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Stovo p ř e d s e d k y n ě

Blíží se květen, který přinese pátou výroční schůzi K231 v exilu. Dívám se zpět na uplynulé čtyři léta. Z těch
"tépavých" začátků vyrostla dobrá organizace. Úkoly,
které byly dány členskými schůzemi se plnily - ač nebyly
snadné. Vybudovat finanční základ, který by vůbec
umožnil život organizace; navázat spolupráci s exilovými
spolky; vydávat časopis, který by se stal pojítkem
politických vězňů.
-Peněžní základ se začal tvořit okamžitě - hned v
průběhu první schůze v červnu 1985, kdy členové sáhli do
svých vlastních kapes a vybrali mezi sebou těch dnes již
historických 748.12 kan. dolarů. Krátce na to přišla
myšlenka Kruhu přátel K-231 a “fund-raising parties".
Peníze se začaly scházet, takže nápad podporovat naše
bývalé spoluvězně, kteří žijí v Československu a jsou ve
stísněných životních podmínkách, se mohl uskutečnit a
stal se nedílnou součástí činnosti K-231.
Časopis, nejen že plní své původní poslání - být
spojkou mezi starými přáteli z lágrů - ale svou náplní se
rozrostl v dokumentaci padesátých let. Zásluhou Lumíra
Selivara, členů redakční rady Zdeňka Otruby a Františka
Otty, v prvním ročníku Zdenka Slavíka a Edy Ottové a
mnoha dopisovatelů, se časopis K-231 stal za čtyři roky
svého trvání vyhledávaným exilovým časopisem. Články,
obsahující zážitky z komunistických kriminálů se mohou
zdát pouhým '‘vzpomínáním", jsou-li čteny na západ od
Aše. Dnešní mocipéni v Československu soudí jinak. Jistě
není náhodou, jestliže v seznamu exilových časopisů,
uveřejněných pražskou Tribunou v dubnu t.r. v zařazení
podle stupně nepřátelství ke komunistickému režimu, je
K-231 mezi prvníma dvěma periodiky.
Časopis, ač bez předplatného, si na sebe vždy vydělal to jest na úhradu poštovného i na náklady spojené s
tiskem.
Jako organizace jsme vystaveni problémům, známým
všem organizacím: Občasné únavě, která se vždy musí
přemoci; různostem v názorech, vyplývajících z indi
viduálních povah; chronické časové tísni. To vše se dá při
dobré vůli zvládnout. Jedno se však vymyká vůli a to je přibývající věkový průměr organizace. Zdá se, že to je
jeden problém navíc, které se nemusí jinde řešit.
Členství v K-231 je vymezeno stanovami /5. Nabytí
členství/ které říkají, že:
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Lednová,

Padají kuěty pod kopyta koně.
Obušek s helmou zbyly místo kopí.
Špinaué ulaky stojí na perone
na pouti z Moskuy- možná do Europy.

Zatuchlá plíseň společného domu,
zuířená pásy obrněných uozů.
Senilní Nero básní o pogromu,
zatím co zbrojnoš kráčí po ochozu-

-za krokem krok-u bezbřehé řadě kroků,
broukaje temnou ódu na tyrana,
fl blbstuí píše hesla o pokroku
na šedou hlínu hrobu chlapce Jana.

Městem zní hymna.Národ místo nářku
u zástupu zpíuá, jda si pro bolestné
a u rohu zbrojnoš tluče kuětinářku:
- neb v této zemi- jsou i kuěty
trestné....

1.a/ Řádným členem se může stát každý, kdo byl v r. 48
nebo později v Čs. republice vyšetřován, zatčen nebo
odsouzen pro činy, jejichž skutková podstata směřovala
proti komunistickému režimu.
I.b/ Žadatel o členství je blízký příbuzný osoby po
pravené, umučené nebo již zemřelé, která by se kva
lifikovala dle odstavce 1 a/.
Řešení existuje. Komunistický režim bohužel doma
neustále zavírá lidi a produkuje vězně. Ať už si říkají
"vězni svědomí" anebo "političtí vězni", jejich cíl je
návrat demokracie a spravedlnosti v naší zemi. Kriminály
se příliš neliší od těch, které jsme znali my. Bachaři
zůstali stejní - vyměnili se lidé v uniformách, ale jejich
methody zůstaly. Jenom ten uran se přestal kutat,
protože už žádný nezbyl... Členství v K-231 je
samozřejmě otevřeno všem vězňům z posledních let,
kteří jsou na západě a mají zájem zájem doplnit naše
řady.
Velkým úkolem je výstavba Monumentu. Bude odhalen 2.
července 1989 na Masaryktownu ve Scarborough. Konečné
odmítnutí žádosti o postavení Monumentu v Ottawě /tedy
na půdě veřejné/ uzavřelo debaty o tom, zda
Masaryktown, československé středisko, je místem
vhodným. Od začátku bylo zřejmé, že jedině Masaryktown
je správnou volbou pro památník s politickým určením.
Monument je samozřejmě výsledkem společného úsilí
řady exilových organizací a jednotlivců, jejichž finanční
příspěvky celou akci umožnily. Na nikoho nebude
zapomenuto v "Pamětním spisu", který vyjde v červenci
místo řádného čísla časopisu. Nebyly to ovšem jenom
peníze, které pomohly. Byla to též zavazující důvěra v
iniciativu K-231 a ve schopnost dotáhnout tento projekt
ke zdárnému konci. Problémů menších i větších za dva
roky, kdy myšlenka památníku obětem komunismu se
realizovala, bylo mnoho a nemá smysl se k nim vracet.
Jsou už za námi, ale stále ještě zbývá kus velké práce a
starostí, týkající se organizační stránky a hladkého
průběhu odhalení samotného - kulminace velkého úsilí. A

tady mi jde opravdu od srdce upřímné "Zaplať Pán Bůh"
všem, kdo pomohli a další "Zaplať Pán Bůh", že věci jsou
již tak daleko.
V Československu se o stavbě Monumentu ví a přišlo
mnoho povzbuzujících dopisů, z nichž některé byly zve
řejněny. Reakce Rudého práva zatím k nám nedolehla. Ti
mají jiné starosti, které jsou palčivější a bližší jejich
kůži. Po lednových událostech je podstatně těžší udržet
národ v kolejích, vyšlapaných za čtyřicet let. Lhostejnost
snad lepší výraz mlčení - posledních let k osudu národa
vystřídává snaha promluvit nahlas! Sdružovat se!
Vytvářet svazy a hnutí i za cenu dalšího pronásledování a
různých postihů. Pokusit se formulovat možnosti návratu
k demokratickému státnímu zřízení, tak jak je zachováno
v povědomí národa. Jejich cesta není lehká a snadná, tak
jako nebyla snadná cesta všech před nimi, kdo vyslovili
nesouhlas s režimem, anebo se postavili na odpor.
Svobodný svět nemlčí k situaci v Československu. Snad
ještě nebylo pobouření tak spontánní jako to, které bylo
vyvoláno surovým zákrokem policie v lednu v Praze a
zatčení a odsouzení Václava Havla. Nemá smysl vypisovat
v těchto řádcích, kdo všechno protestoval. Podrobné
informace proběhly většinou exilového tisku. Oficiální
místa doma mají ovšem hroší kůži. Kritika světa se od
nich odráží bez zjevného účinku. A na ty doma se už něco
najde. A našlo. Kromě zavírání a výslechů - pokuty ve
značné výšce za nabádání k demonstracím, nebo za účast
na nich. A přesně podle komunistických method se snaží
očernit ty, kteří jsou aktivními odpůrci režimu a známí
pod nečeským /a nehezkým/ slovem "disidenti", z
přijímání valut za svou činnost, směřující k obnovení
demokratického systému v naší zemi. Ďábelsky chytré
ale český člověk si to přebere, možná vymyslí pár vtipů,
tomuto obvinění však neuvěří!
Vývoji doma nemůžeme pomoci aktivně. Ale mají naši
podporu a pomoc z této části světa tak, jak nejlépe
umíme a můžeme.
Pozdravuje všechny Eda Jarošová-Ottová.

STfiMOUISKO K-231
KLUBU BÝUALVCH ČESKOSLOUENSKÝCH POLITICKÝCH UÉZfiO
K SOUČASNÝM UDÁLOSTEM A POLITICKÉMU UÝUOJI UE ULASTI
"Čas dozrál k práci vpravdě politické", praví se v
Manifestu Hnutí za občanskou svobodu, podepsaném v
Praze, Brně a Bratislavě dne 15.října 1988.
Optimismus, který vedl k tomuto prohlášení, nás
povzbuzuje, a máme z něj radost. Věci dozrály natolik, že
z moře opatrnosti se vynořilo dostatek odvážných občanů,
kteří Manifest sepsali a uveřejnili. Po dlouhé době se
objevil dokument, usilující o poctivé a plné vyjádření
politického myšlení a vůle Čechů a Slováků v nesvobodné
vlasti.
Nepokládáme v tomto počátečním stadiu za účelné
organizovat a spojovat skupiny napříč hranic Železné
opony. Uvádělo by to v nebezpečí domácí hnutí, jež
vystoupilo na veřejnost a vede občanskou iniciativu.
Nemůžeme však ignorovat celonárodní diskusi, k níž
Hnutí vyzývá. Chceme formulovat svůj názor na základní
problém uspořádání nezávislého a demokratického
československého státu.
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Jsme přesvědčeni, že mezinárodní diktát z Mnichova
ani násilné uchvácení moci komunistickou stranou v roce
1948 nezměnily nic na nutnosti vycházet v základech
budoucího politického uspořádání státu z kontinuity
Československé republiky let 1918-1938. Zvláště pro ty
z nás, kdo měli štěstí prožívat v ní dětství a mládí, není
tato republika vzdáleným historickým vzorem jako jsou
slavné epochy Českého království, ale trvající právní
skutečností.
Dnes nevidíme jiné východisko k rehabilitaci
československého státu než v zásadě o platnosti ideálů,
na nichž je založena československá ústava, podepsaná v
roce 1920 presidentem T.G.Masarykem.
Úsilí o obnovení svobodného a demokratického státu
Čechů a Slováků, právně vyjádřené ústavou v době svého
zrodu, bylo a je smyslem boje a obětí příslušníků dvou
generací našeho národa, spojených společnými ideami, ať

dnes žijí ve vlasti nebo mimo ni. My, bývalí političtí
vězni, jsme tomuto úsilí obětovali mnoho.
Československá ústava nám od mládí dávala víru v
rovnost a svobodu všech občanů státu, bez ohledu na
politické nebo náboženské přesvědčení, bez ohledu na
národnost nebo třídní původ. Neznale pojem rasy. Dala
nám právo na svobodu projevu i svobodu pohybu; právo na
plody naší práce, na soukromé vlastnictví půdy a ne
movitého majetku, na svobodu podnikání. Vytvářela
předpoklady pro sociální spravedlnost a směřovala k ní;
to je přirozenou součástí demokratického procesu.
Naše práva, svobody i povinnosti byly střeženy nezpolitisovanou armádou, občany kontrolovatelnou policií
a především nezávislými soudy.
Ústava Československé republiky není uzákoněním
ustrnulosti. U vědomí toho, že čas přináší změny, po
skytuje tato ústava dostatek možnosti ke změnám svých
ustanovení a určuje způsob, jakým je přitom třeba
postupovat.
Půl století vývoje, až příliš často násilného, si
vyžaduje ústavní změny. Zvláště důležitý je fakt, že
národní vývoj Čechů a Slováků nešel tou cestou, jakou si
představovali zakladatelé republiky. Nevznikl jednotný
československý národ;Češi a Slováci zůstali dvěma
odlišnými národy, přes svou příbuznost. Nelitujeme toho
vývoje. Naopak se domníváme, že svéráznost a indi
vidualita obou národů se má podporovat. Existence dvou
zakládajících národů v jednom státě vede k oprávněnosti
federálního uspořádání. Vývoj k federativnímu uspořádání
republiky, státu v němž se oba naše národy mohou cítit
rovnoprávné, odpovídá intencím Masarykovy ústavy z roku
1920.
Jsme toho názoru, že federativní uspořádání republiky
je trvalé a jedině možné. Ač je možno litovat, že k na
rovnání mezi Slováky a Čechy došlo v podmínkách
nedemokratických, přece jen od československé federace
není cesty zpět. Každé budoucí uspořádání státu bude
muset s tímto faktem počítat.
Násilnému komunistickému režimu se podařilo změnit
Československo ze státu, poskytujícího pomoc a asyl
utečencům před tyrany a obětem přepadení na stát, kde
tyranie moci vyhání občany ze země. Naše oba národy
utrpěly velké ztráty v důsledku několika exilových vln.
Dnes jsou uprchlíci z Československa rozseti po celém
světě. Velkou většinou jsou občany jiných států, které
jim poskytly nový domov. Vyjádřeno v procentech k

