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MODLITBA:
Bůh jest naše útočiště i síla, ue ušelikém soužení pomoc uždycky hotouá. fl protož
se nebudeme báti.......
( Bible kralická, Žalm 46,1)
Hospodine, Bože náš,
shromáždili jsme se zde, abychom s uděčností uzpomenuli ušech bratří a sester,
kteří slzami a kruí kropili tuto zem u naději, že 2 jejich oběti uzejde sémě nouého
žiuota, žiuota u lásce, praudě a suobodě.
Nás jsi zachoual při žíuotě a dopřáuáš nám toto bratrské společenstuí u němž
dnes, práuě tak jako u minulosti, můžeme se opřít jeden o druhého a společně
nésti radosti a strasti žiuota.
Děkujeme Ti za to, chuálíme a uelebíme Tué jméno, neboř jsi požehnaný Bůh a Otec
Pána našeho Ježíše Krista, otec milosrdenstuí a Bůh ušelikého potěšení.
Posiloual jsi nás u našem soužení, a my Tě prosíme, abychom i my douedli posilouat
ušechny, kteří se u soužení nacházejí.
Myslíme na ty, kteří pro sué suědomí trpí protiuenstuí kdekoliu na tomto suětě.
Pomoz jim unésti břemeno jejich trápení.
Prosíme za náš národ, nechf se při něm naplní prosby a požehnání předků : Žiu buď
národe posuěcený Bohu a neumírej, nechf dítky tué zůstáuají ratolestí rostoucí.
Nauč nás odpouštět a žít u praudě, aby i skrze naše žiuoty bylo Tué jméno
oslaueno.
Rmen.

Uýbor pro postauení Monumentu d ěkuje následujícím československým
organizacím
za morální, politickou a hmotnou podporu, kterou uěci
Památníku obětem komunismu od samého počátku poskytly.
Je jic h pomoc není zapomenuta.

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ U ZAHRANIČÍ, KANADA
O

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ U KANADĚ

O
DÁMSKÝ ODBOR ČSS TORONTO

a
KRAJANSKÝ UÝBOR CLEUELAND, ODBOČKA ČS. NÁRODNÍ RRDV AMERICKÉ

£
MASARVK MEMORIÁL INSTITUTE

a
MENŠINOVÁ RADA ČESKÉ A SLOUENSKÉ UÉTUE U RAKOUSKU

Ci

NÁRODNÍ RADA ŽEN SVOBODNÉHO ČESKOSLOUENSKR

O
RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOUENSKR

O

SIHTV-EIGHT PUBLISHERS
a

SPOLEČNOST PRO UÉDU A UMĚNÍ

O

ÚSTÁEDÍ ČSL.DEMOKRATICKÝCH ORGANIZACÍ
U AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
O

ÚSTÁEDÍ ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSTUA V ZAHRANIČÍ
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SLRUNQSTNÍ PROŠLOU PŘrDSEDKVNĚ K-231
EDV OTTOUÉ
Uážení hosté, dámy a pénoué, sestry a bratři!
Douolte mi uás přiuítat jménem býualých politických
uězňů
českoslouenských,
dnes
sdružených
u
organizaci K-231. Těší nás, že jste dnes mezi námi.
Dnes je uelký den nejen pro nás, členy K-231, ale i
pro mnohé jiné. Dnes je den, kdy uidine a sen téměř
dnou let se stáná skutečností.
Sen, který uyrostl z úcty a lásky k těm, jimž suoboda
u naší ulasti byla dražší než ulastní žiuot, který
neuáhali položit. Sen, založený na soucitu s těmi,
jejichž žiuoty byly ohroženy režimem doma a na cestě
za suobodou padli s kulkou do zad.
Sen, založený na uzpomínkéch na kamarády z
uyšetřouacích uazeb, peuných uěznic a pracouních
lágrů, kteří byli zeuražděni.
Od myšlenky k uskutečnění je ušák dlouhé cesta,
která se uymyká možnostem jedné organizace. A sem
patří poděkouání čs. enilouým organizacím, které se
staly sponsorem a jednotliucům po celém suětě, kteří
uzali
myšlenku
uybudouéní
Monumentu
obětem
komunismu za suou. Pomohli finančně, hlauně ušák
záuaznou důuěrou u K-231 tuto akci dotáhnout ku
zdárnému konci.
Uyslouuji díky a ocenění práce ušem, kteří uěnouali
nesčetně hodin suého času, úsilí a neruů, abychom se
zde mohli sejít a uzdát poslední hold umučeným
Čechoslouékům. Je to dlouhé řada jmen 8 tak se
omezuji pouze na poděkouání. Podrobnosti budou
uueřejněny ještě u tomto měsíci u Pamětním spisku.
Monument, který bude dnes odhalen , je prací
winnipegského sochaře českoslouenského půuodu
Josefa Randy. Línější úprauu uymyslel a prouedl Milan
Haulín, dnes žijící u Montrealu. 2a mnohými nápady
stála Uěra Haulínouá.
Oba jsou političtí uězni
padesátých let.
Socha i zahradní úpraua jsou silně symbolické. Socha
uyjadřuje úsilí člouěka uymanit se z područí soudobého
smrtícího nástroje - srpu a kladiua - na němž,
ztuárněn do mužské postauy, je křižouán celý náš
národ.
Schůdky, uedoucí k soše, symbolisují poslední kroky
tolika Čechů a Slouáků, kteří je uystoupili, aby po nich
už nikdy nesešli dolů.
Lípa, strom milouaný námi ušemi, nás spojuje s
domouem. Borouice předstauuje odolnost národa žít a
růst i u nepřízniuých podmínkách na kousku žiuné
půdy. Pro náš národ, ten kousek žiuné půdy byla uždy
naděje, že jednou u budoucnosti, se suoboda a
demokracie urátí do malého státu u srdci Europy.
Tato naděje a důuěra u lepší uyrostla z krue těch,
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jimž je uěnouán tento Monument. Jejich tělesné
pozůstatky jsou roztroušeny po neznámých místech
naší ulasti.
Konečně mají hrob. Nezáleží na tom, že je na jiném
suětadíle. Masaryktown je pouažouán za kousek
českoslouenské země a Kanada je štědrou adoptiuní
matkou Čechoslouáků.
Přijala nás, kteří jsme odešli ze sué ulasti. Přijímá i
ty, kteří za naši ulast zemřeli.

Mladé léta
Ja n Zábrana

Zkřehlí uepři u betonouých gigantech.
K nebi šlehající dikobrazí šleh.
" Neber mi srdce, srdce...to mi nech...
A zatýkání ušech. A zatýkání ušech.
Černé mše pokroku. Ty pruní teleuizní.
( Že z nich i kocour zešílí!)
A láska, u níž jsme nebyli
mistry uysokých sklizní...
Horizont zdí, co měly uši,
a pilous, zlý duch němých duší,
praudy, jak šlachy, ještě tužší.
Urabci schouaní ue ulšních...
Uzpomeň těch roků...co je z nich ?

Při odhalení pomníku K-231 přečetl
Jo s e f Škuorecký

Poděkouání.
Uýbor pro postauení Monumentu děkuje usem, kteří pomohli uskutečnit uybudouání Památníku těm, kteří
na cestě za suobodou ztratili sué žiuoty .
Děkujeme :
Organizaci M asaryk Memorial In stitu te lne. za poskytnutí pozemku pro umístění Památníku na
Masaryktownu a za ueškerou pomoc, poskytnutou během příprau i ulastní stauby.
Sochaři Jo s e fu Randoui za náurh a uypracouání sochy a za přijatelnou cenu, kterou si za sué
uynikající dílo stanoull.
Architektu Uáclauu Kuchařovi za bezplatnou pomoc při uyhloubení a uybetonouání základu a
podstauce.
Zahradnímu architektu Milanu Haulínovi za uěnouéní kuětin a rostlin.
Společnosti Braun N ursery Ltd., jejíž president Fr. Braun /českého půuodu/ uěnoual lípu a 3
borouice, účetně douezení a usazení jeřábem - zdarma.
Společnosti MST Bronze Ltd, je jíž president /ukrajinského půuodu/ Myroslau Trutiak
uyhotouil
bronzouou desku u rekordním čase 1 týdne.
Společnosti Les Entreprises Brseneault et Freres lne. /majitel Kanaďan/ za dlažební kameny a
schodoué obrubníky uěnouané zdarma.
Společnosti
Pepiniere Cramer Inc. /majitel jugosláuského půuodu/
za rostliny a kuětiny,
uěnouané na Památník.
Společnosti Leon's Ltd. která douolila L. Helmichoui bezplatně doprauit sochu z UJinnipegu do Toronta.
Děkujeme:
EHilouým a krajanským organizacím, které u důuěře neuáhaly přeuzít záštitu nad
projektem Monument
Jednotliucům, kteří z celého suěta, často z mála, posílali sué dary .
Organizacím ¡jednotliucům, kteří z ulastní iniciatiuy uspořádali sbírky
pro tento účel.
Společnostem a jednotliucům, kteří radou i pomocí umožnili uybudouání jedinečného
díla, které dnes stojí na českoslouenské půdě u Kanadě, na Masaryktoiunu.
Náš nesmírný dík patří Milanu Haulínoui za uypracouání jedinečného néurhu na úprauu okolí Monumentu
a za jeho uellkou práci, kdy namísto sué douolené bezplatně dosloua odedřel přes 140 hodin u době
necelých duou týdnů na realisaci náurhu, u podmínkách často beznadějných. Bez jeho houžeunatostl,
často až turdohlauosti, by Památník nebyl učas dohotouen. Je také jeho zásluhou, že se Masaryktoiun
dnes může chlubit dílem, na které může být hrdý celý českoslouenský eml. Jeho podíl na uzniku Památníku
je tím cennější, že je jedním z těch, kteří byli odsouzeni k smrti a ne jedné cele prožíual měsíce s chlapci,
kteří měli o něco méně štěstí než on.
Františku Ottoui za ušestrannou a obětauou práci, která truala od zrození myšlenky Památníku a
neskončila ani samotným odhalením. Za organisaci finanční sbírky, za technickou a projekční práci, za
celou řadu náurhů a za hřbet lámající dřinu s lopatou a krumpáčem.
Dík patří i Jirkoui Bláhoui, který ue sué funkci spráuce Masaryktoiunu, držel nad projektem ochrannou
ruku a často u té ruce byl během stauby krumpáč nebo lopata.
Pepík Flígr si přijel do Kanady odpočinout, ale i on skončil s lopatou či kolečkem před sebou a pomáhal
kde bylo třeba.
Uelikou zásluhu na učasném dokončení projektu mají i naši "brigádníci" kteří obětouali mnoho suého
uolného času a přišli přiložit ruku k práci. Hanka a Zdeněk Otruboui, Eda Ottouá, Karel Palát,Uěra Rollerouá,
Aleš Březina, Pauel Král, Zdeněk Slauík, Milan Stehlík, Jirka Malysák, Honza Kůstka, Mirek Maleček, Láďa
Helmich, Láďa Diuiš, ušichni pomohli uskutečnit to, co pouažouali za suoji pouinnost, co pouažouali za dluh
splatný těm, kteří nedožili.
S díkem nesmíme zapomenout na členy Uýboru pro uybudouání Monumentu - manželům Slauíkouým,
manželům Bartůňkouým, Jirkoui Tálskému a Uěře Rolleroué, kteří u počátcích připrauili projekt po
administratiuní stránce. Dík patří i členkám Kruhu přátel K-231 za uydatnou pomoc při napsání 1300 adres.
Jsme si dobře uědomi, že bez pomoci obětauých přátel a bez pomoci široké ueřejnosti, by bylo téměř
nemožné uybudouat tuto trualou poctu tisícům, zauražděným komunistickým režimem.
Díky!
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SLRUNOSTNÍ ODHALENÍ PRMRTNÍKU
OBĚTEM KOMUNISMU NR MflSflRVKTOIlINU
2 ČERUENCE 1989
Před jednou hodinou odpoledne, u neděli 1. čeruence , za krásného slunečného dne, shromáždilo se u českoslouenském parku
Masaryktown 1,500 hostí Českoslouenského dne. U rámci dne byl rouněž odhalen nouě postauený pomník obětem komunistického
režimu u Ceskoslouensku.
Přinášíme záznam hodinoué slaunosti odhalení Památníku, je jí průběh a projeuy, jejichž tewt je někdy zkrácen.
Před sochou, zahalenou u bílém plátně, před řadou čestných hostů, nastoupenými legionáři a zástupem diuáků, zahájil sleunost
ceremoniář Jiří Tálský. Program slaunosti se konal u angličtině a češtině, zde jsou některé projeuy u překladu.
Bratr Tálský uuítal hosty a řečníky a požádal br. Františka Kopeckého, kazatele Českobratrské církue euangelické a býualého
politického uězně, aby zahájil slaunost modlitbou.
Nésledoualo čtení dopisů a pozdrauných poselstuí ministerského předsedy Briana Mulroneyho, uůdce liberální strany Johna
Turnéra a uůdce Noué demokratické strany Edwarda Broadbenta.

