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Časopis Klubu bývalých politických vězňů v exilu

Ročník 5.Číslo 4 (28) Leden 1990

Stovo precisedk,ynii
U balíčku z domova přišly dvě ohořelé svíčky s
krátkým přípisem: "Jsou od sv. Uáclava.... a viděly“.
Uiděly události, které zvrátily režim, trvající v naší
zemi páté desetiletí.
Generace mladých vzala do ruky osud své země.
Nezažila opilé řvaní Gottwaldovo, dunění kroků lidových
milicí prázdnými ulicemi, ani prvotní strach a hrůzu z právě
nastávající "vlády lidu". Dovedla ke zdárnému konci cestu
odporu, nastoupenou před 41 lety.
Jsme na ně hrdí. Čisté mládí, které v sobě našlo sílu
říci "dost" falešným doktrínám marH-leninismu, samo
vládcům, lžím a podvodům.
Šli spořádaně; Praha se k nim přidala. Obklíčeni hrubou
silou, biti a zbiti, nevzdali se. Studenti, studentíci a mladí
všech vrstev vrátili národu hrdost a důvěru ve vlastní sílu.
Mravnost a pravda konečně zvítězily. Gaudeamus igitur - I
filé nezapomínejme svých mrtvých.
41 let jsme čekali na svobodné Československo. Kdysi
dávno - psal se březen 1948- se shromáždil tisícový dav a
tiše postupoval k Černínskému paláci, aby vzdal poslední
poctu první oběti komunismu - Janu Masarykovi - miláčkovi
národa, který byl zavražděn vrahy, kteří nikdy nebyli
vypátráni.
Kolik těch obětí bylo od února 1948 do listopadu 1989?
Od justiční vraždy Milady Horákové a víc jak stovky
dalších, přes Jana Palacha a Jana Zajíce k Pavlu Wonkovi
až k rozbitým hlavám 17. listopadu.. Zločinecká organisace,
která si říká komunistická strana, vroubila svou cestu krví.
filé mamě se snažila zabít touhu po svobodě v
národech, které zotročila.
fisi všechno muselo být tak, jak bylo. Útlak, násilí,
krutost, nenávist - všechny vrstvy národa musely poznat,
co vlastně komunismus je - ten nádor musel prostoupit
celým tělem, aby si organismus mohl vytvořit protijedy. U
roce 1948 nebylo naděje na odstranění komunismu - tenkrát
ještě nebyl dostatečně znám všemi tak, jako je teď.
Jistě není přehnané tvrzení, že snad každá rodina v
průběhu čtyř těžkých desetiletí, byla tak či onak postižená.
Atmosféra, kterou doma prožívají, doráží na nás v
desítkách dopisů; štěstí a radost konečně svobodných lidí
dobře chápeme my, kteří jsme sami svobodu kdysi ztratili.
Převratu v Československu se zde říká sametová
revoluce /velvet revolution/ a správně. To byla revoluce,
kde komunistům nebyl zkřiven ani vlas na hlavě, ani jeden
knoflík jim nebyl ukroucen. Ty rudé hvězdy z čepic a klop si
jistě strhávali sami. Msta je špatný a záporný cit a
většinou se stává bumerangem. Spravedlivý trest je něco
jiného. Ujdou spravedlivému potrestání
velitelé věznic,
pracovních táborů, bachaři, vyšetřováci, jejichž krutost je
známá a dokazatelná, či výrostci, kteří s takovou vervou
mlátili ženy a rozbíjeli hlavy?
Mávnutí kouzelného proutku a byla svoboda? To určitě
ne. Historie odporu je dlouhá. Na začátku stály tisíce
politických vězňů padesátých let, lidé ubíjeni k smrti,
lámání kostí i charakterů.
Mírné uvolnění v šedesátých letech, které vedlo k
Pražskému jaru. Spekulací, "co by bylo, kdyby se věci
vydařily, kdyby nedošlo k okupaci" bylo uíc než dost, filé Pražské jaro skončilo a čím více nadějí tenkrát bylo, tím
horší byl pád do "normalisace" a dalších dvaceti let lží a