poměru obyvatelstva, z žádné jiné skupiny neodešlo více
Čechoslováků do ciziny, než bývalých politických vězňů.
A přesto nás náš původ a mateřský jazyk poutá ke staré
vlasti. Proto se chceme zúčastnit hledání mravně
závazných stanovisek, na nichž by měla být stavěna její
budoucnost. Vycházíme přitom z přesvědčení, že ústavně
právní předpisy obrozeného státu by měly být postaveny
na zásadách masarykovské etiky.
Proto pokládáme původní ústavu Československé
republiky za základní právní východisko při restituci
slobody a demokracie v naší vlasti.
Nadešla doba, kdy svobodný svět zvyšuje svůj zájem na
osudu znásilňovaných lidí a národů ve střední a východní
Evropě. I v samotném SSSR vidíme pokus občanů o
osvobození od komunistické nomenklatury a nejen o
demokratis8ci, ale i o hledání cesty ke skutečné demo
kracii a politické pluralitě, kterou jejich země nikdy
nezažila.
To vše dává naději na možnost mezinárodního
kompromisu, který by umožnil aktivním silám v českém a
slovenském národě probudit široké vrstvy z nedůstojné
léthargie a nastoupit tak cestu k vnitřnímu i vnějšímu
osvobození vlasti.
Jestliže jsme se rozhodli dnes přispět k celonárodní
úvaze o demokratické budoucnosti Československa,
činíme tak nikoli jako lidé s ambicemi na jakékoli
postavení v obnoveném demokratickém státě. Nežádáme
nic prc sebe. Mezi námi je málo těch, kteří se natrvalo
vrátí do vlasti.^Naším přáním je pouze vidět svobodnou,
demokratickou Československou republiku, ve které její
občané budou moci žít v důstojnosti svobody a lidské
slušnosti, jak bylo cílem jejích zakladatelů.
Doufáme, že naše národy budou mít opět republiku, za
jakou umírali legionáři v první světové válce, i naši
druhové v boji i ve vězeních po komunistickém puči v
roce 1948.
Věříme s T.G.Masarykem, že státy mohou žít jen z
ideálů, z nichž se zrodily.
Ideály
svobody
a demokracie
dokázaly
svoji
životaschopnost.
•*
*
*
Text Stanoviska vypracovali
Vladimír Valenta a dr.Jiří Krupičke z Edmontonu.
Konečné znění schválila výroční schůze K-231
dne
13.května 1989.

Útěky železnou oponou
Dram atické útěky za svobodou letadlem, po vodě, vzduchem i po souši: od února 1948 dodnes, jak je
z ach ytil z dokumentů, rozhlasových relací, z článků a archivu rozhlasové sta n ic e Svobodná Evropa
JOŽKA PEJSKAŘ. V la d i m í r Škutina je převyprávěl a doplnil příběhy Oty Rambouska, J a r o sla v a Drábka,
J o se fa Kubovského a Blanky Kubešové. Mimo jiné: Jak to ve sk u te čn o sti bylo s únosem tř í dakot v
konfrontací s film e m Kadara a Klose "Únos". Strojv ů d ce Konvalinka a "vlak svobody ". Vražda
Fran tiška Faktora 1984. Výhybka do Jáchymovo. Osm dní v m r a z íc ím vagonu. D vojí útěk m a jite le
barrandovských film ov ých atelierů. Balon, který ucházel.- 48 dobrodružných, napínavých a
dramatických příběhů, doplněných obrázky a obálkou Jana K risto fo rih o .
Útěky v y š ly jako ročenka 1989 ča sopisu "Reportér". První z á s ilk u předplatitelům expedovali ze
Š v ý c a rs k a 7.dubna 1989. A m e r ič t í a kanadští zájem ci si mohou knihu objednat rovněž přímo na
adrese:Josef Pejskař,

3 3 0 N.Stage Coach Lané
F a llb ro o k , Cal. U S A 9 2 0 2 8

3

PAMÁTNÍK

MONUMENT

PAMÁTNÍK

MONUMENT

PRMÁTNÍK

MONUMENT

PfiMňTNÍK
. obětem komunismu v Československu
bude odhalen na Masaryktownu, Scarborough,
Kanada,v neděli 2. července 1989 v jednu hodinu
odpoledne na paměí 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 byli režimem surově zavražděni.
V dnešním čísle přinášíme další informace o
postupu příprav ke slavnostnímu odhalení Monumentu:
Při lednové návštěvě sochaře Randy v Torontu byly
dojednány důležité podrobnosti celého projektu. Na jeho
návrh bylo upuštěno od plánovaného zhotovení nosného
kladiva a srpu ze sklolaminátu v Torontu. Toto bude
vyrobeno také ve Winnipegu z kovu "corteen steel", do
datečná cena je $ 6,800.00. Při eliminování některých
položek v původním rozpočtu je konečný předpokládaný
náklad na Monument...$ 29,100 kan.
Se sbírkou bylo započato v říjnu 1987. Dary od
jednotlivců i organised přicházely z celého světa. Ke dni
5.května1989 vynesla sbírka zhruba $ 28,500. Vydání na
poštovné a administrativu překročilo $ 1,380, takže nám
chybí necelých 600 kan.dolarů.
Začátkem dubna , po najmutí atelieru, začal Josef
Randa pracovat na vlastní soše, nosná část je již ve
Winnipegu hotová.
Z Montrealu byl přivezen návrh zahradního archi
tekte M.Havlína na úpravu místa kolem památníku, které
již bylo vybráno a schváleno řádnou členskou schůzí
Masaryk Memorial Institutu.
Na výroční schůzi K - 2 3 1 byl pozměněn původní
návrh na dvojjazyčný nápis na bronzové desce. Bylo
odhlasováno, ze místo jakéhokoli dalšího textu bude na
deskách napsána pouze:
“ OBĚTEM KOMUNISMU"
A dole "Jménem československého exilu
K-231 ".
Dále datum odhalení a jméno autore návrhu, Josefa
Randy.
Natiskli jsme 1,850 pozvánek, část
bude v
nejbližší době rozeslána poštou, část bude přiložena do
tohoto čísla. Pozvánku s osobním dopisem dostal ka
nadský ministerský předseda Brian Mulroney. Dále jsme
rozeslali pozvánky na slavnostní odhalení Monumentu ( s
dopisem ) všem členům federální vlády, všem ministrům
vlády provincie Ontario, všem federálním poslancům a
všem ontarijským provinčním poslancům. Dále zveme
zástupce města Scarborough.
V květnu bude provedeno vykopání základů a vy
betonování podstavce.
Dovezení celého Památníku je plánováno na konec
června, kdy architekt Havlín již bude hotov s úpravou
areálu.
Znovu opakujeme, že slavnostní odhalení Pa
mátníku
bude probíhat zároveň s tradiční oslavou
Československého dne na Masaryktownu, 2.července.
Vyzýváme účastníky nadcházející slavnosti, aby včas
oznámili svoji plánovou přítomnost na slavnosti na níže
uvedenou adresu. Další potřebné dotazy, informace,
případně šeky do stále probíhající sbírky, adresujte
laskavě na :
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"MONUMENT",
P.O. Box
2323,
Post.StatTB",
Scarborough, Ont.,M1N 2E9, Canada.
Dárci, kteří nechtějí být jmenováni, budou uvedeni
pod šifrou.
Věříme, že Památník bude důstojně světu
připomínat oběti komunistického teroru v naší vlasti.
Bude zároveň tvrdou obžalobou nelidského režimu, který
zanechává tolik nevinné krve ve svých stopách.
Za výbor pro vybudování Památníku
František Otta

DRRV NA MONUMENT
od 16.února do 5.kuětna 1989
Počáteční stau 15. února
Jméno

$ CDN

$ US

20,225.77 2,850.51

Stát

B a r tů n ě k A n to n ín

Kanada

1 5 0 .0 0

B lá h a U ft

Z .N ě m .

1 0 0 .0 0

B o u č e k B ř e t i s la v

Kanada

2 0 .0 0

B r e b u n d o u ó R.

Kanada

Č s l s p o le k " D o m o u *

Š v ý c a rs k o

1 0 0 .0 0

Č e rm á k F e rd .

R akousko

2 5 .0 0

Ó s .N é r .R e d e Ž e n

USR

F ra š ta c k ý F e d o r

Kanada

2 ,1 0 0 .0 0

3 0 .0 0

1 0 0 .0 0

H o r á k R. + H.

Kanada

1 0 0 .0 0

J e r o š o u á Ema

Kanada

5 0 .0 0

J e n č U la s t.

USR

K a ž d a n N o rb e rt

Kanada

5 0 .0 0

K o lfn o v é H a n a

Kanada

5 0 .0 0

K r t p i č k e J iř í

Kanada

5 0 .0 0

•K M *

USR

5 0 .0 0

L u k e š o v á M ila d a

USR

1 0 0 .0 0

M e s t íc E ua

Kanada

5 .0 0

O tta F r a n tiš e k

Kanada

4 5 .0 0

P a p á n e k Š te f a n

USR

5 0 .0 0

■P BJ*

USR

1 0 0 .0 0

■PSR*

USR

P ol v ě z e ň z P ra h y

ČSR

5 0 .0 0

R e z e k J .+ J.

Kanada

5 0 .0 0

R o lle r o v é U ě ra

K anada

2 0 .0 0

Ř e h á k flu g .

Kanada

2 0 .0 0

5 0 .0 0

5 0 .0 0

S b í r k a - m u k lo v é

Š v ý c a rs k o

S c h llle r M ila n

K anada

S o v a U é c la u

Kanada

2 0 .0 0

Š u c h m e M ilo š

Kanada

5 0 .0 0

U a le n ta U la d lm ír

Kanada

4 0 .0 0

Daněk J o s e f

K anada

1 0 0 .0 0

Z u b e r S lá v e k

Kanada

1 0 0 .0 0

P ř íje m
Ú ro k y

P ř íje m c e lk e m

Celkem k lO.kuětnu 1989

4 0 0 .9 0
5 0 .0 0

3 ,7 7 5 . 9 0

5 0 0 .0 0

4 3 3 .0 3

7 4 .7 4

4 ,2 0 8 . 9 3

5 7 4 .7 4

24,434.70

3,425.25

PAMÁTNÍK

MONUMENT

.. Our family would very much
like to support your efforts to erect
a momument to our countrymen who
continue to suffer the injustices of
communism.
The enclosed donation is made in
the memory of our late father
Rudolf V.Frastacky.
With best wishes for the success
of your efforts I remain,
Vours very truly
Fedor Fraštacký
The enclosed donation - $ 2,100.
Překlad:
Naše rodina by velmi
ráda
podpořila vaši
snahu
postavit
pomník našim krajanům, kteří stále
trpí nespravedlnostmi komunismu.
Přikládám dar k uctění památky
našeho zemřelého otce Rudolfa V.
Fraštackého.
Přejeme co největší úspěch vašim
snahám.
Srdečně Fedor Fraštacký
Přiloženo $ 2,100.
*
Vážení přátelé,
je mi 17 let a v září 1988 jsem
emigroval do Západního Německa.
Váš projekt památníku obětem
komunistického teroru v Česko
slovensku mne velice zaujal. Velmi
rád bych finančně přispěl, ale
bohužel jsem bez pracovního po
volení a měsíčně jsem odkázán n8
78 DM. Přeji vám hodně zdaru a chtěl
bych vás poprosit o zaslání foto
grafie nebo reprodukce Památníku.
Děkuji za pochopení.
S upřímným pozdravem
Radek Škoda.