Zde je část poselstuí uůdce opozice J.Turnéra:
"Při odhalení tohoto Památníku budete si připomínat ulastence, kteří zemřeli za uěc suobody. Připomenete si uelké ulastence
T.G.Mesaryka a jeho syna Jan a, kteří zasuětili sué žiuoty budouání uaší ulasti. Masaryktown je zuláště uhodné místo, kde si
připomínáte suou historii. Toto kulturní centrum se stane dědictuím uašich dětí a jejich potomků a připomínkou jejich národního
půuodu.
Zdrauím uás u tento den uzájemnosti a dobré uůle a uěřím, že naše přátelstuí a respekt zaručí naši společnou budoucnost u
Kanadě. "

Z poselstuí členů federálního parlamentu byl čten dopis Otty Jelínka, ze kterého
uyjímáme:
"Tlumočím pozdrauy 42. Českoslouenskému dni jménem federální ulédy. Jsem půuodem Čechoslouák, moje rodina uprchla z
komunistického režimu u roce 1949, a proto bych rád projeuil uznání členům llýboru pro Monument za jejich úsilí a práci na tomto
Památníku na počest našich českoslouenských krajanů, u tento uýznamný den.
Při pohledu na symbol, který uzešel z douedných rukou Jo se fa Randy, roste u našich srdcích bolest a žal nad utrpením těch,
kteří položili sué žiuoty za sué demokratické přesuědčení.
Jako člen parlamentu, který má tu uýsadu zastupouat Kanaďany u rámci ústauních záruk této ueliké země, nemohu se
nezamýšlet nad odsouzením dr. Milady Horákoué, nad jejím bojem a smrtí za suobodu, kterou my tak často pouažujeme za
samozřejmou. “

Jiř í Tálský dále přečetl dopis
Brandta, který mimo jiné řekl :

předsedy

ontarijské

Konseruatiuní strany

fíndreui

"Zatímco komunistický režim u Souětském suazu dělá pruní kroky k demokratizaci, je důležité pamatouat a uzdét poctu mnoha
obětem násilí u minulosti..."
Br. Tálský pak předstauil ministryni stauebnictuí Chauiuu Hoškouou, poslance ontarijského parlamentu za ScarboroughFranka Fauberta a další poslance Ministryně Hoškouá pak před zahaleným pomníkem
pronesla projeu, ze kterého uyjímáme:
Eiiesmere

" Jsem zde při této uýznamné události jako zástupce ontarijského premiéra Petersona, který mě o to požádal, protože jsem se
narodila u Ceskoslouensku. Jsem poctěna, že mohu pomoci při odhalení Památníku těm, kdo trpěli pod komunistickým režimem.
Opustila jsem Českoslouensko se suou rodinou u roce 1949, uuědomujíc si, že tam zanecháuám mnoho lidí, jejichž situace byla
skutečně uelice obtížná. Je to k jejich poctě, proč se zde dnes scházíme.
Moje dětstuí bylo plné historie Masarykouy demokracie, která ulédla u Ceskoslouensku mezi rokem 1918 a nástupem komunismu.
Společně s uámi sdílím naději, že dnes, u tomto čase změn, můžeme stát na prahu noué suobody pro lid Českosiouenska."

Duě uěty z projeuu poslance Fauberta :
"Ja k říkala ministryně Hoškouá, duch změn uane uýchodní Europou, my se nad tím radujeme a doufáme, že tento uýuoj nebude
ničím překažen. Stručná poznámka k práci slauného umělce Jo sefa Randy : Masaryktown se připojuje k řadě měst, jako je
Winnipeg, Cleueland a Praha, kde díla J.Randy již jsou."
Jiří Tálský pak předstauil řadu dalších
Canadian Ethnocultural Council ; Dr.
Českoslouenského
sdružení
u
zahraničí ; Harry Lapas, zástupce
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uýznačných hostů. Jmenujme paní Uěru Fraštackou,; Jiřího Corna, býualého presidenta
Uladimíra Kabeše; paní Zdenu Škuoreckou; Miloše Šuchmu, předsedu Ústřední rady
Kanadě.
Déle
pan
Uladimír
Zikán
z
Ústředí
čs.
sportouců
u
liteuské associace; Uěra Rollerouá z Black Ribbon
Committee, soudkyně paní

Ungor, známá přítelkyně Čechoslováků v Kanadě; zástupci polských legionářů a dobrovolníků z Uietnamu.
Dále byl za potlesku diváků představen tvůrce pomníku sochař Jo s e f Randa, následován architektem Milanem Havlínem a jeho
paní Uěrou. Havlínovi navrhli a vytvořili zahradní úpravu okolí Monumentu, harmonisující jak se sochou samotnou, tak i s
prostředím parku.
následovaly dvou až tříminutové projevy zástupců sponsorujících organisací. Mnozí představitelé našich předních enilových
spolků přijeli specielně na toto odpoledne ze vzdálených míst, někteří přes půl amerického kontinentu a jejich přítomnost dodala
celé slavnosti nebývalý lesk. Zejména jsme ocenili přítomnost řady hostí z Evropy, mezi nimiž byli i tři zástupci politických
vězňů, kterým se podařilo přijet na odhalení Monumentu z Československa.

Jako pruní promluuil předseda

Masaryk Memoriál Institute Jan Tráuníček. Masarykův ústav je
majitel Masaryktownu, místa, kde je náš Památník umístěn. Uýbor pro postavení Monumentu je zavázán M.M.I. vděčností za
spolupráci a velkorysost, s níž jim představitelé Ústavu vycházeli vstříc. Náš největší dík patří především předsedovi
Trávníčkovi a architektu Kuchařovi, kteří nám pomohli s volbou místa, technickým projektem a zejména se stavbou základu pro
Monument.
Jan Trávníček se omluvil přítomným za případné problémy, které způsobuje rozestavěný projekt krajanského sídliště
na
Masaryktownu. Stavba bude dokončena před Čs. dnem 1990. Dále řekl:
"Masarykův ústav, který spravuje tento kousek naší domoviny zde v Kanadě, rád poskytl tuto část parku k postavení pomníku,
který tak výstižně demonstruje, proč tolik z nás opustilo zem, kterou tolik milujeme.
Je výstižné, že k odhalení pomníku došlo v den oslav založení Kanady, na Československý den. Jsme vděčni Kanadě , že nám
poskytuje příležitosti a svobodu, kterou nám komunistický režim odepřel. Tento pomník nám bude připomínat, že nesmíme
zapomenout na naše drahé doma a svojí činností zde přispět k návratu svobody a demokracie do naší vlasti."

Dále promluuil prof.dr. Mojmír Pouolný z Ulisconsin, U.S.fl. Dr. Pouolný je president
Uýkonného uýboru Rady suobodného Českoslouenska. Pozdrauil zejména politické uězně,
kteří přijeli na odhalení z Českoslouenska a pranil:
"U první polovině tohoto století neznámý vojín a jeho hrob symbolisovaly nejvyšší oběf ve službě národu a vlasti. U druhé
polovině ji symbolisuje politický vězeň a jeho hrob. Dnes, daleko od domova tohoto politického vězně a daleko od jeho hrobu,
daleko od komunistického režimu, který je j zabil, který má dosud dost síly a dost moci aby vládnul, avšak nemá rozum vládnout
nad veřejnými věcmi našeho lidu k jeho blahu a obecné spokojenosti, který nemá čest přiznat si pravdu, že vládne proti vůli
tohoto lidu, a který nemá odvahu podrobit se jeho soudu, ale sám dosud soudí a odsuzuje, daleko od toho domova a od toho
režimu, odhalujeme pomník československému politickému vězni.
Tímto aktem vzdáváme poctu mužům a ženám, kteří svým životem, odbojem a smrtí poctili nás a naší zemi nad míru, do které my
můžeme poctít je. Poctili nás svou věrností ideálům, které jsou také našimi ideály, odvahou stát za nimi a jít za ně do boje proti
zlu, které se je snaží zničit s výzvou, ve které nám odkázali zápas, který jim osud nedopřál dokončit. Uykonali však více, než
jim zákon cti kázal a zákon národní povinnosti kázal. Uydali svědectví o lásce k svobodě naší země a v naší zemi tak veliké, že
v ní touha po svobodo nikdy nezahyne, protože ji s jejich památkou odkazuje a bude odkazovat generace po generaci až k
jejímu slavnému vítězství. Nechf je tento pomník výrazem naší úcty především těm, jimž je jeho osnovatelé, bratři a sestry
spoluvězňové v Kanadě postavili. Nebylo by však spravedlivé, kdybycnom v něm zároveň neviděli poctu všem československým
politickým vězňům. Zajisté je víc než náležité, abych za Radu suobodného Českoslouenska poděkoval a vzdal poctu K-231, klubu
bývalých politických vězňů a představitelům Uýboru pro vybudování tohoto monumentu a všem, kdo k němu svou rukou přispěli,
Františku Ottovi, Zdeňku Slavíkovi a Jiřímu Bláhovi a zejména sochaři Josefu Randovi za dílo, které nás všechny povznáší nad
bolest a smutek, který je v něm uložen. "

Jménem Československého sdružení v Kanadě promluuil generální tajemník, major John
Hásek:
" Když jsem poprvé potkal Edu Ottouou, vyprávěla mi - s lehkým úsměvem- o čase, který strávila v politickém vězení na
Pankráci, ňekla mi, že podmínky za komunistů se nijak zulásf nezměnily od časů nacistů. K jejímu podivu, dokone i týdenní
buchta se lžící marmelády, o které j í vyprávěl je jí tatínek, se stále ještě vydávala ve čtvrtek ( či snad v pátek ). R toto ovšem
je jedna z věcí, kterou znají všichni, kdo mají svou zkušenost s totalitním režimem. Dozorci, tajná policie, nesmyslná byrokracie
je stejná za komunistů jako za fašistů.
Eda a je jí otec se ocitli ve stejném vězení, jeden oběf nacismu, druhá- později- oběf socialistických soudruhů. Nebof nejen
žalářníci, ale i političtí vězni byli titíž lidé.
Uětšina z nich nejsou velcí spisovatelé jako Uáclav Havel, nebo stateční vojáci, ale lidé, kteří vedli normální, obyčejný život- ale
zároveň lidé, ve kterých jiskra svobody, demokracie a lidské slušnosti nezhasla.
Podle mého, to jsou ti, pro které byl tento Monument zbudován. Pro ty, kteří zahynuli ve vězeních, pro ty, kteří se vrátili se
zničeným zdravím, pro ty, kterým nebylo dopřáno dosáhnout cílů, ke kterým směřovali, protože jim byla odepřena jakákoliv
příležitost.

Jsou to lidé, kteří za suou práci nepobírají pense a nemají žádné medaile. Jsou tišší a nenápadní, ale jsou to oni, kterých se bojí
každý diktátor. Jim jsme dnes přišli uzdát č e s t."

