN
US
US
KAN
ztráta
KAN
KAN
ztráta
US
US
KAN
US
US
US
KAN

CA
CA
KA
KA
CA
SP
CA
CA
KA
SP
CA
KA
CA
CA
CA
KA
CA
SP
KA
CA
KA
CA
KA
CA

Všechny dary, doš é béihen roKu 1988 v jiné seně než kanadské
nebo americké jsme vyměn í* ke dni 3 ' prosince za kanadské
dolary proto ..vádume jména těchto dárců se zpožděním.
Chalupa Rudolf
D u u Josef
Endene Váciav
Hamp:ova Květa
K io s k y Emanuel
Malvsa* Jiř.
Neznámy dárce
Opasek Anastáz
Skřička Vaclav
Stoioh Ota
Storch Ota
Štorcn Ota

SvéasKO
Švýcarsko
Z. Německo
švýcarsko
Z. Německo
Z Německo
Kanada
Z. Německo
Z. Německo
ŠvédsKo
Švédsko
Švédsko

19.00
4 1.25
33.00
15.52
13.20
34.55
17.95
33.00
3.80
19.00
22.80
22.80

KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN
KAN

KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA

Některé da-y ve SF jsme převedli na ^aše konto ve Švýcarsku
Po..žíváme no na zaopatřováni léKu pro přátele doma "’'y to d a ry
za Lm ynu'y rok 1988 uvádíme ve Šv Fr.

Poznámka redakce:
Velice bychom přivítali kdyby více čte.^ařj napsalo sve
připomínky k našemu časopisu.

Mohyloví E. + J
100.00
Skňéka Vaclav
20 00
Němeče* Rudolf
30.00
Vinicky Vaclav
100 00
JJS
50.00
Úče KA — Č nnost CA — Č asops SP — Sociální
Děkujeme všem příznivcům za ce n n o j a potřebnou pomoc.

Upozornění: V posledních měsících se stalo, že několik
dopisů (1 doporučených) došlo poškozeno a otevřeno,
z některých se ztratily “cash" peníze Abychom zabránili

těmto zbytečným ztrátám, doporučujeme našim přáte
lům, pokud chtějí peníze poslat, aby použili šeky, “money
orders ’, nebo poštovní poukázky vystavené na “K-231”.
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