MONUMENT

PAMÁTNÍK

srdečně zdravíme a díky za již
došlé "K".
Máme radost že jsme v computeru
s naší novou adresou. To znamená
pravidelný přísun novin a jiných
informací.
Závidíme vám, hlavně já, že budete
na odhalení Památníku. Bude to jistě
velká sláva a pro vás i pocit za
dostiučinění. Kdyby tak byly letenky
na slevě, jako občas bývají, asi bych
k vám zaletěl. Rád bych u toho byl a
také bych rád poznal i vás v "K". Ale
snad to někdy vyjde.
Přijměte, prosím, šek na tisk.
Augustin Řehák
o
Drazí přátelé !
Přijměte prosím i ode mne malý
finanční příspěvek na památník
obětem komunistického teroru v
Československu.
Jsem opravdu šíasten, že jste se
ujali tohoto nelehkého úkolu a z
celého srdce vám přeji mnoho a
mnoho úspěchů ve vešxeré vaší
činnosti.
Váš
Pavel Kučera, Hamilton
*
.... Na oslavě 70. výročí založení
Československé
republiky
jsme
uspořádali sbírku, jejíž výsledek
vám přiloženým šekem posíláme na
fond postavení památníku obětem
komunistické
zvůle
v
Česko
slovensku ve čtyřicátých a pade
sátých letech. Prosíme, přijměte
naše přání ve zdaru vašeho počínání.
Jednotliví dárci si přejí zůstat
anonymní.
Vaši
Jiří a Zdena Vrlovi.

INFORMACE O OSTRTMÍCH AKCÍCH U TORONTU
ve dnech I. e 2. července 1989
Sobota 1. čeruence
1.00 PM Open House u Edy a Františka Ottů, 46 Undercllff Dr., Scarborough
Ušlchnl přátelé jsou srdečné zuánl no barbecue, přátelské posezení a drink
no zahradě u předsedkyně Klubu K-231,kdykollu během odpoledne.
8.00 Při Taneční zábaua pořádané Masaryk Memorial Institute Inc. u Estonian House
958 Broadview flue. Toronto. K tanci hraje Česká kapelo z Cleuelandu.
Neděle 2. čeruence
Masoryktown, 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough
9.00-11.00 AM Generální zkouška sokolského culčenf
11.30-12.15 flM
Mše u přírodní kapli su. Antonína
( Dp.Frantlšek Blažek z kostela su. Uácleva, Reu. Joza Nouék z Czecho
slovak Evangelical Mission )
1.00 PM Slavnostní odhalení Památníku obětem komunismu
2.00 PM Zahájení Československého dne
Průvod e proslouy u pomníku TGM, Sokolské cvičení

V______________________ __________________________________

PAMÁTNÍK

MONUMENT

.... a nadále moc energie a elánu do
další plodné práce, nevím jak to vše
stačíte zvládnout! Ale jste činni v
důležité věci a v důležité době a
Památník obětí je nejenom důležitý
pro naše mukly, kteří za svoje
přesvědčení a lásku k vlasti trpěli a
zaplatili svými životy, ale v nynější
době to dělá vrahům v Praze hodně
starostí a věřte že to je doba "tě
hotná" vývojem událostí. ... A ještě
pár slov k vytouženému odhalení
Pomníku. Věřte nám, že se nemů
žeme dočkat odhalení. A to bude
hlavním důvodem našeho výletu do
Toronta. Samozřejmě že se též zú
častníme schůze N.S., ale Monument
je “Star" našich plánů výletu!
Mnoho jsem se rozepsal, posílám $
100.00, použijte prosím dle potřeby
a uvážení a prosíme, pozdravujte
všechny v K-231.
Na shledanou se těší
J. a V. Adamovi
2.července, den odhalení Pa
mátníku, je i pro mne významné
datum, ten den jsem se totiž před
mnoha lety narodil. Bylo to v den
devátého výročí bitvy u Zborova, kde
bojoval můj strýc, voják 3.pluku.
Památník je výsledek humánní snahy
po zachování paměti těm, kteří
obětovali svůj život, to jest vše, co
měli. Jak se dějiny navzájem pro
plétají, vždy v nich hrají roli stejní
lidé: stejní či navzájem si blízcí
myšlením, způsobem života, víry v
Boha a věčnou pravdu. Hledají a
dobývají nenaleznutelné, protože
lidská zloba je tak silná, že pohltí
vše šlechetné, mravné a krásné.
Nebylo a není lehké žít v tomto
století, kdy bylo třeba přihlásit se
na stranu dobra či zla a tím i
vyřknout ortel nad sebou samým, nad
osudem svým a často i svých
bližních. V takovém rozhodování je
člověk sám, řízen jen svým vlast
ním svědomím, nad kterým bdí jen
věčnost sama.
Politický vězeň z Československa
&
Vážení,
přikládám šek na monument. Těším
se na chvíli, kdy vám konečně dopíši
dopis.
Přijměte můj pozdrav a obdiv, kde
berete čas na vše, co děláte.
Váš
“ AVA "

J

/Přiložen šek na $ 50 US/
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Z p rá v a z. 5 . vý ro čn í sch&ze 1C- 2 3 1
n a T t a s a r ij ^ t o iv n u , S c a r b o r o u ^ h , O n t. , K a f u u ( a
Schůze byla zahájena ve 2.30 PM přivítáním účastníků, z.
nichž nejvzdálenější byli Ota Rambousek a Radek Mašin,
oba z New Vorku.
Krátká modlitba byla věnována sestrám a bratřím, kteří
zemřeli během uplynulého roku a minutou ticha byla
uctěna jejich památka. Záznamy ze 4. výroční schůze a z
listopadové mimořádné členské schůze byly připraveny
předem a rozdány před zahájením schůze. Nikdo z členů k
nim neměl připomínky. Předsedkyně Ottová ve své zprávě
informovala členy o činnosti organizace za uplynulý rok.
Aleš Březina promluvil o současné situaci v Česko
slovensku. Bratr pokladník Otta přečetl zprávu o fi
nančním stavu K-231 a Monumentu. Bratr Slavík, revizor
účtů, potvrdil správnost údajů. Zpráva byla členstvem
schválena.
Bratr Otruba, tajemník organizace, se rozhovořil o
problému, který by mohl v blízké budoucnosti nastat s
vydáváním časopisu. Prague Typesetting, kde se doposud
časopis sázel a tisknul, může časopis vysázet, ale ne už
tisknout. Znamená to hledat jinou tiskárnu. Vzhledem k
nízkým cenám, které jsme platili Prague Typesetting,
výdaje na časopis se podstatně zvýší. Znamená to platit
jednak sazbu a jednak tisk. Navrhuje tedy /písemný návrh
a rozpočet byl členstvu předložen/, aby se zakoupil
Computer. Po delší debatě byl návrh přijat a rozhodnuto
koupit Mclntosh Plus.
Bratr Otta referoval o postupu prací na Monumentu, které
dobře pokračují. Členská schůze rovněž hlasováním
rozhodla o dvojjazyčném nápisu na desce Památníku:
Obětem komunismu - jménem československého exilu - K231. Menším písmem bude uvedeno datum a autor sochy.
Členská schůze schválila přijetí nových členů:
Anglie
Bartošek Václav
Blaho Drahomíra
USA
Švýcarsko
Fail Ewald
Jenč Vlastimil
USA
Kanda Josef
Švýcarsko
Kanada
Koutný Milan
Kanada
Kučera John
Švýcarsko
Mohyla Josef
Švýcarsko
Mohylové Erna
Po ukončení debat, sestra Ottová žádá o absolutorium
výboru, které bylo uděleno a výbor odstoupil.
Volby výboru pro příští období byly řízeny bratrem
Karlem Pinkem za pomoci bratrů Diviše a Dohnálka.
Předseda i členové výboru byli navrženi z pléna, pouze
zahraniční členové výboru byli předem dotázáni, zda
přijímají kandidaturu. Předseda byl volen aklamací,
výbor hlasovacími lístky. Byl zvolen 14tičlenný výbor:
Eda Ottová, Jiří Bláha, František Johanovský, Norbert
Každan, Jindřich Kraus, František Otta, Zdeněk Otruba,
Karel Palát, Karel Pinke, Lumír Salivar, Zdeněk Slavík, a
ze zahraničních Antonín Fráňa a Ilja Pittner- oba ze
Švýcar a Jiří Sochor z Kalifornie.
Po přestávce bylo schváleno "Stanovisko K-231 k
Manifestu Hnutí za občanskou svobodu" /tento manifest
vyšel v Československu v říjnu min. roku a je vůbec
prvním vyjádřením hledání cesty a právní podstaty
budoucího, svobodného státu/. "Stanovisko" bylo navrženo
bratry Valentou a Krupičkou z Alberty a členstvu
předloženo s úpravami, které s bratrem Krupičkou, při

jeho návštěvě Toronta, prodebatoval bratr Otruba.
Poslední návrh byl podán bratrem Kůstkou: aby byly
debaty ukončeny a šlo se na večeři. Přijato všemi hlasy.
Schůze se zúčastnilo 23 členů a bylo zasláno 46 plných
mocí.
Účastníci 5. členské schůze:
Bláha J i ř í
B ře zin a A le š
D iviš V lad im ír
D oh n ále k J a n
E lT n g e r F ra n tiše k
H e lm ich V l a d i m í r
Johanovský František
K ra u s Henry
Kůstka Jan
M a šin Ctirad
Novák V á c la v

N o vá ko vá Eva
Otruba Zdeněk
Otta F r a n tiše k
O t t o v á Eda
P a lá t Karel
P in k e Karel
P í š e k Zdeněk
R a m b o u s e k O ta
R ollerová Věra
S a liv a r Lum ír
S la v ík Zdeněk
Vrána C tirad

Pln é m o ci z a s la li:
Adam V á cla v
B ěhalová V ě ra
B ílý V la d im ír
B r im S ta n isla v
Chalupa J o s e f
Cm ajdalka A lo is
C o u f a l í k Ota

USA
Rakousko
Kanada
USA
USA
Kanada
USA

Encerle V á c la v
F a il E w a l d

USA
Německo
Švýcarsko

Frana A n to n ín
G ruber L a d isla v
H em plová Květa

Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko

H8riet R a d e k
He jl M i l a n

USA
Německo

H o š íá le k M irek
J a r č a M ilan
Jecnorožec Luboš
Je c n o r o ž c o v á M ilada

Rakousko
Německo

Je rč V lastim il
Jíše Jo se f
J u r ič k a Pavel
Kar ida J o s e f

USA
Švýcarsko
H oland sko
Švýcarsko

Každan N orbert
K o b y l k a Ota
Krá l Pavel
Kru p ičk a J iř í
Le in e r F ran co is

Kanada
USA
Kanada

Lněnička J o s e f
Lu ke šo vé M ilada
M ik o c z y Im re
M ohyla J o s e f
M o h y l o v á E rn a
Píško vá Věra

USA
USA
Kanada
Švýcarsko

D ro b ílko vá Lib u še

P i t t n e r Ilja
P o s p í š i l Ivan
Roub ík A n to n ín
Šku tin a V la d im ír

USA
USA

Kanada
Francie

Švýcarsko
Kanada
Švýcarsko
USA
USA
Švýcarsko

Sochor J iří
S te h lík Milan
Š to rc h Otakar

USA
Kanada
Švédsko

S y n e k John
U h líř Antonín
Vale n ta V la d im ír
Věšák Sváía
Z e r á h lík o v á Marie