Br. Uáclau Hesoun z Krajanského sdružení z Cleuelandu:
" Přijeli jsme také proto, abychom projemli uděčnost K-231 za jejich ušlechtilou iniciatiuu. Oušem, hlauně jsme přišli, abychom
uzdali hold ušem, kdo u uplynulých uíce než čtyřiceti letech u Českoslouensku trpěli pro suobody občanské a náboženské.
Obzuláště se skláníme hluboce před památkou těch, kteří za tyto ueliké ideály obětouali sué žiuoty."

Po něm mluuil Uáclau Hyunar, předseda Suazu českých katolíku z U.S.fl.:
"flž za pár minut odhalíme Památník, uuidíme, že má podobu kříže. R ten kříž není symbolem smrti, ale ten kříž je symbolem
naděje uítězstuí, nebof po každém Uelkém pátku přichází slauné Uzkříšení. Proto dnes, práuě u tomto slaunostním okamžiku, si
společně a ušichni dohromady slibme, že uěmě a statečně poneseme Palachouu pochodeň lásky ke suobodě a lásky k rodné
ulasti až do času, kdy u Čechách zase bude bílý den a plno růží kolem."

Za Českoslouenskou obec legionářskou u zahraničí promluuil předseda lllalter Dufek:
" Společně jsme bojouali za jednu uěc- suobodu naší drahé Českoslouenské republiky. Byly zauražděny tisíce zahraničních
uojáků, členů domácího odboje, mnoho dalších českoslouenských ulastenců. Ušem uám, kterým Bůh nedopřál být mezi námi
uzděném hold. Uám ušem žijícím politickým uězňům uzdáuám poctu."

Pozdrauný dopis , který jménem předsedy Společnosti pro uědy a umění prof. Igora
Nábělka, místopředsedy Stanley Maršíka a gen.tajemníka Miloše Kučery, přečetl
předseda torontské skupiny Ctirad Uréna. Z jeho dopisu uyjímáme:
"Jestliže mír je nedělitelný, pak je také nedělitelná suoboda myšlení a konání. Suobodný intelekt ue suobodné atmosféře je
donucen k čisté soutěži, z níž uítězně uycházejí produkty, které jsou jak ku prospěchu jednotliuce, tak jeho společnosti.
Bohužel, u krátkém úseku tohoto dynamického století, kulturní uýuoj lidské společnosti byl příliš často podrobouán útlaku u
různých podobách. Nechť je nám ušák útěchou, že pachatelé těchto nemorálních činů si těžko uuědomují, že fysické poroba
člouěka nijak nezlomí.
Tento památník nechť slouží nejen jako náš dík těm, kteří poskytli tu nejuyšší oběť, ale také jako symbol nezlomnosti ideálu
práua a praudy."

Za Ústředí čs.sokolstua u zahraničí promluuil starosta Sokola Kanada , Karel Pinke:
"Dnes odhalujeme tento Monument zde u Kanadě, na trualou paměť ušech obětí komunismu. Ušichni uíme, že jich nebylo a není
málo. Byli to dobří a stateční lidé. fl práuě k těmto neuinným obětem komunismu je upřena naše mysl. Jménem Sokolstua chci
upřímně poděkouat klubu K-231, organisaci býualých politických uězňů, za ideu a tuůrčí nadšení pro uybudouání tohoto
Monumentu."

Poselstuí předsedkyně Dámského odboru Českoslouenského sdružení u Kanadě paní
Blanky Rohnoué přečetla paní Božena Matanouičouá:
" Odhalení Monumentu je připomínka nám i generacím po nás, že suoboda a demokracie se musí bránit. Členoué K-231, zuláště ti,
kteří nejsou mezi námi a na které dnes zulášť uzpomínáme, symbolisují pro nás sílu myšlenky suobody, humanismu a lidských
préu.
Douolte, abych uyjádřila sestře Edě Ottoué a Klubu K-231 náš obdiu a uděčnost za jejich
odboru jsou na uás hrdé."

iniciatiuu a práci. Ženy Dámského

Libuše Drobílkouá, jednatelka Národní rady žen suobodného Českoslouenska z Neiv
Jersey, USB:
"Milada Horókouá, Božena Lucbaeroué, Oline Šubrtouá....
Tři jména. Tři ženy, které byly popraueny jen proto, že žádaly suobodu, demokracii. Poslední události u Číně opět obnažily prauou
tuéř režimu u celé jeho podstatě.
Dnes tu odhalujeme památník obětem komunismu, protože máme u žiué paměti tisíce obětí přinesených ue jménu základních a
nezadatelných lidských práu.
Úkoly mužů a žen jsou rozdílné, ale pro ewistenci státu stejně důležité. Státní zřízení které trestá ochránkyně rodin, dárkyně
žiuota a uychouatelky dětí absolutními tresty a dlouholetými žaláři, je ue sué nenáuisti zběsilé a barbarské.
Dnes, my šťastnější, žijící ue suobodném suětě, se s hlubokou uděčností skláníme před obětmi, které přinesly naše ženy u
naději, že naše ulast bude opět suobodná.

flť žije suobodné Českoslouensko ! "
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Shromáždění dále pozdrouil dr. Jo se f Škuorecký za SíHty-Eight Publishers, který přednesl
báseň suého přítele Jana Zábrany. Zábranouy rodiče oba prožili padesátá léta ne uězení. Báseň otiskujeme na straně č.2,
zéroueň s proslouem předsedkyně K-231 Edy Ottoué, která mluuila jako poslední
Po jejím projeuu byl za zuuků kanadské, americké a českoslouenské hymny - u podání třicetičlenné dechoué hudby
zCleuelandu,Ohio- Památník obětem komunismu odhalen.
Následoualo kladení kuětin. Pruní kytici, jménem matek politických uězňů, položila sestra Růžena Haulouá. Nésledoual uěnec z
čeruených, bílých a modrých kuětin jménem K-231. Další, neméně krásné uěnce položili k podstauci Památníku zástupci
českoslouenských legionářů, polských legionářů , Čs. sdružení u Kanadě a Čs. strany národně sociální.

Pomníku

obětem komunismu se poklonili dua z ástu p ci uietnainských ueteránu.

Když Jiří Tálský požádal přítomné aby poustali a minutou ticha ucti i oběti komunismu, zazněla z nedalekého náurší pomalá
uojenská uečerka, troubená osamělým trubačem. Teskliuá melodie na rozloučenou s padlými hrdiny uehnala mnohým přítomným
slzy do očí.
Tímto dojemným aktem byla slaunost odhalení Památníku ukončena.
-ok-

ZDRRUICE
Zdrauice federálních poslanců:

Uýbor pro uybudouání Památníku obdržel k
příležitosti slaunostního odhalení Památníku
písemné zdrauice od těchto kanadských
politických předstauitelů:

Hon.Bili Blaikie, M.P. Winnipeg-Transcona
Hon.Joe Fontana, M.P. London East
Hon.Benno Friesen, M.P. Surrey-White Rock
Hon.John Haruard,M.P.UJinnpeg-St.James
Hon.Otto Jelinek, M.P.Oakuille-Milton
Hon.Lyle Kristiansen,M.P.Kootenay West-Reuelstoke
Hon.Peter Miliken,M.P.Kingston and the Islands
Hon.Brian 0'Kurley,M.P. Elk Island
Hon.Dr.Rey Pagtakhan,M.P.lUinnipeg North
Hon.Dauid UJalker,M.P.LUinnipeg North Centre

Rt.Hon.BNan Mulroney, ministerský předseda a
uůdce Konseruatiuní strany
Rt.Hon.John Turner, uůdce oposice a uůdce Liberální
strany
Hon.Edward Broadbent, uůdce Moué demokratické
strany

Zdrauice předstauitelů prouincie Ontario:

Zdrauice federálních ministru:

Hon.Andrew Brandt,M.P.P.uůdce ontarijské
Konseruatiuní strany
Hon.Lyn McLeod,M.P.P.Minister of Colleges and
Uniuersities
Hon.Lily Oddie Munro, M.P.P. Minister of Culture and
Communications
Hon.Mike Breaugh, M.P.P. Oshawa
Hon.Frank Faubert, M.P.P.Scarborough Ellesmere
Hon.Richard Johnston,M.P.P.Scarborough West
Hon.Marietta Roberts, M.P.P. Elgin