Kanada
USA
Kanada
J.Afrika
Rakousko

J iř í Soch or

V z p o m ín k a z P a n k rá c e
V březnovém čísle časopisu " K-231" jsem si
přečetl článek J.Vítkovského: Plzeň-Bory 1949. V článku
je také
uveřejněno
chybně
jméno
jednoho z
prominentních vězňů: Tousiant.
Jedná se o německého generála s francouzským
jménem Rudolfa Toussainta z Mnichova-Schwebingu,
který byl posledním německým velitelem Prahy a se
kterým jsem po určitou dobu byl v roce 1955 na jednom
oddělení a na jedné cele v pankrácké věznici. Od něho
jsem se dozvěděl řadu neobyčejně zajímavých věcí, které
bych chtěl nyní vylíčit.
Byl jsem tehdy přidělen k tak zvané projektové
složce ministerstva vnitra. Byla to skupina inženýrůstatiků a architektů-projektantů, kteří pracovali ne
projektech různých staveb, které provádělo ministerstvo
vnitra. Některé z těchto staveb byly tak tajné, že jejich
projekty si netroufalo ministerstvo vnitra zadat
normálním státním projekčním ústavům. To byl a značná
ironie, neboť to, co nemohli a nesměli projektovat lidé na
svobodě, to mohli a museli dělat trestanci, kteří později
všichni s těmito tajnými vědomostmi odešli do civilu.
Tato projektová složka měla sídlo jednak na Pankráci a
jednak v Opavě.
Na Pankráci jsme měli umístěny pracovny i
ubytovny v křídle pod bývalou vězeňskou kaplí, ve které
pořádali bachaři občas taneční zábavy. S projektovou
složkou tam byla také ubytována skupina lékařů-vězňů z
vězeňské nemocnice, skupina zubařů-vězňů a skupina
malířů-vězňů. Tito malíři byli vesměs akademičtí malířigenerál Toussaint absolvoval mnichovskou malířskou
akademii a tvrdil o sobě, že je lepší malíř nežli generál.
Jiným takovým prominentním členem této skupiny
byl legionářský malíř generál Čila, který je mnohým
lidem znám na příklad tím, že navrhl tu známou
jednorublovou hnědou známku československé vojenské
pošty na Rusi během první světové války- stojící postava
legionáře na stráži.
Tito malíři měli hlavně za úkol přemalovávat
skupinové obrazy bolševických potentátů. Když se na př.
"provinil" soudruh Slánský, tak byl prostě přemalován a
zmizel z Parnasu komunistické prominence. A takových
případů bylo mnoho a to z celého, tábora míru a so
cializmu, takže tito malíři měli stále plné ruce práce.
Příslušnost k těmto tajným pankráckým složkám
měla určité výhody. Tak na příklad za náš katr nesměl
nikdo jiný, nežli ten bachař, který nás měl na starosti a
potom už jedině velitel věznice- samozřejmě i ti
estébáci, co nám nosili práci. Ale to nebyli žádní
zabijáci, ale normální stavitelé v civilu. Ale nemohl se
tam prohánět kdejaký bachař z věznice a dělat tam
neplechu.
S generálem Toussaintem jsem se seznámil blíže,
neboť jsem měl zájem o to, co ví z doby války. A on měl
zájem o moje výklady z atomové fyziky, kterýžto vědní
obor ho zajímal, ale neměl nikde možnost se o tom něco
bližšího dozvědět. A tak on mně odpovídal na moje otázky
a já na jeho.
On byl před válkou vedoucím oddělení pro
zahraniční armády na ministerstvu války v Berlíně.
Prozradil mně na příklad, že jejich oddělení znalo

naprosto přesně všechny československé jednotky, jejich
sílu i umístění. O správnosti jejich vědomostí se
přesvědčili tehdy, když nás okupovali. Unikla jim v tom
roce 1938 jenom jedna čs.brigáda v Jihlavě, která se
počala sestavovat až čtrnáct dní před koncem.
7. jeho vyprávění bylo zřejmé, že Německo nebylo
ani zdaleka dostatečně připravené na velikou válku a že
to byl trestuhodný zločin na celém jejich národě, že
jejich nacistické vedení s válkou vůbec začalo. Hitler prý
byl šílenec a jenom bluffoval a když se snažil Němcům
namluvit, že mají všechno již předem přesně propočítané
a proplánované, tak lhal. On jim tvrdil: Wir haben schon
vornherein all es durchkalkuliert!
Mnohdy to zní až nepravděpodobně, ale oni n8
příklad nevěděli, že transsibiřská magistrála je už
dvoukolejná a strašně se divili, kde se ty ruské jednotky
tak rychle berou (Stalingrad), když to podle jejich
propočtů nemělo být vůbec možné..
Po vítězství nad Francií si Hitler svolal celou
svoji generalitu do zámku Versailles ( Toussaint tam
také byl ) a prohlásil :" Když jsem chtěl připojit
Rakousko, zrazovali jste mně od toho, když jsem chtěl
okupovat Československo, rozmlouvali jste mně to. Toto
pokračovalo i nadále s Polskem, i se všemi ostatními
státy. A podívejte se na výsledky! Jelikož nejste schopni,
přebírám od této chvíle vrchní velení sám." A to se také
stalo- s výsledkem, který je dostatečně známý. Říši,
kterou budovali Němci tisíc let, prošustroval Hitler za
jedno desetiletí.
Je také známo, že koncem léta a na podzim 1940
se Hitler chystal zaútočit na Anglii a provést invazi. O
tom se dlouhou dobu vážně jednalo a bylo od toho
upuštěno teprve poté, co vedení námořnictva- admiralitaprohlásila, že není schopná zajistit zásobování německé
invazní armády přes moře. Neboť moře ovládala anglická
"Home Fleet". Zeptal jsem se tenkrát generála
Toussainta, jestli bylo tedy vůbec Německo schopné,
skončit vítězně válku proti Anglii na poli válečném a ne
nějakou fintou. Načež on řekl:"Nebylo." Oni prostě nebyli
schopni Anglii obsadit a válku vyhrát, když do ní šli.
Všechno vsadil Hitler na bluff, podvod, lež, válečné
vyčerpání protivníka a jeho ochotu, sjednat předčasný
mír a na eventuelní štěstí.
Tyto moje zajímavé rozpravy s generálem
Toussaintem skončil jednoho dne bachař, který nás měl v
té době na starosti a kterého jsme nazývali
Australopithecus. Australopithecus je nejnižší pri
mitivní forma prapůvodní lidské bytosti, jejíž zbytky
byly nalezeny v jižní Africe. Ten náš bachař této
představě plně odpovídal. Samozřejmě, že se o mých
stycích s generálem dozvěděl- kde by také nebyl býval
nějaký bomzák, že ano? A ve své bdělé a ostražité mysli
mu ihned zasvitlo: špionáž? Proto mně to raději zakázal a generálovi také.
Po mnoha letech jsem se v Mnichově šel podívat za
generálem Toussaintem, ale už jsem ho nenašel.
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3Cažd^ v t, co je L u n , ale co je to nekuti ?
Všeobecně známý příkaz z bible:" Vaše řeč budiž ano
ano, ne ne ", je sice jednoduchý, ale jako by se nehodil do
dnešního světa. Je výhodnější obracet se pro návod k
orientaci v životě k jiným zdrojům a aplikovat
vynalézavě pojmy např.z matematiky nebo fyziky. Limita,
základní pojem matematické analýzy nabízí určitě mnoho
jiných kombinací, stejně jako pojmy z kvantové
mechaniky, kde třeba takový princip neurčitosti je přímo
fascinující.Namátkou uveďme několik příkladů.
Po únoru 1948 vítězná moc prohlásila sportovce za
amatéry v naivní představě, že lidé, provozující sport
jako obživu a práci, začnou se rázem namáhat zadarmo,
více, lépe a s jásotem. Profesionalismus byl totiž od
souzen jako odporný výhonek kapitalismu a socialismus
měl odsvědčovat svou nadřazenost také v tomto směru.
Také zde se ovšem záhy zaČ8ly střetávat fikce a
skutečnost. Prozíravějším hlavám byla zřejmá neuskutečnitelnost ideologických představ, a tak alespoň
profesionalismus zakamuflovali pod různé vojenské,
později podnikové škatulky. Moc si uvědomila, že sport
skýtá mimořádné možnosti propagandistického využití, a
tak tiše trpěla rostoucí míru profesionalismu v honbě za
lepšími výsledky. Navenek halasně proklamovala stará
klišé o ryzím amatérismu, a to, že se stávala rok od roku
frapantnější lží, jí naprosto nevadilo. Nevadilo to ovšem
ani sportovcům, kteří na olympiádách nosili trik8 ryzích
amatérů a nevadilo to veřejnosti, která o podstatě
poměrů věděla, všichni se svým dílem účastnili toho
nebetyčného podvodu, všichni lhali. Ale lhali i ti na
Západě, kteří předstírali jako by všechno bylo v pořádku,
ačkoliv dobře věděli, o co jde. Malým rozdílem jenom je,
že v profesionálním pojetí je sport byznys, kdežto v
našich krajích má charakter kšeftaření.
Teprve v posledním údobí denudace a eroze so
cialistických systémů dochází k posunům i v oblasti
sportu. U nás šéfové přiznali a uznali, že sportovci
působí za peníze, ale termín profesionalismus platí stále
za tabu a není připuštěn do oběhu. Vládnoucí princip lze
demonstrovat na případu fotbalisty Kubika, který se po
osmi měsících vrátil ze Západu, kde nemohl hrát pro
nevyjasněný kvalifikační statut. Po návratu vysvětlil v
televizi činovník zdejšího svazu, že v případě Kubika jde
o neamatéra a tuto nehoráznost opakoval poslušně i tisk.
Je to sice neblbé, ale co je to neamatér? Asi něco
podobného jako nekůň.
To je ovšem okrajový případ z onoho zvláštního ano-ne
naší epochy. Nelze říci, že jde jen o polovičatost, což by
také mohlo znamenat, že se sice může vědět o cestě k
řešení, ale buď z lenosti, ze zbabělosti nebo z prospěchářství se věci ponechávají beze změny. Daleko
přesnější a výstižnější jsou
výrazy bezradnost,
amorfnost a impotence, to jsou pravé děti principu
neurčitosti.
V oboru kultury vydal Pedagogický ústav hlavního
města Prahy brožuru, kde pod nadpisem: 28.4. Funkční
studium je tento text: Na základě sdělení ředitele odboru
MŠMT CSR RSDr.Petra Vašátk a ze dne 1.2.1989
oznamujeme, že MK ČSR rozhodlo o tom, že do všech sítí
knihoven-tedy i školních- budou navráceny tituly, které
byly staženy v roce 1972 a podle pokynů skladovány
mimo knihovní fond. Seznam těchto titulů přikládáme.
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Seznamy jsou vlastně dva, v tom, který uvolňuje
všechny tituly autorů jsou uvedena nečekaná jména, např.
Petr Kabeš,Frant.Pavlíček, T.G.Masaryk, Šiktanc Karel,
Zahradníček Jan. Druhý seznam uvádí jména autorů, jimž
¿sou uvolněné práce do roku 1968 ! Tam figurují: Václav
Černý, E.Goldstůcker, Karel Kosík, S.Machonin, Zdeněk
Mlynář a jiní. V březnovém Obsahu však je uveden seznam
autorů, jejichž práce patří nadále k zakázaným, je jich
více než dvě stě. Takže MK zvěstuje exhumaci, někde jen
poloviční, některých autorů, a i když pomineme po léta
proklamované tvrzení o neexistenci censury, kdo to tedy
rozhodl o stažení titulů v roce 1972. Patrně stejný
nekůň, tehdy zakazovač, dnes povolovač.
Tribuna č. 14 z 15.4.1989 otiskla článek "Spojenectví
nejen ideové", podepsaný jakýmsi Václavem Horou.
Pisatel opakuje omletou verzi vyšetřovatelů StB o
spojení Charty 77 se zahraničím, kde za vším stojí
temné síly diverzních centrál a CIA. Jeho výplod je
formulován tak, aby difamoval chartisty v tom smyslu,
že jsou vlastně placenými agenty špionážních organizací.
Logicky vyvstává otázka proč nejsou viníci postaveni
před soud, pokud by takové tvrzení odpovídalo pravdě ?
Odpověď je jednoznačná, jde o pomluvu, pramenící z
obsedantních představ zapšklých pohrobků Stalina a
Brežněva, která je samozřejmě nedokazatelná. Dříve, za
dob těchto velikánů pouhé udání bez dalších důkazů
postačovalo, aby byla oběť pověšena, či odsouzena do
koncetračního tábora na řadu let, dnes je to přece jen o
něco těžší. A tak co vlastně podobným omývačům mrtvol
zbývá než vylepšovat zvetšelé strašáky o špiónech
cukrkandlem o společném domě a sousedském soužití ?
Nic nového, jenže soudruh Hora kráčí dél. Uveřejnil
seznam 138 jmen občanů s daty a částkami, které údajně
dostávají v TK za svou nekalou činnost. Tady už jde
ovšem o závažnější záležitost než o fízlovskou insinuaci.
V demokratickém systému, pohnán před soud pro obvinění
z nactiutrhéní, by musel dokázat pravdivost svých
informací, a z jakého pramene je získal. On však svůj
pamflet uveřejnil dobře věda, že v zemi, kde , jak se
veřejnost nedávno dozvěděla, existuje nezávislost soudů,
mé zaručenou beztrestnost. A tak je zde další exemplář
ze říše principu neurčitosti-pisálek, či neudavač ?
Academia, malý encyklopedický slovník uvádí pod
heslem " brouci ", že je to hmyz, u něhož se rozlišuje 185
čeledí. U nás žije asi sedm tisíc, na světě asi půl miliónu
druhů. Je nemyslitelné, aby některý entomolog n8 první
pohled přesně určil každého brouka, ale patrně nezamění
jedince z čeledi střevlíkovitých za nosatcovitého.
Takového chrobáka nebo tesaříka poznal ovšem kdysi
každý venkovský kluk bez hlubšího vědeckého vzdělání.
Nevyskytoval se žádný nechrobák a nezlatohlávek.
Tentýž slovník pak uvádí heslo socielismus-první fáze
kom.spol.formace. S.nastupuje po kap.S.je spol.řád, v
němž jsou zejm. likvidovány vykořisíovatelské třídy a
vykořisťování člověka člověkem, odstraněno soukromé
vlastnictví výr.prostředků a nahrazeno vlastnictvím
spol., organizován plánovitý rozvoj nár. hosp. atd. Potud
text a jedné se samozřejmě o socialismus marxmeterialistický. Filozofický slovník z r. 1976 zdůrazňuje
důležitý faktor, že socialismus vzniká po nastolení
diktatury proletariátu.

Po teoretické stránce je tedy marxmaterialistický
socialismus vymezen jasně a přesně. Stačilo jen tu teorii
realizovat a na zemi by byl vypukl ráj. V praxi se však od
počátku projevovaly určité nesrovnalosti, které se nejen
nedařilo odstraňovat, ale čím dále se prosazovaly
jakožto rozhodující. Postupem času se teoretické téže
nenaplňovaly, ale poněvadž byly nenaplnitelné, odsouvaly
se do pozadí, byly vytěsňovány a odsuzovány k
zapomenutí. Dnes už není ani potuchy o základní
preambuli, že socialismus je první fází přechodu ke
komunistické společnosti, nejen že idea komunismu
zmizela kdesi v nedohlednu, ale zmínku o ní by mohli
dnešní komunisté chápat jako zlomyslnou provokaci.
Praxe totiž usvědčila i jen socialistické teorie jako
nereálné spekulace na úrovni surrealistické utopie.
Současný svět vykazuje tolik variant a druhů so
cialistických systémů, jako kdyby se množily buněčným
dělením, navzájem sobě naprosto nepodobných. Bylo by
únavné vypočítávat všechny odrůdy a pododrůdy so
cialismu vůbec, stačí třeba jen připomenout ony
varianty, kterými byla obšťastněna naše vlast od r. 1948
až do dnešních dnů. Vskutku pestrý výběr, jako někde v
bazaru, až přechází zrak. Z toho množství nabízených
artiklů nelze určit, který je jaký, který je úchylný a
který pravý. Veškerá teorie se nechala znásilnit vždy
momentálně vládnoucí mocenskou garniturou do role
služebné propagandy, která hlásá, že ten nejpravější
socialismus je ten, který právě je. Entomolog socialismu
by se rychle zorientoval, i když těch čeledí je přehršle a
výsledkem průzkumu by musel být jednoznačně závěr:
Tyto všechny varianty jsou socialismus, ne že nejsou, a
že by pravým socialismem bylo jedině ono zřízení, které
je dočasně u moci, a odlišné ostatní byly nesocialismus.
Je třeba tomuto celému hnutí přiznat to, oč usilovalo, a
co si tedy zasluhuje. Název socialistická diktatura a
trvat na jeho uplatnění pro každou čeleď a podčeleď.
Chrobék je brouk stejně jako hrobařík a roháč není žádný
nebrouk.
Václav Havel ve své závěrečné řeči před soudem dne
21.2.89 konstatoval, že " ...slova protistátní a protisocialistický už dávno ztratila jakýkoliv sémantický
smysl, protože se během svého mnohaletého a zcela
svévolného používání stala jen hanlivou nálepkou pro
všechny občany, kteří jsou moci- ať už z jakýchkoliv
důvodů- nepohodlní, a to zcela bez ohledu na jejich po
litické smýšlení".
Takže pro upřesnění a doplnění: Je nutné zásadně
odmítnout pojmy protisocialistický a nesocialistický,
pokud se jedné o stoupence demokracie a svobody. Za
skutečnost, že čím více marxmaterialistického so
cialismu, tím méně demokracie a svobody, jsou
odpovědny totalitní režimy samy. A je nutné označovat
režimy přesně tak, jak se nazvaly : socialismus a
diktatura, a to v původním slova smyslu. V zoologii
existuje v českém jazyce pro jisté zvíře výraz pakůň, ale
to je pro předložený problém kůň-nekůň irelevantní.
V dnešní době jsme svědky rozpadu marx
materialistického socialismu. Tento systém, který
prozíravější pozorovatelé od počátku rozpoznali jako
neuskutečnitelnou utopii, se průběžně ukázal omylným
pokusem a odchází ze scény. Po odmítnutí a potlačení
demokratických principů nebylo možné očekávat nic
jiného než debakl, protože demokracie je prioritní základ
pro možnou existenci civilizovaného společenství
současnosti, a to bez ohledu na individuální rozdíly
filosofických názorů a životních postojů.Žádná jiná

soustava neosvědčila tak pronikavě a dlouhodobě svou
životnost.
Záleží už jen na tom,jaká záchranná opatření podniknou
dosavadní
vládnoucí
provozovatelé
různých
těch
blamovaných socialistických diktatur. Každý odklad a
každý pokus o jejich hibernizaci svědčí nejen o my
šlenkové zaostalosti a politickém diletantství, ale bude
čím dál tím dražší.
Praha- duben 1989.

JCaretKryt: Ù n © f " O v à
Obušky v davu mnohohlavém
už dozpívaly pastorále.
Smeteny kytky pod V á c la v e m - a V ácla v sedí v krim inále.
Je únor. Radost Herodesů
z v ít ě z s t v í “LID U "- a tak dále.
Je po v í t ě z s t v í - po proce su - a V ácla v sedí v krim inále.
Lepkavé brízy pějí jaru.
S la v íc e knihy na r e g á le - v a lím e sudy k p ivo va ru - a V ácla v sedí v krim inále.
Bláznova čapka v rytmu bubnů;
lh ostejná chátra v o lí krále!
D ost divný A príl v tomto dubnu,
když V áclav sedí v krim inále.
Pohoří lži. Jak H im a lá je - a jaro spěje do finále.
Jdem' v řadě- na prvního m á je - a V ácla v sedí v krim inále.
K ysele p r ší do osení,
déšť skrá pí plody nedozrálé,
děti si nesou vysvě d čen í- a V á c la v ..........

%

Čas ukryl zlato do obílí.
Červené třešně za korále,
jež létu hrdlo ozdobily.
A V á c la v ......
Jedenadvacet srpnu v čase
rytířů bez zlatého grálu.
Vezem' se lvovi na o c a s e -a V á c la v ......
Zavanou větry ze s t r n iš t ě
s h u sitský m vzdechem po chorálu:
snad vyjde Žižka na s c h o d i š t ě a V ácla v vyjde z krim inálu,
- m y - do vězení zase zpátky.
Kam tě to vedou, lid sk á touho ?
J e f život v pravdě- p ř í l i š krátký.
T ři čtv rti roku ? - To je dlouho!....
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Tro c h u v íc p ra v d y
Páté, březnové číslo Káčka přineslo článek Lumíra
Salivara, “Československá současnost."
Už nějaký čas do tohoto muklovského periodika
nepíši. Mám k tomu své důvody. Hned se je pokusím
rozvést. Mnohé z nás váže hluboké a upřímné přátelství z
let společného pobytu v nápravnách a konečně i tady v
exilu jsme už dvacet let.
Budiž hned řečeno, že exil není ideálním
vyjádřením nějakého obzvláštního hrdinství; leč, člověk
není slon ani havran a vytočená desítka či patnáctka na
jeden lidský život bohatě stačí.
Co mi na věci vadí: Muklové papouškují různé
nezávazné kecy za příjemného chřestění řetězů. Exil si to
prý žádá. Přežvykování evidentních nepravd. Pár
vzletných frází, výčet několika jmen pronášených
diletanty, kteří celý problém " boje za svobodu" viděli z
ponorky.
Chce se mi mluvit o skutečné statečnosti, odvaze.
Není dne, aby se na stránkách novin, v rozhlasových zprá
vách či na obrazovkách televizorů neobjevili bojovníci za
nejrůznější, pro ně důležité postuláty j e j i c h
mravního kodexu.
Neváhají obětovat životy za pojmy tak vágní, jako
je Bůh, Vlast, Svoboda, Nezávislost.
Studenti vyzbrojení kameny útočí ve vlnách proti
policii. Trháni, doslova odění v cárech, ostřelují dokonale
vyzbrojenou sovětskou armádu a ženou jí ze země, kde
zůstaly jen trosky a kamení. Ale- jmenuje se Afganistan
a oni se tu cítí být pány.
Na opačném konci světa bojují černí proti bílým.
Také zde teče krev a jsou mrtví. My odtud ani dobře
nerozeznáme, co je doopravdy v sázce. Poláci dělají
těžkou hlavu bolševickému samoděržaví. V ulicích
Budapešti demonstrují desetitisíce 8 dožadují se
svobody. Boje v Srbsku zatím zanechaly přes dvacet
mrtvých. Mezi nimi i dvě "okované hlavy". Policajty,opory
režimu.
Podívejme se, jak to vypadá u nás: Vůbec se mi
nezdá, že by se lidé přestali bát, jak se píše na jiném
místě Káčka. Pokládají se květiny, tiše se vzpomíná oběti
Jana Palacha.
Všimněme
si,
jak
fenomen sebeobětování
předznamenává naší historii: Ona je v tom veliká odvaha
stát na svém, i když smrt v plamenech je hrozná. Ale
proč si velitel pluku vpálil kulku do hlavy, když mohl
snadno rozvraceče discipliny postavit ke zdi ? Kde se
bere to pasivní " ukazování cesty" ostatním?
Vždyť i to lednové "pokládání květin a tichá
vzpomínka" předpokládala, že representanti režimu si
přijdou říci své. Jen si připomeňme, že to byla naše
pitomost, politické příštipkaření a neschopnost, která
nám je pevně posadila do sedla.
Pořádkové oddíly a lidová milice řádily na
Václavském náměstí. Nelítostní řízkové v bílých přílbách
tloukli bezbranné a bezmocné.
Jakže? Ani jeden šutr, ani jedna láhev s
benzinem? 0 dávce ze samopalu ani nemluvě. To by ovšem
znamenalo věšák, že ano ?
Východní Evropa se prý nyní podobá přetopenému
parnímu kotli a opět- už po několikáté- jsou jmenováni
Poláci a Maďaři. Zcela nedávno jsem se dozvěděl z
povolaných úst, že"...Poláci jdou na věc jinak. Mají
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zkušenosti z války a ilegality. Nechybí ani skladiště
zbraní a dojde-li na lámání chleba"... My něco podobného
nemáme.
Zatím ať se celý svět dívá, jak zase Češi dávají
Čechům po hubě. Foukáme si na bebínka
od zlých
komunistů.
Celá problematika je neoddělitelně spjata s námi,
politickými vězni. Měli bychom vědět, o čem mluvíme,
když jsme vybaveni dlouholetými zkušenostmi. Řekněme
otevřeně, že pravým cílem Káčka nebyly obnovy,
rehabilitace. Touha, aby se na nás "pohlíželo, jako
bychom trestáni nebyli." Budiž pro přesnost citován
Honza Dohnálek,:"Já že jsem nic neudělal? Musel bych se
stydět. Je povinností každého, aby "něco" dělal."
V Babicích poslali k čertu tři komunisty. Odplata
byla neúměrná, ale je to řeč, které oni rozumí.
Vadí mi, že hranice skutečné odvahy a
neohroženosti jsou posunuty. Něco mi připomíná pohled
na stádo, na které stačí dva, tři psi. Podívejte se , jak
nás bijí- a my jen tu kytičku..
Jen se tak dožít dalšího dvacátéhoosmého října.
Devátého května. Čtyři dny předtím bylo v Rozhlasu
necelých sto ozbrojenců. Jeden mrtvý uvnitř, sto jich
leželo na ulici. 0 rok později; pochodovalo hrdě před
prezidentem 1,500 bojovníků o Rozhlas....
Teď, po tom všem, se dozvídám v muklovském
plátku, že on by ten Havel mohl taky umřít, protože je
nemocný. Protože taky Pavel Wonka ve vězení umřel.
Řekněme hned, jestli si ještě můžeme říkat pravdu
mezi sebou, že nynější persekuce, co do bestiality a
výšky trestů, je nesouměřitelná. Neodvažuji se
odhadnout, kolik Pavlů Wonků zemřelo v kriminálech za
našich časů. Nijak to jeho smrt nesnižuje a zodpovědnost
za ní stéle padá, jako všechno ostatní, na ozbrojenou
pěst dělnické třídy a její pohůnky.
Jenže- Václav Havel, člověk erudovaný a odvážný,
si sám zvolil nesnadnou cestu a odhodlaně na ní setrvává.
Velmi dobře ví, čemu se vystavuje a nemějme ho za
takového naivku, aby nevěděl, do čeho jde. Proto je také
současnou muklovskou Jedničkou. Brečet nad jeho údělem
je vlastně urážka.
Potíž je v tom, že na rozdíl od Lecha Walesy za
Václavem nikdo nestojí. Mám ovšem na mysli statisíce. S
kameny v rukou. Sílu, kterou nelze zastrašit slzným
plynem, vodními děly a pendreky. Síla, která si vynutí
cestu až ke konferenčnímu stolu.
Nemějme o Havla strach. Však on se vrátí. Zatím je
toho tak prachmizerně málo, čím se můžeme ostatnímu
světu pochlubit. On je jedním z pokračovatelů toho, co
jsme my před tolika lety začali. Ale je nespravedlivé
mluvit jen o něm,. On má tu výsadu, že je za svou odvahu
zaštítěn podporou vlivných a známých.
Ale co ti ostatní? Ti drobní, bezejmení ? Sedící za
přesvědčení. Pro víru. Jsem snad já se svými patnácti
lety patnáckrát větší a zasloužilejší mukl než Vilém Hejl
se svým rokem?
Na stránkách našeho časopisu by se neměly
objevovat diletantské úvahy, které se- z čiré nevě
domosti - objevují mnohde jinde.
Kredit muklů je až překvapivě velký. Sešla se, na
exil nevídaná suma, které zavazuje. Na památník obětí
komunistického režimu.