Hon.Benolt Bouchard, Minister of Transport
Hon.Jean Corbell, Minister of Labour
Hon.Paul Dick, Minister of Supply and Seruices
Hon.Jake Epp, Minister of Energy, Mines and Resources
Hon.Monlque Landry, Minister of Enternal Relations and
International Deuelopment
Hon.Shirley Martin, Minister of State-Transport
Hon.Perrin Beatty, Minister of National Health and
UJelfare
Hon. Tom Siddon, Minister of Fisheries and Oceans
Hon.Gerry Weiner, Minister of State-Multiculturalism and
Citizenship
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Z ástu p ce města Scarborough:
Brian Harrison, Metropolitan Councillor
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Z HISTORIE MONUMENTU
František Otta
Bylo to vlastně prostá vzpomínko, která dalo vznik
dnešnímu Monumentu.
S tá le o stéle se vrocela, zlá,
surová, nevymozotelná z paměti. Vzpomínka na kamarády,
k te ř í s námi nesli tvrdý úděl krim inálů le t padesátých a
nedožili se shledání se svými drahými.
Vzpomínka na Rudu Hrnčála, zasypaného v uranových
dolech na Bytízu, ing.Štyse, zabitého vozem /huntem/ v
uhelných dolech na Kladně, na Vaška Truhláře, rozdrceného
skálou no Bytízu o no dolších padesát dobrých chlapců,
k te ří p řišli o život za těch sedm le t, strávených na Bytízu.
Bylo to vzpomínko no jáchymovský tábor Dvonéctku, kde
z o s tře lili no útěku 12 chlapců a přivezli je ukázat no lág r
a pochlubit se, jak dovedou s t ř íle t do lidí. Vzpomínka na
všechny
ty
popravené,
zavražděné
takzvanou
spravedlností. Horáková,
Choc, Šádek,
Alek Ja ro š ,
gen.Pika, mjr. Nechanský a stovky dalších. Vzpomínka na
všechny ty, k te ří se vydali ne cestu za svobodou z v la s ti a
nikdy nedošli. Bezohledně a surově zavražděni strážci
hranic, či kriminálů. Vzpomínka na všechny, k te ří byli
ubiti no estébárnách, zavražděni v lesích, věznicích,
šachtách. Na ty, k teří p řežili krim inály, v r á tili se s
podlomeným zdravím a um írali.
Kolik z těchto obětí rudých vrahů našlo svůj poslední
odpočinek zahrabáno někde v le sích či za hřbitovní zdí v
neoznačených, společných hrobech. Režim odepřel těmto
nešťastníkům i ten nejm enší náhrobek v naději, že se na
tyto svědky bezpráví o ukrutnosti zapomene. T yto všechny
neradostné vzpomínky a m yšlenky daly popud ku vzniku
Pam átníku, který dnes s t o jí na Masaryktownu. Na svobodné
československé půdě, na nejvhodnějším m ístě pro uctění
mučedníků zločineckého režimu. J e nejenom pietním ná
hrobkem, odpíraným všem obětem. J e svědomím vrahů v
Československu, obžalobou rudé diktatury a mementem
svobodnému světu, jak vypadá komunismus ve své
podstatě.
Návrh no vybudování Památníku byl v květnu 1987 p řija t
členskou schůzí K-231 a výbor byl pověřen, aby p řip ravil
potřebné podklady. Ustavil ze svých řad še stičle n n ý
"Výb or pro vybudování Monumentu" a ten na několiko
dolších schůzkách připrovil m ate riály k zahájení akce, o
které v té době nikdo neměl tušení, do jakých m ěřítek se
rozroste o kolik sta ro s tí a nervů bude třeba, než se celá
věc dovede ke zdárnému konci. Byla vypracováno Tisková
zprávo o výstavbě Monumentu o rozesláno no všechen
dostupný exilový o krojonský tisk po celém světě zároveň
s oznámením o zahájení sbírky. Exilové o krajanské
orgonizoce byly požádány o převzetí
z á štity
nod
výstavbou, bez jakýchkoli finančních obligací.
Do časopisu K-231 byla zařazeno zvláštn í, stálá rubrika
MONUMENT, určená pro inform ování veřejn o sti o všem,
vzta h u jícím se k Monumentu, včetně seznamu dárců a výší
obnosů. Pro kontrolu v eřejn o stí bylo dohodnuto uvádět i
počáteční o konečný stav sbírky za uplynulé období.
Ředitelské rada Masaryk Memoriál In stitu tu bylo
požádána o převzetí z á š tity nad Monumentem a o
poskytnutí pozemku na Masaryktownu pro odhalení velkého
kamene s pamětními deskami, původního návrhu Františka
Otty.
Žádosti
bylo
vyhověno, odhadovaná cena
se
pohybovala kolem 6-10 tis íc .
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Aniž byla vypsána soutěž, p řiš ly během několika dalších
měsíců návrhy od Milana Havlína z Montrealu /zároveň
nabídl p řije t a p o stavit Monument i s úpravou arealu
zdarma/, dva od Ja n a K risto fo rih o ze Švédská /také nabídl
p řije t a provést stavbu zdarma/, jeden od sochaře St.
Nováka ze Švýcarska,
Michala Marka z kanadského
Guelphu, sochaře Brabence ze Švédská a Václava Nováka z
Marmory.
Začaly přicházet kladné odpovědi od organizací na
žádost o převzetí z á š tity a začaly přicházet peníze.
Je lik o ž se počalo uvažovat o p ř ije t i značně nákladnějšího
návrhu J. K ristoforiho - stylizo vaný kříž 10 m vysoký,
svařený z různě tvarovaného
kovového m ateriálu-,
rozeslal Výbor pro vybudování Pam átníku za pomoci
členek Kruhu přátel K-231 více než 1300 dopisů dle
adresáře SVU.
Na ja ře 1988 bylo na Masaryktownu vybráno m ísto pro
um ístění kříže na vyvýšenině v blízkosti kapličky, arch. V.
Kuchař zdarma vypracoval výpočty a plény na betonový
základ. Všechno nasvědčovalo tomu, že nám nic nebrání,
abychom Monument odhalili ve výročním roce osmiček. A
zde jsm e najednou n arazili na nepřekonatelnou překážku.
Problém spojený s plánovanou výstavbou na Masaryktownu.
V y v s ta ly obavy, že bychom mohli novou žádostí o stavební
povolení základu pro kříž ohrozit původní podanou žádost o
rezoning parkové oblasti na rssidenční, což bylo potřebné
pro výstavbu bytových jednotek. Nebylo jin é možnosti, než
respektovat přání MMI a odložit odhalení Památníku. Ja r n í
členská schůze K-231 rozhodla, že odhalení bude posunuto
o jeden rok, na Československý den v roce 1989. Byl je š tě
učiněn pokus za pomoci našich ottaw sk ých přátel postavit
Pam átník na veřejném m ístě v O ttaw ě, ale po nějaké době
byl návrh Ottawou zamítnut.
Mezitím začala finan ční pomoc přicházet ze všech
koutů světa a předčila veškeré očekávání; na stavbu byly
pořádány sbírky v A u s trá lii, v J iž n í A fric e , v Německu,
Rakousku, ve Švýcarsku, ve Švédsku, v USA a v Kanadě.
Během velice krátké doby se z lokální z á le ž ito s ti stala
věc celosvětové, které se zú ča stn ili k rajani ze všech pěti
světadílů.
Na radu Karla Kryla, při jeho turné po Kanadě a zastávce
ve Winnipegu, tam ní sochař Jo s e f Randa poslal klubu K231 foto grafie modelu sochy, nazvané "Znovuukřižovaný".
Koncem léta zam ítla m ěstská správa ve Scarborough
žádost MMI o rezoning, z á le ž ito s t byle předána k jednání
na vyšších m ístech a jelik o ž se původní obavy MMI nyní
s ta ly neopodstatněnými, K-231 byl vyrozuměn, že může
za č ít s výstavbou Monumentu.
Činnost šestičlenného Výboru pro vybudování Pam átníku
převzal výbor K-231 a byla svolána mimořádná členská
schůze, aby s konečnou p la tn o stí rozhodla, k terý z návrhů
bude realisován. Ze všech došlých návrhů byly vybrány tři
ke konečnému posouzení.
Velký kámen
návrh Fr. Otty
rozpočet 5600-13000
Styliso ve n ý kříž
návrh J. K risto fo rih o rozpočet
7500
Znovuukřižovaný
návrh J . Randy
rozpočet 13800
D alší náklady, potřebné pro k terýk oli z návrhů, byly

odhadnuty na 10000.
Po několikahodinovém zasedání, kdy byly posuzovány
všechny aspekty, byl při tajném hlasování vybrán návrh J .
Randy. Postava muže v nadživotní v e lik o sti, ukřižovaného
na srpu a kladivu, odlitá z "cold cast bronzu". Rozhodnutí o
m ateriálu na nosnou konstrukci v podobě srpu a kladiva
bylo
odloženo na
pozdější dobu při
projednávání
technických podrobností se sochařem Randou.
P ři lednové schůzce J . Randy na Masaryktownu s
předsedou MMI J.Trávníčkem , arch V. Kuchařem a zástupci
K-231, bylo vybráno m ísto pro Monument, dojednány
podrobnosti a navržena smlouva. Zároveň bylo dohodnuto,
že nosná konstrukce bude vyrobena také ve Winnipegu z
m ateriálu "corteen ste e l" za cenu 6800. Rozpočet
na
Pam átník byl přepracován a jeho konečné znění bylo
následující:
S o c h a ............................ 12000
Srp a k la d iv o ................ 6800
Vybudování z á k la d u ..... 2000
Bronzové d e s k y ............1000
Úprava arealu ............... 2000
P o š to v n é ........................ 2000
Pam ětní s p i s ................. 1000
Pozdější údržba ...........2000
Doprava, c e s to v n é ...........300
Nepředvídané výdaje ....2000
Celkem
31100 dolarů
Koncem února byla podepsána mezi Jo se fe m Randou a K231 smlouva:
$ 6000 za sochu a $ 3000 za nosnou konstrukci - bude
zaplaceno při podepsání smlouvy,
zbytek $ 6000 za sochu a $ 3800 za konstrukci - bude
splaceno při odhalení Památníku.
Šek na $ 9000 byl podle smlouvy odeslán do Winnipegu.
Během března byly pořízeny d iap o sitivy a videotape z
Masaryktownu a doručeny M. Havlínovi do Montrealu. V
krátké době Milan vypracoval návrh na úpravu okolí
Pam átníku a s rozpisem m ateriálu předložil ku schválení s
nabídkou, že přijede ve druhé polovině června návrh s naší
pomocí zdarma realizovat. Návrh byl výborem s malými
obměnami p řija t.
Na květnové členské výroční schůzi K-231 byl s
konečnou p latn o stí schválen nápis na bronzovou desku:

Obětem kom unism u
Jm én em česk o slo ve n sk éh o e x ilu K-231
2.7.1989
V prvé řádce bylo záměrně upuštěno od určení m ísta.
Tím ,
že
Pam átník
s t o jí
na
československé
půdě
Masaryktownu, rozumí se samosebou, že je určen obětem v
Československu. V tomto znění však Pomník může v sobě
zahrnovat oběti komunismu ve všech zemích a stát se tak
Pam átníkem
celosvětovým
a
všechny
národy
pod
komunistickou diktaturou ho mohou přijm out za vla stn í.
V květnu byly zakoupeny potřebné bílé a červené
m uškáty, modré lobelie. Dle Randova výkresu byl zhotoven
model základu pro sochu v m ěřítku 1:10 a z něho byly
brány rozměry při zhotovení bednění pro betonování. Byla
připravena nosné deska s kotevními tra ve rsa m i, ke které
bude Pam átník přišroubován. Bylo navrženo a vytištěn o

1800 pozvánek a byly rozeslány všem odběratelům
časopisu K-231, všem federálním a provinčním vládním
činitelům a městským radním.
Teprve v červnu byl schválen anglický překlad textu na
bronzovou desku. Času bylo již málo a deska mohla být
včas vyhotovena jenom díky tomu, že jsm e našli slévárnu,
kde m a jite l byl původem Ukrajinec a měl plné pochopení
pro
poslání a dů ležitost Monumentu. S líb il vyhotovit
desku v rekordním čase dvou týdnů a svůj slib splnil.
Deska byla během t ř í dnů hotova.
Tém ěř až v polovině června byl proveden výkop pro
základ Monumentu a byla nejprve vybetonována část v
zemi a zasazeny kotevní traverzy s deskou pro uchycení
sochy. Po zatvrdnutí bylo nasazeno bednění a vybetonována
vrchní žebrovaná část základu.
Milan Havlín p řije l v sobotu 17. června a v neděli jsm e
rozm ěřili a vykolíkovali terén. A od té doby začaly
nesčíslné problémy, které se občas zdály nepřekonatelné a
vypadalo to tak, že nebude v naší moci odhalit Pam átník
dohotovený. V pondělí, kdy jsm e začali s výkopy pro
zádržné zdi, se drobně rozpršelo a až do večera jsm e
chodili v holinkách, obalených koulemi lepkavého jílu .
Přes noc se drobné mrholení změnilo na prudký lijá k a
když jsm e v úterý ráno p řiš li, bořili jsm e se skoro po
kolena v blátě. Nákladní vůz, vezoucí 5 tun kamene pro zdi,
zapadl již na příjezdové cestě až po nápravy do bahna a
trv a lo skoro 4 hodiny, než se podařilo vůz v yp ro stit za
pomoci těžkého havarijního auta a bulldozeru. Kameny
m usely být složeny více než 100m od stave n iště a bylo
jasno, že ku stavbě se s m ateriálem do konce týdne
nedostaneme. A tak muselo být 6 tun štěrku, 1 tuna písku,
všechen namíchaný beton a 5 tun kamenů dovezeno na
kolečku po 50m dlouhé a strm é dřevěné dráze, položené
na bezedném blátě. Mezitím byla stavba s íd liš tě na
Masaryktownu zastavena a stro je , s je jic h ž pomocí jsm e
p o číta li, byly odvezeny. Museli jsm e najmout lžícový bagr,
abychom mohli přeskupit desítky a desítky tun země a
v y tv o řit potřebný tv a r svahu za Monumentem.
V Montrealu jsm e měli m ateriál v ceně 7 t is íc dolarů,
který Milan dostal od obchodních přátel zdarma. Květiny,
strom ky, obrubníky a specielní dlažební kámen. To všechno
jsm e nutně potřebovali, bez tohoto m ateriálu jsm e
nemohli pokračovat dále. Společnost, která všechno měla
dovézt, odkládala datum dovezení ze dne na den a nakonec
v sobotu 24. června oznám ili, že nic nepřivezou. Bylo tedy
nutno pronajmout 8 tunový náklaďák, ale nikdo kromě
Milana neměl na tak těžký vůz řid ičské povolení. Navíc
potřeboval vjezdní povolení pro Quebec, a to mohlo být
vystaveno teprve v pondělí dopoledne. Byl to další den
zdržení, k odhalení zbývalo již jenom 5 dní a my jsm e
měli pouze nedohotovené zdi a zhruba srovnaný terén.
Je š t ě ke všemu se Milan v Montrealu zdržel, protože
zvedací vozík v podniku s dlažbou se rozbil a Milan
všechno dláždění nakládal ručně sám. V rá til se tepve v
úterý ráno, 4 dny před odhalením. N aště stí byl v té době
terén kolem Monumentu vyschlý natolik, že mohl z a je t s
těžkým vozem až ke stave n išti. Vykládat jsm e museli
všechno zase ručně a trvalo pár hodin, než jsm e vůz mohli
vrá tit.
Když Milan označil větvičkam i m ísta, kde všude se ve
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tvrdé a kamenité stráni musí vykopat díry pro ro stlin y,
to č ila se nám hlava. J i ž několik dní do nás nemilosrdně
pražilo horké slunce a pot zaléval oči. N a ště stí došli k
večeru naši m uklovští brigádníci a začali rý t dříve
upravenou stráň a odvážet nově vykopaný m ateriál,
sam ozřejm ě do vršku. Díky je jic h pomoci jsou dnes za
Monumentem strom ky a keře.
Středa a č tv rte k byly zasvěceny práci na vybudování
přístupových schodů a dláždění, pátek na vysazení ro stlin ,
usazení sochy a zasazení pamětní desky. Socha byla
přivezena do Toronta již před týdnem a byla přeložena na
lodní t r a ile r a uzamčena v garáži. Objednali jsm e jeřáb a
v pátek dopoledne jsm e sochu opatrně zvedli a sp u stili na
zabetonované šrouby. Díry se však nepatrně rozcházely a
nebyly přesně na šroubech a socha musela být č ty řik rá t
zvednuta a díry zvětšeny, než mohly matky být dotaženy a
zabetonovány. Také pamětní deska byla zacementována na
svém m ístě a to se již b líž il večer. Zbývalo položit je š tě
360 travnatých koberců a zdálo se, že to je nad lidské s íly
udělat to ve dvou lidech. N a ště stí se p řito č ili dva
dobrovolníci a bylo kolem 9. hod. večer, když jsm e mohli
říc i: “A je to hotovo".
Poslední dvě noci, od doby kdy byla socha usazena na
podstavci, byl Pam átník v noci hlídán dobrovolníky. B y li
jsm e si vědomi, že v případě jeho zničení, nebudeme m ít
co odhalovat a že m ísto slavnosti bude fiasko.
S potěšením můžeme prohlásit: ať jsm e se ob rá tili na
kohokoli z našich krajanů, na kteroukoli společnost jenom
trochu s y m p e tis u jíc í s Čechoslováky, všude jsm e našli
pomocnou a ochotnou ruku, když se dověděli na jaký účel
pomoc poskytují. My , bývalí p o litič tí vězni děkujeme
všem