Ale- opět jedno ale: Zmiňovat do omrzení několik
neustále se opakujících jmen: Dr.Horákovou, gen.H.Piku,
faráře Toufara, je bučí totální nevědomost, nebo při
nejmenším nespravedlnost. Připomínat Milana Choce a
opomenout stejný den odsouzeného a popraveného Slavoje
Šádka, je neomalenost. Neboí Smrt ve svém důsledku a
nenahraditelné ztrátě je rovnomocná.
Což Jirka Fiala? Jarda Blahník? Benedikt Bednář,
František Mílek, Franta Kohůtek a Štefan Kraker? Jen
namátkou jsem vybral popravené, v kriminálu
"jen"
zemřelé a též ty, kteří si vzali život vlastní rukou.
Každý z nás, kdo seděl nějaký ten pátek jich má ve
své paměti několik. Všem těm patří naše vzpomínky v
první řadě.
Nyní je čas, kdy se čtenář zeptá: Dobře. Dejme
tomu. Jaká je rada? Co se má dělat? Není toho mnoho.
Prostě mlčet. Nepodílet se na výrobě verbální růžové
vaty, nabalené na špejli jakéhosi hrdinství. Protože
nynější třetí československý odboj zatím nemá tu

důležitou nosnou vlnu, kterou se vyznačovaly první dva:
Přímou konfrontaci. Zatím.
Pekl bych, že ze čtyřech možností vývoje v naší
sféře, jak je vyslovil prof. Zbigniev Brzezinski je
nejreálnější řešení třetí: V SSSR dojde k vojenskému
převratu. Moci se chopí généralité a KGB. Gorbačov půjde
od válu a zdravá jádra opět ožijí. Nebo naopak; zhoršení
poměrů v SSSR bude pokračovat a nespokojenost
obyvatelstva se bude zvyšovat.
Ve východní Evropě a zejména v Sovětském svazu
probíhá Pražské jaro. S jakýmsi uvolňováním, demo
kratizací, úměrně rostou požadavky obyvatelstva. Poli
tická pluralita, neutralita, nacionalismus.
Nedělejme z Káčka Žalov. Nelžeme si do očí a
neoslovujme něco, co není.
Mohu se samozřejmě mýlit. V odhadu budoucna. Ale
zatím, řekněme si otevřeně alespoň mezi sebou, jaká je
skutečnost.
imimiiiimmmiiiimmmimmiímiimimmmmiímimmii

DOSTALA SE MÁM DO AUKV

Kádrují mě kolegoué na sué poradě
čtyři ulády emloué pátá na Hradě
s podpisem i bez podpisu
celá halda časopisů
asketi i kořaloué s pěnou no bradě

útlá knížečka u lahuouě zelené obálce s nadpisem "
OHRflDV A EHILV ". Autorem je Otakar Štorch, o kterém se na
předposlední stránce praní, že se narodil roku 1933 u
Litoměřicích, u letech 1952-1960 byl z politických důuodů
uězněn u pracouních táborech při Jáchymouských dolech.
Roku 1967 odešel do emlu.ŽIje ue Stockholmu, kde pracuje
jako urtař.
Až sem je to celkem běžný osud českého člouěka z
druhé třetiny našeho století. Ta neobuyklá část žiuotopisu
začíná tím, že Otakar Štorch si ue suém šuédském eHilu píše
poezii, která nemá nic společného s obuyklými muklouskými
skládankami mříže-kříže, není poplatná žádnému politickému
směru, ba ani žádné formální básnické formě.
Neptejte se mne, co nutí Otakara Štorcha k psaní
poezie. Snad je to hledání smyslu žiuota a suěta kolem něj,
což je jistě legitimní quest u době, ue které žijeme. Snad je
to snaha znouuobjeuit krásu, uznešenost a ušlechtilost,
ulastnosti jež se mohly zdát pro smích u uranouých dolech a
jáchymouských lágrech. Jeho hledání uychází oušem z hlubin
ulastního bytí, takřka zcela odloučeného od unějších
událostí. Je zbaueno uelkých slou, pathosu a deklamecí. Ue
suých urcholech se projeuuje ironickou moudrostí:
"Kam kráčíš Sokrate?/ Spráunou etickou bylinku
rozsít..../ A kampak Spartakus?/ Reuoltou ukřižouat
nesuobodu/ a pak domů/ A ty Mistře Jene?/ Do Kostnice u
při suědčit/že euangelium jen jedno jest/ abych u
Betlémské/ zas mohl kázat..." ( Tří nadějí osud )
Mýlil by se, kdo by usoudil, že Štorch je zásadně
pesimista. Skeptik možná. Ale ani jeho Ironická skepse nás
nepřesuědčuje: je to pláštík ledabyle zakrýuající bolaué
srdce, těžký smutek a lehké pohrdání:" Hanba těm, kteří u
neprauou chuíli tančí dobouý menuet," prauí Otakar Štorch.

Kádrují mě bolševici věrní linii
doymatičtí heretici v Kalifornii
muzikanti kvůli soundu
žvanilové z undergroundu
v strukturách i v opozici na mě naplijí

0tak8r
Storch,
OHRADV
A EHILV,
uydalo
nakladatelství Poezie mimo domou (PmD),
Man UJbnner Str. 31, 8000 München 50, West
Germany. Cena 13 DM
-OK-

Karel Kryl

KADAOUACKÁ
Kádrují mě u Americe ba i u Kanadě
kádrují mě v republice taky u úřadě
A kdyby mě stokrát znali
zase by mě kádrouali
uždyf to patří k politice to je na snadě

T o n d a SLoubtfe,

Sbohem Z á e n iu !
Říkali mu “Nězlík" když jsem se s ním potkal v
Jáchymově na lágru Svornost v roce 1950. To proto že byl
zvážen Státní Inkvizicí socialismu a shledán těžkým
velezrádcem ač byl ještě téměř nezletilcem. Mladičký
adept vědy právní, hloubavé mysli a všestranný
sportovec. Později jsme spolu horní či 1i pod Svatou Horou
v šachtě Kamená a žili muklovský úděl jako nerozlučná
dvojice, což bylo i úředně stvrzeno, když jsme byli opět
souzeni jako komplicové za t.zv. vzpouru na lágru Vojna.
Prožili jsme tak v pevném přátelství plných 10 let až do
Zdeňkova odchodu z Leopoldova na amnestii v roce 1960.
Zdeněk byl o 6 let mladší mně a přece mne předčil
sebeovládáním a rozvahou spojenou s nesmlouvavou
statečností. Za všechna ta mnohdy pohnutá léta nepa
matuji že by ztratil klid a vybuchl, ba dokonce ani
nepoužil hrubostí v prostředí kde o to nebyla právě nouze.
Jeho zásluhou jsme se nikdy ani na den nepoškorpili,
vzácnost v soužití po všech stránkách limitovaném.
A přece jsme vášnivě debatovali, zejména o historii
dávné i nedávné, či o oblíbených knihách. Vzpomínám, jak
jsme se při té robotárně v temném podzemí častovali
přezdívkami z Jiráska, já ho zval "husitským sršatcem" a
on mi oplácel "tuhou jednuškou", podle odlišných názorů
na vývoj našich národních dějin. Nebo jsme si krátili čas
před vyféráním dolováním veršů, které nám uvízly v
paměti. A přitom Zdeněk byl vždy usilovný pracant i jako
mukl; jeho povaha mu prostě nedovolovala nic odfláknout,
aí už dělal tesařinu v dolech či později elektrikařinu, v
čemž pokračoval i na volné noze a jsem si jist že tou
jeho svědomitostí se tak úspěšně vypracoval i u Sie
mense ve Švýcarsku.
A přece mu jeho touha po spravedlnosti kázala aby si
našel čas zapojit se aktivně do politického rašení
Pražského jara; vždyí on byl ten "spiritus agens" Káčka,
on se vydal na tu první cestu s Broďákem k Prašné bráně,
která znamenala zrození našeho muklovského spolku.
Počínal si i při tom s vrozenou rozvahou a skromností:
málo o tom mluvil, zato hodně dělal, planý exhibicionismus mu byl bytostně cizí. A tak jsme byli zase v
čilém kontaktu v klubovně na Karláku až do té ohavné
chvíle okupace. Když pak v poinvázních zmatcích získal
pas, nezapomněl na kamaráda v nouzi a přinesl mi těsně
před odjezdem občanku, abych se aspoň tak mohl pokusit
protlouct se ven, neboí věděl, že mně pas vydán nebyl.
Použil jsem jeho vítané pomoci se zdarem a když jsem
ho po letech exilu navštívil v Curychu, chtěl jsem mu ten
jeho poněkud upravený dokument vrátit jako suvenýr a
ukázat jak se mi nápadně podobá. Zdeněk mne však odbyl
jeho suchým humorem návrhem abych si ten vylepšený
průkaz ponechal pro případ, že bych se přece jen chtěl
jednou vrátit inkognito do ráje socialismu a pokračovat v
činnosti velezrádce. To jsme se viděli naposledy a poznal
jsem tam i jeho paní a syna, který už v útlém věku
prozrazoval sportovní nadání po obou rodičích. Letos
jsem se těšil na shledání v Torontě, kam se chystal na
odhalení muklovského památníku. Tož toho setkání už se
nedočkáme....
Pro mne však pouto mužného přátelství, prověřeném
tvrdým údělem společného osudu, zůstává jedinečnou
životní zkušeností a nemůže být přerušeno ani jeho
odchodem na věčnost. Zdeněk mi zůstane ztělesněním
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toho, co vyjadřuje pojem gentleman. Pevný v principech
etických a statečný jako jeho chodští předkové, a přitom
v osobním styku podivuhodně jemný a taktní. Vím že
jednou z jeho oblíbených knih byl Rollandův "Dobrý člověk
ještě žije". Jeho odchodem je teď to naše zdejší slzavé
údolí o jednoho veskrze dobrého a poctivého muže činu
chudší. Zato každý z nás , který s ním přišel do úzkého
styku je obohacen vzpomínkou na jeho laskavé srdce,
které nikdy neodmítlo přátelskou pomoc.