za

tuto

pomoc

a

přáli

bychom

si,

aby

si

JEDNA NOC U ŘÍJNU.
Dáclau Smejkal

Takouý obraz měl jsi tu ještě namalovat
malíři hrůzy, malíři lidských běsů, Goyo!
Očima tvýma bezmocně jsem se díual,
rukou a štětců a bareu tvých bylo mi třeba,
abych moh podat drésavé svědectví světu.
Nad námi v temných dálkách říjnové noci
chvěly se hvězdy, ti svědkové mlčící, věční,
vesmíru tajemné písmo, zářící slzy kosmu,
pod námi chvěla se země, poutnice stará,
jakoby nemohla unést své břemeno těžké,
jak by se zřítit chtěla v bezedno nekonečna,
nemajíc sil k další cestě v své odvěké dráze.
My v dlouhých sražených řadách ztrnule stáli,
zafaté zuby, sevřené pěsti, bledí,
v doufání marném, že zmizí vidění hrůzné
jako se ztrácí fata morgana v poušti.
Klamavé smysly však nelhaly tentokráte.
Před námi ležela mrtvá těla
zbrocene krví, střelami znetvořena.
Očima vytřeštěnýma jsme počítali:
Pět, kteří otroctví nemohli snášet déle,
pět, kterým svoboda víc byla nežli život,
pět, kteří nechtěli čekat na uykoupení,
pět, kteří unikli životu, otroctví unikajíce,
pět, které spíléní již nikdy neprobudí.
Nasládlý pach krve k tučnému hodu
volá již červy, ty bez lopat hrobaře pilné,
praotce času horlivé služebníky.
Snad se čas zastavil, snad ho už vůbec není,
snad došel písek v hodinách přesýpacích...
My jako tonoucí v ohlušujícím tichu,
bez dechu, palčivou bolestí zmrazení, ztuhlí,
zápachem krve k životu probuzení,
hořké i slané slzy jsme polykali,
ubozí, neschopni myšlenky, neschopni činu.
Radosti, smutky, lásky i nenávisti,
poklidné snění i životní odhodlání,
kvetoucí růže, ohrady z ostnatých drátů,
úsměvy dětí, oddané náruč ženy,
velikost lidského boje za řád a práva,
uše pro nás ztratilo smysl v objetí smrti,
milenky nevítané, neodbytné, velké a poslední
usmiřouatelky.
Probuď se čase, otěží uchop se znova,
popožeň k trysku loudaué spřežení vteřin,
ař to uše zmizí.
Nikdy nezmizí, nikdy,
strasný ten obraz, který jsi nenamaloval,
malíři hrůzy, malíři lidských běsů,Goyo!

koUlWlAvUSMU

12

Nezmizí nikdy, ta jedna noc v říjnu,
vykřičník, příkaz odstranit ze světa hrůzu,
věčný tvůj motiv, Goyo, tak, aby byla
se štětci, obrazy tvými v muzeích skryta,
tak, aby člověk člověku zůstal bratrem !

Memorial unveiled to Czechs
who died in fight for freedom
By Don Dutton Toronto Star
form er Czechs from across
.Canada and the United States,
' ,cqpe to Metro yesterday for the
'^ v e ilin g -of a memorial to those
who died fighting communism in
' their homeland.
• ^For many the memorial serv
ice at Masaryktown Park, a little
.bit of Czechoslovakia in Scarbor, oiigh, brought memories of rela
tives and friends who were tor’ tu red and shot, some while
, .trying to escape, and of years
spent in prisons a fte r the
'.Communists took over m ore
. than 40 years ago.
. ^ It was an especially emotion' filled ceremony for Edda Otta,
the Ottawaf woman who heads K•231, the organization of former
."Czech political prisoners in exile
.that erected the memorial. Her
brother was executed in 1-051.
But it was also an opportunity
to tell the 1,000 in attendance
x abput those the m em orial
-honored — “those, who put free.dpm and country above their
•lives.” She fought.to control her
.te a rs as her husband,. Frank,
helped unveil the memorial. - The 5-metre-high brass figure
<?f man crucified on a hammer
.and sickle is the creation of
Czech-Canadian sculptor Josef
' Randa of Winnipeg.
v " For Otta and about a dozen of
the women, yesterday’s memori
al service in a grassy valley of
the p ark beside Scarborough
Golf Club Rd. was also a reunion
' for the “survivors.” As a political
prisoner, Otta had been in 14
- Czech jails between 1950 and
1960 and the women had all been
'»tsome of the prisons with her.
/

POMNÍK ODHALEN ČECHOSLOVÁKŮM
KTEŘÍ ZEMŘELI U BOJI ZA SUOBODU .
DON DUTT0N, TORONTO STRR

B ýva lí ČBchoslouéci z celé Kanady a Spojených
s tá tů se s je li v č e ra do Toronta, aby odhalili Památník
těm, kdož zemřeli v boji proti komunismu v je jic h
ulasti. Pro mnohé z nich tato slavn o st u M asoryktoiun
parku, malém kousku Č eskoslovenska ue Scarborough,
přinesla zpět uzpomínky na příbuzné a p řá te le , k te ří
byli umučeni či z astřelen i, n ěk teří při pokusu o útěk, a
na léta
stréuená ue uězeních po komunistickém
p řevratu před více než č ty řic e ti lety.
Byla to ceremonie z u lá šf dojím avá pro Edu Ottovou,
ženu,
která vede
K-231,
o rg anisaci
b ývalých
česko slo ve n sk ých p olitických vězňů v exilu, je ž se
zasloužila
o v z ty č e n í Memoriálu. J e j í
b ra tr byl
popraven v roce 1951.
flle
byla
to
rovněž
p řílež ito st
s d ě lit
tis íc o v c e
přítomných, koho má Památník u ctít- “ t y , kdož si
cenili svobodu a v la s t více než s v é ž iv o t y ." Eda Ottouá
p otlačo vala slz y, když j e j í manžel Frank pomáhal
odhalit Pam átník.Pět metrů
vyso k á
so ch a
muže,
ukřižovaného
na
srpu
a
kladivu
,
je
dílo
českoslo vensko-kanad ského původu, Jo s e f o Randy z
Binnipegu.
Pro paní Ottovou a přibližně tu cet žen , v č e r e jš í
s la v n o st v travnatém údolí parku na Scarborough Golf
Club Road bylo rovněž p říle ž ito stí k s e tk á n í B těch ,
k te ří p ře ž ili.“ Ja k o politická vězeňkyn ě, paní Ottová
s trá v ila 11 let v česk o slo ve n sk ých věz en ích mezi roky
1950 a 1962 a o statn í ženy byly s ní v některém z
vězení.
( TeHt je překlad článku, k te rý byl otištěn 3 .č e rve n ce v
Toronto Sta r, n ejrozšířenějším kanadském deníku. The
S t a r vyc h á z í v nákladu v íc než půl milionu v ýtisk ů
denně. Při překladu jsm e opravili n ěkteré drobné věcné
chyb y, které se v původním teHtu v y s k y tly . )
-ok-
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s t ř íp k y z e st r u by

Zdeněk Otruba
Někdy uprostřed horečných dní posledních duou let, které
mnozí z nás stráuili dosloua přikouéni k projektu Památníku
obětem komunismu, objeuila se myšlenka uydat pamětní spis.
Až to bude ušechno hotouo ( to jest, jestli to uůbec bude
někdy hotouo, protože občas jsme trochu ztráceli uíru a
neruy )- tedy až to bude hotouo, abychom si sedli a u klidu a
míru zaznamenali na kus papíru, jak to ušechno bylo. Ja k se
ta myšlenka zrodila , jak se měnila a rostla- někdy trochu
přes naše hlauy-, jak jsme se do krue pohádali sami mezi
sebou, protože každý se domníual, že jeho náurh, jeho řešení
a jaho způsob je lepší. Rle bylo to dobré hádání: jak kdosi
řekl u jiné souuislosti, byla to soutěž dobrého s ještě lepším.
Takže jsme se zase druhý či třetí den smířili, protože nám bylo
jasné, že ten monument postauit musíme, kdybychom po
kolenou lezli. Protože, když to nedokážeme, když nám to
nějak uybouchne pod rukama, bude to takouá ostuda, že to
Káčko nepřežije, fi my- řečeno s Lumírem Saliuarem- " se
budeme do práce plížit kanálame."
Inu, neuybouchlo to. Nakonec jsme to postauili, i když
někteří u tom záuěrečném finiši skoro dosloua po těch
kolenou lezli. Ja k nám ušem ke konci pouoloualy neruy, o tom
malá historka :
Uláďa Helmich přiuezl Randoua "panduláka ", jak se mu
mezi námi mazliuě říkalo, z LUinnipegu asi dua týdny před
odhalením. Ušichni jsme si oddechli- sochu máme, když
nebudou kytky okolo, nějak to odšuindlujeme a uysázíme je
třetího čeruence.
ňle - řekl kdosi: co když tam někdo u noci přijde a
panduláka nám uyhodí do uzduchu ? Pouuažouali jsme: každý
mukl uí, že na to stačí jedna uhodně umístěná šulka dynamitu.
A že soudruhům u Praze Památník musí lézt na neruy, o tom
nikdo nepochyboual.
Uděláme to jinak, rozhodl Franta Otta. Panduláka
schouáme, a na podstauec ho dáme až den nebo dua před
slauností. Když nám ho zničí po slaunosti, postauíme ho
znoua. Rle před odhalením, to by byla katastrofa.
A tak se také stalo: Sochu jsme schouali na přísně
utajeném místě, na podstauec umístili až dua dny před
odhalením, a ty duě noci do slaunosti jsme u sochy drželi
stráž. Taky jsem hlídal jednu noc, s Uládou Diuišem a jeho
zlým ulčákem. Na smůlu žádný agent STB nepřišel a tak Argo
byl bez uečeře.
Tak to je jeden střípek ze stauby.
Když jsem dostal na starost pamětní spis, požádal jsem
pár lidí, aby do něj napsali nějaký suůj zážitek. Někdo napsal,
někdo ne, někdo uážně, jiný uesele.
A tady je malé sbírka těch střípků.

Ja k o pruní- Ja ro s la u Šu estka z Nelson, B.C.
To bylo u roce '81, u Protiuíně. Uyprouázel jsem přítele na
nádraží, klábosili jsme , padl mi přitom pohled na "Kosáka."
"Koséci" byli ue městečku čtyři- u Národního uýboru, u
prodejny zeleniny, u parčíku a ten u nádraží. Proč se tomu u
místě říkalo "Kosák" neuím. Bylo to přes dua metry uysoké,
odlité ze šedého betonu- kladiuo , srp, a nahoře huězda, ta
byla natřená rudou baruou, kterou mají soudruzi tak rádi. Bylo
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to obludné. Ušák ona socha Stalina u Praze také měla zuláštní
kouzlo. Jenže generalissimus padl, dodnes mi není jasné proč;
"Koséci" stále ještě stojí...
Cosi mě tehdy napadlo, přišel jsem ke "Kosákoui", opřel
se o zneužitý beton zády, rozpažil ruce, a zuedl hlauu.
"Takhle se musím nechat uyfotografouat, budu mít parádní
nouoročenku." Zašklebili jsme se tehdy oba, a já uzápětí na
příhodu zapomněl.
Pak si mě u roce '84 podali estébáci, po nich si mě
uypůjčil prokurátor a soudce- nakonec z toho byl jen celkem
nicotný rok. Tomu se pořád diuím; že jsem jim uůbec stál za tu
práci, když jí je čest.
Až teď, s nadcházejícím odhalením památníku mi byla
epizoda připomenuta.
Přítel je u Norimberku.
Já jsem u Britské Kolumbii.
"Znouuukřižouaný " je u Ontariu.
A u Českoslouensku jsou stále ještě komunisté.

*
Z Protiuína do New Vorku, a zde j e stříp ek Oty
Rambouska, u podobně horce ueselém tónu;
Když do Káčka dorazil model sochy uýtuarníka Randy, duě
dlouholeté muklyně se při pohledu na spoutaného nahatce
ušklíbly a prauily:'1 Ženský seděly taky! "
Uznikl problém. Někdo naurhoual, že bychom tam mohli dát
ty postauy duě, jednu ženskou a jednu mužskou, čímž by se
problém ženské rounopráunosti uyřešil. Jin ý cynický mukl
mini1, že mají-li být obě nahaté, pak snad stačí figura ženská,
to rrá uětší přitažliuost a přijde to leuněji.
Do sporu se umísila strana prudérních, která nebyla proti
mužské postauě, kdyby oušem byla jaksi na příslušných
místech drobet zahalená. Kdyby se třeba tomu Randoui u tom
smyslu napsalo...
Jiný namítal, že Rodinůu " Myslitel " taky nemá plauky a
nikomu to neuadí. A uůbec, umělci moc nemilují, když jim
někdo kecá do práce, takže pokud chce někdo psát Randoui,
af to udělá sám.
Situaci uyřešila sestra předsedkyně, která rozhodla, že
nejde o muže či ženu, nýbrž o symbol či alegorii. A tak zůstalo
u půuodního náurhu.

*
Opusfme
leg rácky
a
dejme
slouo
Milanu
Haulínoui, člouěku,
k terý
mezi
"s ta u ite li"
Památníku patří k n ejzasloužilejším . Milan je
člouěk skromný a nečeká na choálu. Ušák ani
při
předstauooání
če s tn ýc h
hostů
během
slau n osti si nešel pro potlesk a seděl někde u
ústraní. Či možná ho zmohla únaua: ušák u
pátek ,až do tmy, pokládal tráuník kolem
Monumentu. Milan Haulín rad ě ji ch u álí jin é .
Poslechněm e si:

Nikdy jsem si nemyslel, že i takouý Památník potřebuje ke
suému zrodu dua- muže a ženu. Pile je fakt, že Památník
obětem komunismu se zrodil u rodině Ottouých, Eduly a Franty.
Na počátku každého činu je myšlenka a po ní hned přijdou
starosti. “ Což postauit takouý kámen?" řekl mi Franta při
jednom našem setkání. Udělal jsem náurh, trochu opracouaný
kámen. Přišly další náurhy, kříž Honzy Kristoforiho. Myšlenka
dostáuala konkrétnější podobu. Pak přišel náurh Josefa
Randy, a další starosti. Ztuárnit Frantouu myšlenku do
umělecké
podoby
znamenalo
mít
peníze.
Odpouěd
českoslouenské emigrace na uypsanou sbírku byla jedinečná.
Tak jak na kontě "Monumentu" přibýualo peněz od našich lidí
z celého suěta, tak i projekt Památníku nabýual konrétnější
podoby. Samozřejmě přicházely i kritiky, rady a uýtky,
zprauidla od těch, kteří sami nepřiložili ruky k dílu. Unauen a
často zklamán, Franta pokračoual u práci.
Rž přišel den D, ulastní stauba Památníku.
fl kolem betonouého podsteuce stouky kubíků neuprauené
země, které nám zbyly po započaté staubě sídliště. Pak
17.čeruna začalo pršet, napřed jemně, pak uíc a uíc, až během
duou týdnů se okolí budoucího Památníku proměnilo u moře
bláta. U tom rozmoklém jílu, po kolena u blátě, jsme kopali a
házeli, uozili štěrk a kameny, betonouali- bez naděje, že práci
do Ž.čeruence dokončíme.
Pak se počasí umoudřilo, další pomocníci se k nám přidali,
práce se pohnula upřed. filé troufám si říci, že bez Franty Otty
bychom to učas nedokončili.
fl tak došlo snad k nejuýznamnějšímu politickému aktu
českoslouenské
emigrace- odhalení
Památníku obětem
komunismu, dne 2.čeruence 1989 na Masaryktownu u Torontě.
"flle dělali jsme to pro ty kluky a holky. Zasloužili si to.11To
je Franta Otta.

*
Uzpomínku na ■prouazárnu" či kolo smrti jsem
dostal od Zdenka Slauíka, který sám byl v roce
1950 odsouzen Státním soudem k trestu smrti.
Trest mu byl změněn no dožiuotí.
Každé ráno od deuíti do půl desáté chodí po šediuém
uězeňském duoře prouazářl. Minuty jejich uychézky jsou
přísně spočítány. Tam chodí a čekají na smrt. Počítám je,
deuatenáct, duacet jeden. Počet se mění, ubýuá a přibýuá,
jak odcházejí a nouí přibýuají. Jsou různého uěku,
komunismus sl neuybíré. Uidím starce, muže u nejlepších
letech i ty, kteří uypadají jako chlapci. U kruhu chodí ředitel
uranouých dolů, který prý uyzradil státní tajemstuí. Za ním
major Nechanský. Za ním mladý hoch, který uypadal také jako
uoják. flž po jeho poprauě jsem se dozuěděl, že to byl
student filosofie z Olomouce.
Později na Mírouě jsem se setkal s Eruínem Kolenatým.
Eruín čekal u kole smrti osmnáct měsíců na uykonání rozsudku
smrti. Každé oteuření kobky přinášelo možnost, že nastal
konec jeho žiuota. Z jeho cely odešla na poprauiště dlouhá
řada jeho kamarádů. Byly to dlouhé, turdé měsíce. Tolik se
chtělo žít.
Tecf tu stojím na našem národním středisku Masaryktownu

před odhaleným Památníkem obětem komunismu. Uidím
zmučené tělo muže, ukřižouaného na srpu a kladiuu, umělecké
dílo sochaře Randy z UJInnipegu.
fl opět uidím to pankrácké kolo smrti u roce padesátém.
Tenkrát jsme si
uzájemně slibouali, že jména prouazářů
nezůstanou zapomenuta, že jejich oběti nebudou marné.
Z iniciatiuy K-231, českoslouenský ewil posteuil důstojný
památník obětem komunismu, fl já jsem hrdý, že jsem stál u
jeho kolébky.

*
Poslední " střípek ze staub y" jsem dostal od Jirky Tálského,
který při slaunostním odhalení Památníku působil jako náš
Master of Ceremonies. Nechal jsem si jeho psaní nakonec,
protože si myslím, že dobře uystihuje dopad, jaký má
Monument nejen na nás, ale i na naše okolí.
Postauit tu uěc nebylo snadné. Čas utíká, nikdo z nás
nemládne a je možné, že jsme tu staubu dokončili u poslední
chuíli. Ode dneška za deset let, kdo tu ještě bude, aby ne
sebe uzal tu dřinu, ty neruy, tu odpouědnost? Kdo z nás
je š tě bude mít tu sílu, energii a odhodlání?
Tak či onak, Monument stojí. Neodcházíme od práce. Naopak,
hodláme ještě mnohé uykonat. Budeme-li chuíli odpočíuat na
uauřínech, snad nám bude odpuštěno.

fl nyní- "s tř íp e k “ Jir k y Tálského:
Bylo to někdy na počátku mého docházení do banky, kde
js e n ukládal došlé příspěuky na uybudouání pomníku na konto
nezuané " K-231- Monument".
Měl jsem zcela slušnou řadu šeků I hotouých peněz, od
našich kanadských i amerických přátel a bankouní úřednice u
přepážky měla dost práce , než je ušechny spočítala a
orazítkouala. Uellce milá a úslužná žena orientálního půuodu.
Ušechny šeky zněly na "Monument". Náhle se na mne
podíuala a optala se "Prosím uás, co je to ten-"Monument?"
Řekl jsem jí, že jsm e organizace, která chce uybudouat
pomník padlým a umučeným za suobodu. Prauila "Jd e o druhou
suětouou uálku?" Odpouěděl jsem jí "Ne, u boji proti
komunismu u naší zemi".
Uzpřímila se za přepážkou, je jí pohled na mne zuážněl,
zturdnul a pak řekla zcela nahlas "flf je to pořádný pomník, i
za mne. Za moje rodiče a moje dua bratry, které komunisti
zauraždili ue Uietnamu."
Pak změnila tuář na normální uzezření bankouní úřednice,
popřála mi pěkný den a zuolala "Další!"
Když byl schuálen náurh "Znouuukřižouaného", chtěl jsem
j í ho ukázat, ale už jsem j í u té odbočce nenašel, možná že
byla přeložena jinam.
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Č ís la kolem MONUMENTU:
Pokud nebylo možno zjistit čísla přesně,
bylo použito přibližného odhadu.
Příprauné práce:
Administrativní práce
cca
3000.hodin
Napsáno a odesláno
cca
2000.dopisú
Do sbírky přispělo
cca
600.dárců
Nejnižší dar
3.00
Nejuyšší dar
2100.00
Zúčastněno
14. států
USA, Kanada, Austrálie jsou počítány
každý jako 1 stát
Monument:
Uýška
450. cm
Uáha
600.kg
Uáha betonového základu a podstauce
10.tun
Upraua arealu:
Odpracováno
514.hod
Na úpravě se prací zúčastnilo
19.lidí
Štěrku, písku, kamene bylo použito
25.tun
Použitá zem
40. tun
Položený trávník (1 role = cca 1m h 1m) 360. rolí
Na zahradní úpravu bylo použito
190.rostlin
Hodnota Monumentu
61500.00
Socha, základ, areal
Materiál + placené práce
26000.00
Neplacená práce pro úpravu
5400.00
Neplacená administr. práce
30000.00
Ke 2. červenci 89 . Příjem v kan.
31975.00
Uydání v kan.
25804.00
Odhalení se zúčastnilo hostů
cca
1200.00
Bývalých pol. vězňů bylo přítomno
49.
878.roků
Součet let, na kolik byli odsouzeni
Součet let strávených ve vězení
474. roků
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S A S S S S S S S S fj
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NEZAPOMÍNÁME

S

DO RUSKR

S LRSKOU

Uíce než 500 kostelů u Souětském
suazu bylo uráčeno křesfanům

Miliony touží po Bibli
Gorbačououa politika glasnosti náhle oteuřela dueře pro
biblické společnosti na celém suětě. U tuto historickou
chuíli uydaly ulédy pouolení pro hromadný douoz Biblí do
Souětského suazu a do ostatních zemí uýchodní Europy.
Podle odhaduje u SSSR asi 100 milionů křesťanů, ale méně
než 6 milionů Biblí. Nedostatek Biblí byl způsoben
nařízeními po druhé suětoué uálce.
Mnozí křesťané mají dosloua roztrhané Bible, jak kolují
mezi jejich příbuznými a přáteli.
Kanadská biblická společnost nutně potřebuje vaši
finanční pomoc, aby doručila Bible do rukou křesťanů,
kteří je nutně potřebují.
Dáš dar bude použit pro dodáuání Biblí u těchto jazycích:
ruštině, estonštině, lotyšštině, ukrajinštině, polštině,
němčině, češtině, slouenštině, maďarštině, rumunštině,
slouinštině,
choruatštině,
srbštině,
makedonštině,
gruzínštině, a arménštině.
Prosíme uás, pomozte ještě dnes !
Dáš dar je odepsatelný od daní. Charitable Organization
Registration # 0021501-47.