Buriánoué Lída,MUDr

z Brna, zemřela začátkem února
na infarkt ue uěku 65 let.Byla
dlouhý čas u Želiezoucích
Horákouá Tonička

zemřela u Brně ue uěku 89 let.
Sup Bohumil

býualý činouník Lidoué strany a
Orla, dlouholetý politický uězeň
na Jáchymousku, zatčen u 51.roce
a odsouzen na dožiuotí. Zemřel
u Písku 8.února ue uěku 76 let.
Drozd Otto

dlouholetý politický uězeň,zemřel
u Rakousku u Linci,ue uěku 66 let
Chrastina Suatopluk

pplk.u.u., zemřel u Praze dne
25.prosince 1988 ue uěku 88 let.
Obadáiek Uáclau

býualý ústřední tajemník mládeže
čsl. strany lidoué, zemřel u Praze
3. února 1989 ue uěku 62 let. Byl
dlouhá léta politickým uězněm na
Bytízu.
Mráz Zdeněk

jeden ze zakládajících členů
pražského K-231 u roce 1968,
zemřel náhle na infarkt 17.dubna
1989 ue Šuýcarsku ue uěku 61 let
Dub Jirka

uězeň z Bytízu, zemřel na mrtuici
u Jiřeticích ue uěku 62 let.

T lilan H uvtln

V e n c u ObadcUek,, d a lš í z oběti, Ltertjm stavím e nos pomnlfc
Přibývá těch obětí komunistického teroru. Obětí, které
přežily dlouhá léta vězení, do kterého byly uvrženy "aby
nepřežily a navždy byly zapomenuty".
Mezi tyto oběti, na které by se nikdy nemělo zapomenout,
patří i náš milý přítel Václav Obadálek, nezapomenutelný
"Venca”, který zemřel 3.února 1989 ve věku 62 roků.
Zařadil se mezi tu nekonečnou řadu těch, kteří nás
opouští ve chvílích, kdy s přicházejícím jarem se opět
probouzí nové naděje. Odchází podtat nemocemi, které
oslabily jeho tělo během dlouholetého věznění, kde byl
vystaven radioaktivnímu záření v uranových dolech.
Vašek patřil mezi první poúnorové politické vězně. Jako
bývalý ústřední tajemník mládeže čsl. strany lidové byl
krátce po únoru zatčen a začleněn do uměle vytvořené
t.zv. "protistátní skupiny Milana Choce", se kterým se
skutečně poznal až před senátem Státního soudu v Praze.
Trestu smrti unikl, aniž by dobře věděl jak, zatímco jeho
společníci byli popraveni, aniž by i oni věděli proč. Po
krátkém /relativně/ pobytu v pevnosti na Borech, prožil
dlouhé roky na Bytízu.
Václav Obadálek patřil mezi tu nejmladší generaci, spolu
s námi, kteří dnes máme kolem šedesátky. Byl hluboce
věřícím katolíkem, který se uvnitř vězení zapojil do
činnosti "Katolické akce", jejímž posláním bylo hmotně
pomáhat těm, kteří pomoci potřebovali: nověpříchozí
spoluvězni, slabí, nemocní, přestárlí, pronásledovaní,
trestaní korekcí ...; a morálně a duchovně posilovat ty,
kteří upadali na duchu do beznaděje, zoufalství a deprese.
Václav patřil mezi hlavní organizátory Katolické akce po
dobu celého svého pobytu v kriminále, až do svého
propuštění, 8niž by byl prozrazen, zrazen nebo odhalen.
Dnes už to o něm mohu říci.
To bylo jedno z tajemství, kterými byla obestřena
osobnost Vaška Obadálka v době, kdy byl mezi námi.
Druhým jeho tajemstvím byla jeho veliká láska, o které
mluvil jen s těmi nejdůvěrnějšími přáteli, Jana, tehdy
mladá ale statečná obdivuhodná dívčina. Mluvil o ní tím
nejjemnějším, taktním a romantickým způsobem, jak
ostatně zasluhovala. Jana se do něj zamilovala v době,
kdy už byl politickým vězněm, odsouzeným k beznadějně
dlouhému těžkému žaláři. Poprvé se uviděli až u návštěvy
a Vašek lásce propadl až po uši. Dlouhé roky za ním Jana
přijížděla na návštěvy a přinášela slunce do jeho šedých
dnů až do jeho propuštění. Mezi básněmi, které složil v
kriminále, mnohé z nich byly určeny právě jí. Jana pro něj
byla světlem i nadějí, silou a vírou ve šíastnou
budoucnost. Byla mu věrnou družkou a zůstala mu věrnou
až ke hrobu, kam ho doprovodila s jejich dvěma syny na
jeho poslední cestě.
Vašek patřil mezi nás, "skleníkové". Rozuměli jsme si.
Jeho Jana a moje Věra byly středem našich dlouhých
rozhovorů a vzpomínek. A nejen to. Vašek byl velice
vzdělaný, čestný, odvážný a obětavý člověk. Měli jsme se
rádi. Měl naši úctu a respekt. Stejně se i on choval k nám.
Byl duší našich kulturních, vzdělávacích, filosofických ,
duchovních i polemických sedánek, pro které nikdy nebylo
místa v kulturním domě a proto nemusely být schva
lovány osvěíákem. Byl duší naší činnosti proti
komunistickému režimu, která se ve vězení nezastavila,
spíše jen obnovila v jiné formě. Obstarával a ukrýval

menší potřeby, přinášel nepovolené knihy a zařizoval
jejich úkryt a distribuci mezi spolehlivé mukly,
opatřoval jídlo i táborové poukázky pro ty , kteří měli
trestné dávky, organizoval přísuny potravin do korekce ...
Stovky, kterým pomohl, a£ už přímo nebo prostřednictvím
Katolické akce, na něho nikdy nezapomenou.
Jsem přesvědčen, že tam nahoře, u nebeské brány, už na
něho čekal "Valibuk" -Otta Procházka, jeden z jeho
věrných přátel a spolupracovníků, který ho předběhl o
několik roků, aby ho představil Tomu, kterého oba tolik
milovali.
Václave, Vašku, Venco, i na Tebe budeme vzpomínat při
odhalování Památníku. Zasluhuješ si to, chlapče! Bylo by
škoda, kdyby Tvým odchodem se na vše zapomělo!
A přimluv se tam nahoře. Víc toho daru vzájemného
porozumění by nám pomohlo vykonat daleko víc pro naši
společnou věc na Zemi. Nezapomeň!

Uiktor Trnauský

Reminiscence pruní

NR ROZLOUČENOU
Salua Ti nezazní
jen srdcem uzdám Ti
k poctě zbraň —
už zhasl kahan
a uyfárai poslední
uůz
už našel jsi
suou poslední
klec —
když zazněl zuon mítače
posledním zazuoněním
a čelba rubání
osiřelo
měly zhasnout snad
i slunce a huězdy —
nezhasly jen dlaň zůstala prázdná
a na zoualeném mezipatře
našich žiuotů
rozkuetla růže —
ne
salua Ti nezazní
ušák srdcem suým
Ti uzdáuám
k poctě zbraň ------
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H íe Š íi č e s k o s lo v e n s k i v z t a h y
Redakční poznámka úvodem: Čtenáři Káčka se
ne se tká u a jí se jménem dr.Emila Uídry poprué: těm, kteří si
nevšimli, chceme připomenout, že Emil Uidra stál při zrodu
původního K-231 u Praze na Žofíně v roce 1968, že tam
promluuil jménem slo v e n sk ý c h politických vězňů a byl na
této sch ů zi zuolen m ístopředsedou K-231.Dr.Uidra je tedy
jedním z několika členů půuodního Ústředního uýboru K-231,
kteří j s o u dnes s námi v eHílu.
Kdyby nebylo jiného důuodu,tato legitimace by
za jisté dostačouala k tomu, aby dr.Uidra měl právo přednést
svo je názory m uklovské veřejnosti v ča so p ise K-231. Ue
sku te čn o sti ovšem ani toto není zapotřebí: je první pravidlo
n a ší ediční politiky, že každý politický vězeň má právo
promluvit k ostatním politických vězňům na strá n k á ch
našeho časopisu. To je nakonec důvod,proč č a so p is
vydávám e.Je zcela lhostejné, zda redakce s předneseným
názorem so u h la sí či nikoliv. Pokud s ním n e so u h la sí čtenáři,
je za se jejich plné právo se ozvat a říci své. To je
demokracie v praHi. R nyní-dejm e slovo dr.Uidrovi:

K jednote, resp.k zjednoteniu dvoch národov je
aspoň v základných kriteriach potřebná ich (aspoň
přibližné) rovnaká identita. Bez nej sú oba národy
nezjednotitelné a nemóžu vytvorií žiadný, ani len ten
najprimitivnejšie spínajucí "integračný" stát.
To nie je hypotheza ani doktrina, ale skúsenost, na
všetkých stranách světa a historie neustále dokládaná.
Žial, alebo chválabohu,(podře toho, ako naše dějiny
dopadnu ), naše národy, “český a slovenský”, rovnakú
identitu nemajú, a preto nemajú ani předpoklady k
zjednoteniu.
Naopak, ich nerovnaká identita je nebezpečným
základom ich vzájemného rozkladu a ohrožovania.
Predovšetkým, medzi námi je rozdiel duchovný:
zakial' Slováci sú religiózní a církevnickí ( alebo aspoň
sa tým smerom stále klonia ), zatial' Češi sú “proti
všem", "pryč od Říma", atd.;
ďalej - rozdiel dějinný: zakiaTSlováci sa po strate
svojho prvého štátu zariadili k pokoře, k skromnosti, k
nádeji a k čakániu na vyšetisícročie, teda na ozajistné
plenitudo temporis svojej opatovnej samostatnosti,
zatial' Češi - po svojom belohorskom šoku - zápasia v
sebe netrpezlivo medzi svojim nárokom na moc a svojou
skutočnou bezmocou až dodnes, čo sa před Slovákmi
prejavuje najma neustálým mnohovravným i mnohozakrývajúcím zdórazňovaním českej "historicity".( Vid
ešte i dnes a ešte i v exilu požívaný slogan:" historické
země a Slovensko" );
a nakoniec rozdiel populačný: zakial' Slovakov je
"len" 5 milionov, zatial' Čechov (vrátane i Moravanov) je
až 10 milionov, pomocou čoho sa dalo a dá všetko ( i prvé
dva rozdiely) riešií nielen násilím, ale i nerovne.
Teda nerovnost', a tak i nezjednotitelnosť, je
medzi námi podstatné, ako i neodstránitelná.
V minulosti sa to ukazovalo trebars:
v pokuse ústavné ( s ústavným pojmom "národ
československý") likvidovat'
Slovakov ako národ,
resp.přetvořit’ ich na “vetvu národa českého",
v trvalom odmietaní slovenskej autonomie,
dohodnutej v Pittsburgu (vidMeseryk:"pittsburská dohoda
je zdrapom papiera"),
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v českej ( v Homolovej ) vojenskej okupacii
Slovenska 1939.
v provokativnej eskorte prezidenta Tisu v okovách
gen.Ečerom před celým povojnovým svetom s etiketou:" tu
vedieme spútané celé Slovensko ",
v rozrušovaní Slovenska partizánmi pod komandom
Beneše a sovjetov,
v ilegalnom ovládání ( pokoření ) Slovenska v r.
1945 a nesl.pomocou dekretov Beneša, eště v roku 1938
abdikovaného, a Slovákmi zpáí nevoleného,
v strhnutí Slovenska do otroctva komunistickej
čs.centralnej vlády na podklade českého "volebneho"
výsledku 1946, atd',atd’.
Nejžalostnejšie a najplastickejšie( priamo až z
identity a jej základných kriterií vyvierajucej ) sa to
ovšem ukázalo na skutečnosti, že Češi - volebne zbezmocnení a zbezprávnení - preniesli dvojnásobnú moc
svojej pobelohorskej a povolebnej bezmoce eště aj na
naše už piate desaťročie z našich spoločných sedemdesiatročných dějin,
takže nakoniec - sa to muselo ukázat' eště aj v
nepochopitelnom zmrhání jedinečnej příležitosti k vše
obecnému zjednoteniu opozičnej až revolučnej nálady v
roku 1968 u oboch našich národov.
ba muselo sa to eště ukázat' aj u "česko
slovenských muklov", že eště ani len tito-útlakovým
režimom najviac stigmatizovaní - ( pre akési obom národom neznáme písmeno a číslo ) neboli schopni sa
zjadnotiť ani len na programe ochrany svojich vlastných
1‘udských a národných práv ( nehovoriac už ani o prévach
ich oboch národov).
Tieto otrasné příklady - proste - dokumentujú v
našej národnej identitě nejednotu, nezjednotitelnosť a
rozkladnosť tak podstatné - až na dno existencie oboch
národov siahajucu, že sa jej výskyt musí počítat' alebo s
najváčšou pravdepodobnosťou předpokládat', eště aj v
budúcnosti.
Čo majú teda robit' Mukli, aby sa naše národy
vyhli aspoň tomuto - v budúcnosti předpokládanému
nérodnemu nebezpečiu?
Myslím,že aspoň toto:
1.
uvědomit' si predovšetkým, že naše národy nie sú
bez rizika zjednotitelné, a že preto třeba sa - pre ich
záchranu - akýmkoťvek politickým zjednocujucím akciam
alebo pokusom dósledně vyhýbat',
2.
ďalej robit' všetko možné, aby sa v našich
národoch pozdvihlo úsilie po štátnej nezávislosti, ovšem
osobitne,tedy po štátnej nezávislosti českej, i po štátnej
nezávislosti slovenskej ( k čemu oba národy majú
nesporné - aj svoje 1'udské a národně práva, uznávané
celým svetom, a deklarované Qrganizaciou všetkých
spojených národov )
3.
a - nie nakoniec - připravovat' už teraz veťmi
intenzivně priateTské - až skutočne bratské - vztahy
oboch našich - slovanských a súsedských - národov a ich
štátov - pre budúcnosť, t.j.pre čas po likvidacii terajšej
komunistickej a sovjetskej hegemonie. ( V projektovanej
spojenej Europe je to beztak jediné riešenie).
Myslím, že k tomuto programu sú Mukli pre svoje
mimoriadné a historické - stigmata nielen kvalifikovaní,
ale i předurčení.