Přemek Kocián
Pononský hořec mírně bliká
a hrobka mlčí bezejmenná,
žal se smrtí se drží ticha
-márnice dueře nedouřená.
Moc bolesti do šátku uine,
z kostela zní poslední hrana,
u kříže klečí bytost drahá,
to maminka je , uplakaná.

Please help today so that Christians in this part of the world will soon
be able to receive their very own Bible!
I would like to make a gift in the amount of $____________________
Please charge my gift to:
Signature:
Card No.:

Expiry Date:

Name:
flch, kolik bratří, sester našich,
vichřice času, ruce katů
vrhly do proudu kalných dějin,
do ulhkých kobek nenávratů.
Panonský hořec mírně bliká,
dnes stojíme nám čestnou stráž,
památník, dárek našich srdcí,
je vašim duším suatozář.
£

Cleveland, 21.čerune 1989

+ + S S S S S S S S S J'S S S S S S S S S S A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S / /
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Address:
City:_________________________Prov.:__________________
Postal Code:________________________ :__________________
Please make cheques payable to Canadian Bible Society.
Detach and mail to: Canadian Bible Society, 10 Carnforth Road,
Toronto, Ontario M 4 A 2S4 (416) 757-4171.
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Úéžení bratři a sestry,
u neděli dne 2.čeruence 1989 odhalujete Památník
obětem komunistického režimu u Českoslouensku.
Naši členoué ČsOL u zahraničí. Jednota UictoriaAustralie, budeme myšlenkami s námi a i na tak uelkou
uzdálenost ušichni uzdáuáme čest ušem umučeným
bratrům a sestrám, kteří byli obětí komunistické
nadulédy u naší drahé ulasti.
S krajanským pozdrauem: Na zdar!
Českoslouenské obec legionářská u zahraničí, Jednota
Uictoria
Ing.J. Dohnal, předseda
J.Poster, jednatel

Přáte lé ,
udělali js te nesm írný kus dobré práce. Myšlenka
pomníku chytla lid i tak jako dosud v em igraci nic
jiného. Za kapsy! -v tom je ta výjim ečnost a v tom
se ukazuje j e j í s íla . Slov dovedeme vyrobit více než
dost.
P ř ip ra v ili js te slavnost odhalení velkoryse a my
vám všem, kdo j s t e se na té m ravenčí, a často nervy
rvoucí
práci
podíleli,
přejeme
plnu
zdar
slavnostního dne.
Peněz na dobrou věc není nikdy dost a proto
posíláme je š tě m alý příspěvek.
S upřímným pozdravem Vám a všem přátelům
Jir k a a Ada Krupičkovi.

o

...Tož, můžete být hrdí. Památník jste rozjeli a co je
hleuní, taky dokončili. U enilu není takouých uěcí
nazbyt, fi je důležité, že přispěli ušichni z celého
suěta. Je dobré, že komunistům u Praze stále
připomínáme, že na jejich suinstua nezapomínáme. A
hlauně, že nezapomínáme na naše sestry a bratry,
které oni utrápili ue uězeních, na ty tisíce umučených a
spoustu neuinně odsouzených. Je ště jednu myšlenku
jim posíláme: den zúčtouání se blíží.
Olin Mikulčák, Ústředí čs.demokratických organisací u
Austrálii a na Nouóm Zélandě.

*

Js m e velm i rádi, že se někdo ujal úkolu vybudovat
takový "Pam átník". My osobně jsm e sice to nejhorší
neprožili (jsm e ročník 1950 a 1963), ale rádi
bychom touto skromnou částkou přispěli obětem 50.
let. Ale nejen jim . Kom unistický teror, bohužel,
není nějaký z vlá štn í je v, om ezující se pouze na
jmenovaná 50. léta. Naopak. Byl, je a bude
průvodním jevem tohoto systému. Všichni jím byli
postiženi. Někdo z tra til m ajetek, jin ý svobodu nebo
domov, někdo život a někdo svou vla stn í tvář...
Naše vla s tn í zážitky z Československa, skrovné
inform ace, které jsm e tam těžce sháněli a hlavně
již 20 měsíců t r v a jíc í "inform ační hostina" na
svobodě, nám to s tá le více potvrzují.
Pam átníky obětem fašism u s to jí dnes po celém
světě. Ale tomu světu je třeba připomenout, že byli
a jsou i jiné oběti, jin é koncentrační, nebo pracovní
tábory a jin é lidské zrůdy než jsou fa š is ti.
Děkujeme.
Vaši Danuše Šuláková a P e tr Krhut ,A ustrálie.

...Památník
obětem
komunismu
bude
zároveň
mementem pro všechny komunisty, aby věděli, že
je jic h zločiny nejsou a ani nebudou promlčeny. Brzy
si začneme s nimi "vyrovnávat vztahy", ale nebude
to finanční vyrovnávání a účtovat také nebudou oni.
Jednou, až komunismus skončí na sm e tišti dějin,
bude se stavět podobný Pam átník tam, kde mé stá t v ČSR. S kamarádem jsm e uspořili nějaké peníze,
tak zasílám e na MONUMENT alespoň 50 kan. dolarů.
S upřímným pozdravem a pěsti vám drží
Radek Škoda.
*

Uážení přátelé !
Děkujeme za uáš dopis a přiložené pozuánky. Není nám
pro uelkou uzdálenost možné se slaunostního aktu
odhalení Památníku obětem komunistického teroru u
Českoslouensku zúčastnit.
Uýboru pro uybudouání památníku blahopřejeme k jeho
zdárnému uskutečnění.
S krajanským pozdrauem
Menšinouá rada české a slouenské uětue u Rakousku.

TELEG RAM :
Drazí přátelé, ue chuíli odhalení Památníku my, bratři ze
Šuýcarska , budeme státi s uámi, uzpomínajíce
politických
uězňů,
umučených
a
poprauených
komunistickým režimem u Českoslouensku. Stojíme
uěrně a peuně za naším slibem K-231
" Aby se to už neopakoualo "
Fráňa, Kanda, Kelbich, Kežlínek, Laube
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SBÍRKV:
Sbírka J.Z. Urly

300.00 Kan

Anonymní dárci.

Mukloué z Oltenu

Anonymní dárci.

400.90 Kan

Rádio Su.Europa

Anonymní dárci.

415.26 Kan

Přátelé z Berwynu

Anonymní dárci.

65.00 US

Krajanský uýbor Cleueland
585.00

Dárci
Česká kalol.jednota
Česká síň Karlín
Distr.Suaz č.katolíků
ChadimJerry
Hesoun Uáclau
Hřebík M.
Hřebačka U.
Hromádka L.
Hynčík J.
Hyunar Uáclau
Jauůrkouá D.
Jícha J.
Kašpárek L.
Kobylák J.
Kocáb J.

US

/u US $;/
25.00
25.00
25.00
20.00
25.00
20.00
10.00
10.00
10.00
25.00
10.00
20.00
10.00
25.00
25.00

Kocián P.
Kodeda J.
Koláček M.
Kubašta J.
Nouotný F.
Pituch L.
Polánkouá M.
Politzer A.
Poseděl M.
Rychtera L.
Šimůnek K.
Šimůnkouá Mrs.
Šmíd J.
Uohryzkouá M.
Uoris Mr.
UJolf G.

K. Pecháček - Rakousko
226.40

Dárci
Běhalouá U.
Pechouá J.
Dostalík J.
Eckhard Riehl
Freisacher H. + R.
Frankouá R.
Fuchs B.
Hájek Dr.
Helebrant R.
Hlobil Karel
Kajzrouá I.
Kallus Fr.
Kantor Jiří

Dary organizací:
98.88

Kan

CS EK-Seruice Men League
ČS EH-Seruice Men League Uictoria
ČS sdružení - Tasmánie
ČS0L u enilu, jednota J. Palacha
Krajanský list

35.02
100.60
85.30
18.00
44.05

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Sokol Melboume
Sokol Melbourne - Uictoria
Ústředí čs. dem. organizací u
Austrálii a Nouém Zélandě

100.00
50.30

Kan
Kan

326.96

Kan

500.00
200.00
200.00
300.00
250.00
517.00
50.00
520.00
100.00
50.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Austrálie:

Kanado:
Bata Footgear
ČS obec legionářská - Kanada
ČS sdružení - Manitoba
ČS sdružení - Montreal
Dámský odbor - Toronto
Kruh přátel K—231
Šanda Meat Products
SiHty Eight Publishers
Sokol Canada
Sokol Gymnastic Association
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Kon

/u rak. měně/:
100.00
200 00
160 00
100.00
120.00
30.00
100.00
200.00
150.00
50.00
30.00
91.00 Kan
50.00

Káua Kamil
Kretschmer Arnold
Leduina E. + M.
Motloch 2.
Neduěd F.
Pánek U.
Pecháček K.
Peseta J.
Quirgst F.
Rischel R.
Rybin Karel
Rybin Uiktor
Safrata Fa.
Sikouá luana
Skála Petr
Szilway Ladislau
Urban A.
UJaldhaus M.
Ualk Kristine

Sbírka -Sokol
Dárci
Sokol Sydney
Brichtouá L.
Hercok A.
Jelínek G.
Jelínek J.
Minařík 0.
Nypl-Newman A.
Saltman K.
Zahrádka J.

50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
577.00
100.00
100.00
20.00
100.00
50.00
30.00
30.00
100.00
50.00
50.00
100.00
23.59

Syie"

Kan

Kan

/u Aus.$/:
100.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00
20.00
10.00

Šuédsko:

Anglie:
ČS obec legionářská -Anglie

20.00
10.00
15.00
25.00
5.00
20.00
10.00
20.00
30.00
20.00
10.00
10.00
10.00
25.00
20.00
50.00

Sdružení suobodných Čechů a
Slouáků - Šuédsko

87.50

Kan

100.00
200.00

Kan
Kan

Šu ýcarsk o :
Čs. spolek "D0M0U"
Křesfenské odbory

USA:
200.00
ČS národní rada americká
ČS národní rada americká
50.00
-uýchodní oblast N.V.
50.00
ČS obec legionářská-jednota N.V.
100.00
ČS ženská národní rada
250.00
Krajanský uýbor Cleueland
500.00
Nejmenouaná organizace z USA
50.00
Rada suobodné Podkerp. Rusi
250.00
Rada suobodného Českoslouenska
25.00
Sdružení českých katolíků -Ohio
50.00
Sdružení českých katolíků - Illinois
25.00
Sokol Belcamp
250.00
Sokol Greater Cleueland
250.00
Spolek pro uědu a umění
100.00
Trampská osada "DÁLAUR"
50.00
ČS národní rada americká- Michigan
Národní rada žen suobod. Českoslouenska 100.00
100.00
ČS strana národně sociální
100.00
Dramatický sbor "UČELKA"

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Kan
US

DflRV JEDMOTLIUCŮ
ANGLIE:

Krejčí J.
Rejmanouá Olga

AUSTRÁLIE:
Benhartouá Finne
HubnerJan
Kašfók Zdeněk
Šulákoué, Krhut
"HFR"

ČSR:
"STL"
Pol. uězeň z Prahy

20
11.50

US
Kan

50.00
20.00
9.10
50.00
41.60

Kan
US
Kan
Kan
Kan

10.00
50.00

US
Kan

50.00
50.00

Kan
Kan

25.00
10.00
10.00

Kan
US
US

50.00

Kan

10.00

US

FRANCIE:
Leiner Francois
Till Ladislau

HOLANDSKO:
Budinský Z.E.
Šeflouá L.
Staněk Jožka

ISRAEL:
"PJH"

ITÁLIE:
Pochobradský J.

JIHOAFRICKÁ REP
Bezděk luan
Chuátal Milan
Drahota Jan
Duořák Mirek
Uašák Suáfa

"50.00
50.00
100.00
50.00
50.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

30.00
250.00
100.00
100.75
70.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

KANADA:
Adamouič Jiří
Bartůněk Antonín
Bílé Jana
Bláha Jiří
Bouček Břetlsleu
Bouček J.A.
Božek Uladlmír
Březina Aleš
Buzek Karel
Čermák Jo s e f
Čipera John
Corn Jiří
Cuachoucouá Mirka
Diuiš Uladimír
Dokoupil S.+ M.
Doubek L.
Dufek IDalter
Ellinger Frant.
Fabík John
Fellmann Jan

25.00
100.00
40.00
100.00
40.00
25.00
200.00
50.00
50.00
100.00
50.00
120.00
20.00
50.00
20.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Fic Uiktor
Fraštacký Family
Fraštacká Uiera
Froml Leo
Frýbort Milan
Hampeis Lubomír
Hanuš J.+ M.
Hásek Jan
Haněl Lubor
Heulín Milan
Hora Ota
Horák fl. + H.
Horák G. + U.
Hrdlička Milo
Jakubínský Stan.
Jarošouá Ema
Jeřábek Karel
Johanouský Fr.
Kaiser J. + D.
Karbusický P.+ Z.
Keuan Ladislau
Každan Norbert
Kloudouá Narie
Koldinská Libuše
Kolínouá Hana
Kos Panel
Kotík Lubomír
Krajina Uladimír
Král Panel
Kraus Henry
Křesl Mike
Kroulík Bohumil
Krupička Jiří
Kubečka John
Kučera John
Kučera Panel
Kuhn E. + UJ.
Liška U.R.
Maddim Sam
Matouš J.+ 1.
Matoušek F. + H.
Matys Dalibor
Mestic Ena
Mikoczy Imre
Moldanan Stefan
Neudorfloná Marie
Nouě příchozí
Orszagh Elena
Otruba Zdeněk
Otrubouá Hana
Otta Frant.
Ottoná Eda
Palét Karel
Panel Karel
Pecka Karel
Pelnářoná Hana
Plnke K. + M.
Píškouá Uěra
Plšek Ulastimil
Popeléřouá Jitka

100.00
2100.00
100.00
10.00
100.00
30.00
50.00
20.00
30.00
400.00
50.00
50.00
20.00
25.00
10.00
100.00
100.00
30.00
20.00
20.00
100.00
150.00
30.00
5.00
150.00
40.00
10.00
25.00
40.00
100.00
100.00
10.00
250.00
100.00
700.00
40.00
10.00
50.00
20.00
3.00
50.00
200.00
5.00
50.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Prebandoué R.
Řehák Augustin
Rezek J. + J.
Roedling R.+ J.
Rolleroná Uěra
Rydlo U.+ D.
Saliuar Lumír
Schiller Milan
Šenkyřík Rudolf
Sekanina Zdeněk
Seyfried Jan
Skoták Slánek
Skoték Slánek
Slauík Zdeněk
Soňa Uáclan
Špačkoné Božena
Stanislau P. + L.
Stehlík M. + U.
Stračouský Zdeněk
Strejčkouá Jana
Šuchma Miloš
Sýkora Ota
Šnestka Jaroslau
Talský Jiří
Toiuiainen Martti
Tomčík C. +
■K.
Tráuníček Jan
Ualenta Uladimír
Uelenta Uladimír
Uan Tech John

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Uaněk Jo s e f
Uelan A.K.
Ueselá Anna
Ueselý J.F.
Uinický Joseph
Uréna Joe
UJágner Arnošt
Zicha Uiktor
Zubr Slánek
"BS"
•HGF*
*HJ'
*HS*
"JD "
■JRK*
'KJE'
'MSR*
'0E‘

200.00
10.00
10.00

Kan
Kan
Kan
Kan

50.00
67.14
100.00
95.00
100.00
60.00
30.00
50.00
20.00
50.00
30.00
20.00
20.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

30.00
40.00
50.00
30.00
20.00
100.00
50.00
50.00
15.00
50.00
500.00
50.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

90.00
150.00
20.00
100.00
60.00
50.00
50.00
20.00
50.00
5.00
5.00
50.00
10.00
40.00
100.00
40.00
20.00
25.00
100.00
250.00

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

30.00
50.00
100.00
100.00
100.00
30.00
100.00
25.00
50.00
10.00
20.00
30.00
50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00
20.00
100.00
150.00

•PP*
•UJD'
•UJ'
■ZB'
'UJ'

RAKOUSKO:

50.00
25.00
20.00
20.00
20.00

Bujnouá Eugenie
Čermák Ferdinand
Hošfálek Mirek
Karlík Lubomír
Matula Frant.

19

Kan
Kan
US

Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan

Kan
Kan
Kan
US
Kan

Pecháček Karel
Tomek Miroslau
Ueit Uladimír
"M.J. "

39.81
25.00
10.00
100.00

Kan
US
US
Kan

ŠU ED SKO :
Chalupa Rudolf
Duořóček Mirek
Štorch Ota

310.00
100.00
50.00

US
Kan
Kan

SU VC BRSKO :
Bemadič Jan
Bidlo Zdeněk
Božejouský 0.
Důra Jo se f
Fail Ewald
Flíger Jo sef
Frana Antonín
Frana Uladimír
Friede Luduík
Hamplouá Kuěta
Hlach Uladimír
Husákouá Helena
Jíš a Jo se f
Kanda Jo s a f
Koutný Ota
Krause Oskar
Laube Konrád
Mikolášek Bohdan
Mohyla Jo se f
Mrázouá Jarmila
Nóprauník Jiří
Němec Jana
Němeček Rudolf
Pittner Ilja
Šinégl Jan
Škutina Uladimír
Urebcouá Jarka
"JJS "
"UU"

119.00
50.00
100.00
43.58
30.00
20.00
60.00
50.00
30.00
7.77
50.00
40.00
43.93
50.00
20.00
10.00
25.00
90.00
44.32
70.00
20.00
50.00
20.00
100.00
10.00
20.00
20.00
39.60
87.05

Kan
US
US
Kan
Kan
Kan
US
US
Kan
Kan
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
US
US
US
Kan
Kan

U S D :
Rdam U. + J.
Babinec J.+ M.
Becker luan A.
Bárta Joseph
Bartoš Mirko
Beharka John
Bena Kamil
Bergman llsa
Bláha M. + E.
Blaho Drahomíra
Bock Eue
Breber George
Bridle Miloš
Brodská Zdena
Brym Stanislau
Brzoréd LUillicm
Bunža Bohumír
Čížek Lubomír
Coufalík Ota
Debnarik H.H.
Dellin Eduard
Drobílkouá Libuše

20

300.00
50.00
15.00
25.00
25.00
20.00
50.00
15.00
10.00
30.00
10.00
20.00
10.00
20.00
25.00
20.00
20.00
10.00
50.00
15.00
25.00
60.00

US
US
US '
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Kan

Faltusouá Rnna
Filípek Jan
Halaska Charles
Hanět Radek
Hanuš Jaroslau
Harna D.
Hesoun Uáclau
Horák Uladimír
Hrabík M.+ M.
Hrubý R. + S.
Hudlický M. + A
Hurt František
Hyunar U.+ M.
Janatouá Jarmila
Jančík Stanislau
Janků Jan A.
Jan sa M. A.
Jen č Ulastimil
Je n č e k vPřemysl
Ješina Čestmír
Jílek J. J.
Jirák B. K.
Kabeš Uladimír
Kánská Jana
Kerner Miroslau
Kithier Karel
Kleskouic P. Z.
Klír George
Kmente Jan
Knorr Miloš
Kobylka Ota
Kocourek Bořiuoj
Koeppl Milada
Kohout Jára
Kraftouá Ulasta
Králíček Lubomír
Kraupner Boris
Kříž Karel
Kuetko Martin
Lang P.+ J.
Lat Emanuel
Leeds Eua
Lettrich Irene
Lněnička Jo s e f
Lukešouá Milada
Machač Jo s e f
Nehasilouá Rosina
Nehněuajsa Jiří
Neznámý Bl.
Nouák J.S.
Nouák Mirko
Oščádal Augustin
Papánek Štefan
Pesjkar J. + A.
Peroutka Uáclau
Pištecký A. + R.
Podolský Uiktor
Pondělí Carl
Pospíšil luan
Pospíšil Lubomír
Pouolný Mojmír
Pražák Z. + E.
Prušák Mirek
Rakušan Zdenko
Řezníček luo

30.00
200 00
25.00
20.00
15.00
25.00
25.00
5.00
20.00
10.00
50.00
20.00
25 00
50.00
100.00
15.00
20.00
70 00
5.00
25.00
30.00
10.00
50.00
25.00
30.00
20 00
20 00
5 00
50.00
50 00
30.00
50 00
10.00
20.00
5 00
20 00
25.00
10.00
25.00
50.00
20.00
5.00
50.00
10.00
200 00
20.00
25.00
100.00
50.00
15.00
20.00
10.00
50.00
50 00
50.00
20 00
50.00
5.00
50.00
100.00
50 00
40 00
20 00
25 00
10 00

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Kan
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Kan
US
US
Kan
US
US
US
US
US
US

Roubík Antonín
Rozbořil L. + D.
Rychtera Luduík
Schauerouá Uěra
Sedloň Zdeněk
Slauíkouá Cecilie
Smejkal M. + D.
Smetana Frant.
Smola František
Smunt Antonín
Sochor Jiří
Spiegel Albert
Springer Albert
Šrámek Jan
Stachouá Helena
Steinbach Karel
Šturman Pauel
Šustar J. J.
Šuehlíkouá Mary
Šuihla Kuětoslau
Táborský E. + 1.
Traulejeu Uěra
Truitt George
Uhlíř J. B.
Ueselský Ctirad
Uich Zdeněk
Uoženílek J.
UJachtl H. H.
UJalter Jiří
QJurm Jaroslau
Zeman Leoš
Zonarouá Eua B.
Žouželka John
"AUR
"BA"
"CHJ"
"KM"
"P B J"
"PSA"
"RB"
"TJ"
"U JK"

50.00
50.00
125.00
25.00
10.00
15.00
100.00
25.00
10.00
100.00
20.00
10.00
20.00
10.00
10.00
20.00
10.00
20.00
15.00
70.00
30.00
10.00
25.00
25.00
20.00
10.00
50.))
100.00
10.00
10.00
10.00
50.00
200.00
30.00
20.00
75.00
50.00
100.00
50.00
10.00
22.00
50.00

Z Á P A D N Í NĚMECKO:
Bellus S. M.
Bláha Uít
Čeruíček Pauel
Duořák J.G.
Hejl Milan
Jadrný Karel
Jadrný Karel
Janče Milan
Kludský Emanuel
Kryl Karel
Kryl Karel
Kubelík Rafael
Loetuy Jiří
Malysák Jiř í
Škoda Radek
Skřička Uáclau
Skřička Uáclau
Zahrádka Kuěta
"PC"

40.00
100.00
7.35
50.00
50.00
22.00
22.00
10.00
21.69
236..00
274.00
200.00
50.00
20.46
50.00
50.00
35.30
100.00
14.42

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
Kan
US

US
Kan
Kan
US
Kan
Kan
US
US
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
Kan
US
Kan
Kan
Kan
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