NOŮV UVBOR K-231
Na pruní ( mimořádné ) schůzi novězvoleného uýboru K-231
ve středu 17.května byly funkce rozděleny takto:
místopředsedové Karel Pinke a Zdeněk Slavík
tajemník
Jiří Bláha
pokladník
František Otta
sociální ref.
Karel Palat
tiskový ref.
Zdeněk Otruba
Předsedkyní byla výroční schůzí zvolená Eda Ottová

Kruh
přátel
o z n a m u je

Pravidelná schůze výboru bude ve středu 7.června u sestry
Rollerové. Ušichni členové Klubu jsou srdečně zváni.

....že Dáša a Jindra S tra čo vsk ý ch í K -2 3 1 , Kruh
přátel ( a je jic h přátele ) na červencový weekend
8.a 9.července 1989. Už teď s i udělejte poznámku
do kalendáře a nechte s i ty dva dny volné pro
koupání, pobyt na s lu n c i a popovídání si s přáteli
na chatě u S tr a čo v s k ý c h v Mindenu. P o č a sí bývá v
první polovině července v y n ik a jíc í a tak se máme
na co těšit.
Ú ča st oznamte buď přímo S tra čo vským , anebo
výboru K-231.

Knihu Pavla Kantorka " Historické okamžiky " si můžete
objednat prostřednictvím redakce K-231. Stojí 14 kanad
ských dolarů plus jeden dolar poštovné.
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SEZhfiM DÁRCŮ U DOBĚ
OD 16.ÚMORfi DO 10. KUĚTNfi 1989
JMÉNO
Čtenář
Drobílková L.
Dufek UJaletr
Enderle Uáclav
Faltusová Rnna
Frýbort Milan
Havel Lubor
Hesoun Uáclav
Hošfálek Mirek
Jednorožec L.
Každan N.
“KM"
Kobylka 0.
Kolínová Hana
Leiner Francois
"MU"
Řehák flucj.
Sochor Jiří
Ualenta Ulad.
Uohryzka Marie
Zelený Rudolf

STflT
Z.Něm.
USA
Kan.
Kan.
USA
Kan.
Kan.
USA
Rak.
USA
Kan.
USA
USA
Kan.
Fran.
Evropa
Kan.
USA
Kan.
USA
Z.Něm.

OBNOS
12.57
20.00
20.00
31.15
25.00
50.00
30.00
15.00
20.00
10.00
50.00
5.00
25.00
20.00
19.00
20.06
20.00
20.00
40.00
35.00
20.00

MENfi
Kan.
US.
Kan.
Kan.
US.
Kan.
Kan.
US.
Kan.
US.
Kan.
US.
US.
Kan.
Kan.
US.
Kan.
Kan.
Kan.
Kan.
Kan.

UCEL
CR
Cfl
CR
Cfl
Kfl
Kfl
KR
CR
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Cfl
KR

Děkujeme usem přátelům za zaslané dary a za podporu

b^Kl

Milé sestry a bratři, raději bych^ se
osobně zúčastnil výroční schůze
našeho K-231 než "jen" popřál tomuto
významnému rokování pěkný průběh,
bouřlivou diskusi a dobrý závěr.
Jste "holt" krapánek z dosahu, ale u
mysli stále blízcí. Snad někdy na
viděnou.
Hodně zdraví přeje váš
Fail
★

dověděl jsem se, že vybíráte peníze na
"Znovuukřižovaného." Moc peněz tedy
zrovna nemám...Ta naše tři dítka právě
dospívají, takže něco spotřebují,
nicméně dovolil bych si nabídnout
aspoň deset australských dollarů s
přáním hodně štěstí s projektem.
S pozdravem Uáš
Zdeněk Kašíák,signatář Charty 77 a
bývalý vězeň svědomí.
*

Budu vám vděčen za uveřejnění
následující výzvy:
Hledám Dr. Karla Rodovského /ročník
1914/ či jakoukoli informaci o jeho
osudu. Byl odsouzen v Monstr-procesu
dne 4. března 1950 na 25 let.
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.... a děkuji za zaslání tří čísel
časopisu K-231. Časopisy jsem přečetl
dosloua jedním dechem a některé
články jsem sl přečetl pozorně ještě
jednou. Dáš časopis je uelice důležitý
a potřebný proto, aby se neza
pomínalo na teror a hrůzy, kterých se
dopustil komunistický režim doma..
Důležité je informouat i o dnešních po
litických uězních, aby je mohli lidé
podpořit - například zasílat protestní
petice. Myslím si, že politickým uězňům psychicky hodně pomůže uědomí,
že o jejich osudu uí mnoho lidí, že na
ně uzpomínají a souhlasí s nimi.
Neméně důležité jsou i uaše zpráuy
o teroru, kterého se dopustil ko
munistický teror u minulosti, na
počátku sué kruaué kariéry, fiby uše
zůstalo zachouéno pro další generace.
Na ulastní kůži jsem zažil, jak za
chází komunistický režim s tím
nejcenějším - s mládím. Nejednou
jsem byl ponlžouán nebo zmlácen na
stanicích policie, kolikrát i od pod
napilých příslušníků "LIB".
Na záuěr mého dopisu uás chci
poprosit o porozumění mé finanční
situace. Chtěl bych odebírat uáš
časopis K-231. Jak jsem psal u
předešlém dopise, dostáuám 78 DM, z
čehož uětší část utratím za telefony a
korespondenci. Za zbytek /moc toho
opraudu nezbude/ si kupuji ouoce a
mléko. Zauazuji se, že až dostanu
pracouní pouolení, tak budu prauidelně
finančně přlspíuat. Děkuji za po
rozumění.
S upřímným pozdrauem
Radomír Škoda

“Přátelé Mukloué!!“
Znal jste někdo Ing. Františka Tomka
/ In g - sta u ite l/ ??
Spřátelil jsem se s ním na Suatopluku
u roce 1951, kde pracoual mimo lágr
na venkovních sta vb á ch jako zedník,
hlavně omítání sklepů. Později jsme
se sobě ztratili a jen jsem se
dozvěděl, že v kriminále zemřel na
nějakou plicní chorobu.
Děkuji každému za b ližší zprávu.
Jo se f Mohyla, šachista.
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Dopis z Československa:
.... Každý zloděj, i vrah, je v
novinách uváděn pouze v iniciálách,
ale lidé zatčeni na Václavském
náměstí, jsou uváděni plnými jmény
i s adresami. Je lhostejno, zda se
zúčastnili, nebo jen tak ze zvě
davosti přihlíželi, aí mladí nebo
důchodci. Přítel mého známého /je
mu 19 let/ šel večer s kamarádem z
tréningu, to už bylo po všem, ulice
liduprázdné a oba spěchali na metro.
Něčemu se smáli a najednou před
nimi dva příslušníci a aby prý drželi
hubu. Kluci byli překvapeni a zůstali
stát. V tu chvíli dostal můj známý
ránu do obličeje a znovu mu jeden
řval do ucha, aby držel hubu.
Naštěstí pochopil, že jde o zřejmou
provokaci a mlčel. Vynahradil si to
až při sestupu do metra.
Takže dnes stačí být mladý, aby již
byl protistátní. A to se v novinách
stále píše, jak je důležité podchytit
mládež. Jak to chtějí dokázat, když
jim ukazují pravou tvář režimu?
....Pozdravy všem
Podpis
X

Možná Vás bude zajímat, jak se tady
teď věci mají se směnou šeků a
valut.
Oproti
dřívějšku
byla
zavedena změna a to zvýšení o 75%.
To znamená, že dříve propláceli za
kanadský dolar 4,70 bonů, dnes to je
7,50. Úměrně se ovšem zvýšily i
ceny v Tuzexu, takže nula od nuly
pošla. Snad kalkulovali s tím, že
turisti budou vyměňovat víc valut,
což dělají-jenže u veksláků, kde
kurs německé marky stoupl od
začátku roku z 20 Kčs na 25.Úměrně
v přepočtu se platí za dolar. Navíc
teď
před
sezonou
cestování
socialistický občan valuty nemění,
pokud je má a tak panuje zatím
trochu zmatek.V Praze se platí za
tuzexový bon 4 Kčs, jinde se to zdá
mnoho. Postupně se ovšem poměry
budou
stabilizovat.
Jestliže
oficiálně
proplácejí
za
1DM
tuzexových 5,05 bonů, stačí na
přepočet kupecké počty.
Čtenář z Prahy
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2 dopisů a telefonátů uysuítá
zuýšený zájem o dění u nás: z
tuzemského hlediska panují silně
optimistické pocity a to nauzdory opa
třením, ke kterým moc přikročila.
Ušeobecný názor a ušechny racionální
rozbory suědčí, že uýsledkem je
katastrofální neúspěch. Během re
kordně krátké doby se současné
uedení dokázalo dostat do takoué
mezinárodní izolace, že nemá ani
podporu Rumunska. Doma dosáhlo
nejnižšího bodu prestiže uůbec. Počet
signatářů protestní petice překročil
dáuno 3.000 a je obtížné tu záplauu
uůbec registrouat. Politický diletantismus uedení je ostře kritizouán i
na aktiuech stranických funkcionářů,
kteří
jsou
chlácholeni
přísliby
brzských a pronikauých změn. Připrauouaný scénář má mít tuto podobu:
dosauední prezident požádá o uuolnění pro stáří a choroby, nouý pak
(Lenárt ) uyhlásí amnestii, uěznění
budou propuštěni, ulk se nažere a
koza by zůstala celá. Dnešní doba je
epochou debaklu totalitních forem
socialismu. Eroze a rozpad je oficiálně
přiznáuán nejen z řad opozice, ale i
uýkonnýmí prouozouateli. R tak změny
jsou jen otázkou času. Pan Uáclau se
za katrem směje, Olga říkala, že je na
tom psychicky uýborně. Má jen drobné
potíže a bolesti u zádech. Koneckonců
bezbolestně to nepůjde, mohou se uyskytnout i další oběti. U případě
potřeby je nutné k nim být od
hodlán.Mohly by mít zase smysl.
R.B.Praha
*

Kdo si pamatuje na Rrne Kopříuu,
který měl na Bytízu u roce 1953 těžký
úraz na druhém patře. Pracoual jako
mašinkář a byl stojkou postauenou
bíízko tratě uytažen z mašinky a
utrpěl zlomení páteře. Byl z Bytízu
oduezen někam do nemocnice, ochrnut
na spodní část těla. Zde jakákoli
stopa končí.. Uelice by mne zajímal
jeho další osud , zda a kde žije.

K-231 is published bl-monthly by Club 231 In Enlle, P.O.Boh 2323, Postal Station B, Scarborough, Out.,Canada MIM 2E9
K-231 je dvouměsíčník, který uydáuó K-231, Klub býualých československých politických vězňů v eullu.
Řídí Zdeněk Otruba s redakční radou. Redakce sl uyhražuje práuo úpravy nebo zkrécení článků. Ušechny příspěvky
autorů žijících v Československu Jsou otištěny bez jejich vědomí a souhlasu.