nehorázných překrucování faktů.
Jako výstražné znamení na začátku této éry září
pochodeň odporu obou Janů. /Není krásné se dožít doby,
kdy víme, že jejich oběť nebyla marná?/
Uznik Charty 77, která bojovala za práva, zakotvená v
ústavě, fi pronásledování členů Charty...
Pomalé probouzení z národní lethargie. Demonstrace k
21. srpnům, manifestace k 28. říjnům. Lednové události.
Loňský rok /se dvěma osmičkami/ dal naději, že
začíná svítat. Začaly vznikat nezávislé občanské iniciativy,
fiugustin Navrátil formuloval požadavky katolíků, které
podepsalo půl milionu občanů, červnová petice Několik vět a
mezi tím zatýkání, pronásledování, hrozby a persekuce.
Dvě jména začínají vynikat, v něž národ vkládá
důvěru. František, kardinál pražský - stárnoucí v letech,
mladý srdcem a zralý zkušenostmi a rozvahou, fi Uáclavspisovatel, chartista, politický vězeň a především člověk
nekompromisní a nezkompromitovaný. Kolem něj se
vytvořila plejáda lidí právě tak zanícených a odhodlaných
přinášet oběti vlastní i svých rodin.
fi tak cesta k 17. listopadu se pomalu otvírala. Nechci,
aby tyto řádky byly chápány jako ubírání zásluh studentům.
To rozhodně ne. Byli to oni, kteří urychlili anabási za
svobodou a dali jí formu "sametové revoluce". Mají obdiv a
lásku nás všech, finonymní, jak jedno těleso, zorganisovaní
do detailů, odhodlaní a stateční utínali mnohohlavé hydře
jednu hlavu za druhou
Hlídkovali, vyvěšovali plakáty, burcovali dělnictvo i
venkov, informovali - nejedli a nespali, protože úkolů bylo
moc a den i v těch pohnutých týdnech měl jenom 24 hodin.
fi vybojovali svobodu. Demokracii ještě ne - to bude
stát mnoho dalšího úsilí. Ta hydra ještě není mrtvá, některé
hlavy změnily barvu, jiné se schovaly do písku a
čekají....ale i těm bude brzy konec.
fi my v ewilu? - vlastně dnes už jenom v zahraničí,
protože politický enil skončil někdy v listopadu 1989.
Celou řadu let bylo jasné, že osud našich národů se
rozhodne doma a tak se i stalo.
Pokud enil mohl k tomu dopomoci, bylo to vždy jen
podpůrnou politickou prací. /Helsinki, Madrid, Uídeň,
demostrace, Svobodná Evropa, Hl8s Rmeriky, intervence u
vlád adoptivních zemí atd./.
Samozřejmě "podpůrná" pomoc nekončí. Má novou
formu a v této etapě je největší pomocí pomoc finanční, fi
tak se nadšeně sbírají peníze pro Občanská fóra, pro
studenty, pro politické vězně..
Za pér dní skončí rok 1989 - tak přetížený událostmi a
změnami nejen u nás doma, ale v středovýchodní Evropě,
které ovlivní vývoj celoevropský, ba světový.
Před několika hodinami byl Uáclav Havel zvolen
presidentem Republiky československé - po presidentech
strachu konečně president - člověk.
Co přát Uáclavu? Důvěru a lásku národa má - tak
jenom hodně zdraví a síly, protože úřad, který nastupuje,
jistě není ten nejlehčí.
fi co přát našim doma do nového roku a do nového
desetiletí? Co víc přát, než se stalo?
Hodně zdraví, abyste mohli dlouho uychutnávat tak
zaslouženou a vysněnou svobodu.
Eda Jarošová- Ottová
*
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Prohlášení politických vézÄu
padesátých let, přednesené v tiskovém středisku Občanského
Fora dne 23.11.89 o 18.hod. čtyřčlennou delegací jménem
postižených mužů a žen, žijících doma i v zahraničí:

My, političtí vězni let padesátých, kteří jsme od
prvopočátku bojovali za svobodnou demokracii a svobodné
Československo, se zcela připojujeme k požadavkům národa
za vyšetření, zveřejnění a potrestání pachatele teroristického
rozkazu k brutálnímu zákroku složek ministerstva vnitra proti
povolené, pokojné manifestaci studentů dne 17. listopadu 89.
Požadujeme změnu politického klimatu ve jménu 148 nevinně
popravených
a
8000
umučených
vězňů
minulého
čtyřicetiletého období protilidového režimu. Komunistický
"humanismus" jsme poznávali po dobu deseti i více let za
ostnatými dráty koncentračních táborů a mřížemi smutně
proslulých věznic po celém území státu.
Jsme plně solidární s každým poctivým Čechem a
Slovákem, přejícím si obnovu svobodného Československa.
Nebojte se I My jsme se také nebáli I Pravda zvítězí I
Političtí vězni padesátých let.

Prohlášení předali: Ladislav Struska, Václav Findejs, Čeněk
Sovék, František Melichar

PoLítíctí spoíu
Ma tradice K 231 z roku 1968 chce navázat Konfederace
politických
vězňů
Československa.
Jako
nepolitická
organizace by měla zveřejňovat případy politických uězňů z
let 1948 až 1989, vydávat svědectví o zločinných postupech
proti těm, kteří byli nespravedlivě z politických důvodů stíháni
a usilovat o jejich rehabilitaci. Přípravný výbor, v němž jsou
zastoupeny všechny generace těchto vězňů, požádá příští
týden ministerstvo vnitra o registraci. Na bývalou vedoucí
sociální komise ÚD K 231 a manželku jednoho z iniciátorů
nynější konfederace Uěru Melicharovou jsme se obrátili s
dotazem, jak je možné zaručit "čistotu" členstva. “Prakticky
není možné, aby se mezi nás dostal někdo, kdo nebyl
politickým vězňem. 0 nás starších , z padesátých let, budeme
znovu dávat dohromady dokumentaci. Navíc se vzájemně
známe. U případech těch mladších s námi bude spolupracovat
UONS, který je o politických vězních dobře informován. Každý
samozřejmé musí svůj případ věrohodně doložit, musí udat
paragraf, rozsudek, věznici, kde pobýval atd." Na závěr ještě
odpověď U.Melicharové na otázku: Pracoval K 231 alespoň v
podzemí v posledních letech? “Před 21 lety nás rozpustili. Ale
my jsme ve skutečnosti nerozpustitelní! Žádnou činnost jsme
sice nevyvíjeli, ale existovali jsme, jako existuje všechno, co
jsme museli prožít. Uždyf naše přátelství je asi takové, jako
byla ta z válečných hrůz.

MLADÁ FRONTA
Praha, 13.12.1989

Co tomu říkáte ?
Přípravný
výbor
znouuuznikající
organisace
politických vězňů plně podporuje myšlenky, vyjádřené
v programu a zásadách Občanského fora. Jsme
přesvědčeni, že k překonání hluboké společenské krise
a jejích neblahých následků je nanejvýš žádoucí
uchovat a nadále podporovat uše, co dalo v těchto
osudových chvílích naší společnosti morální sílu
postavit se násilí a žádat návrat k demokracii a
suobodě.
Mládí, budoucnost našich národů, zbavilo náš život
strachu a vrátilo mu jeho pravý smysl. To zavazuje.
Nesmí být zklamáno ve svých nadějích.
Stojíme nyní před volbou presidenta republiky. Plně
si uvědomujeme vážnost a dosah této volby. Uěříme, ža
v dané chvíli nad úzce osobními a stranickými zájmy
převáží vyšší princip. Chceme stát demokratický, stát
svobodný. Jeden z mála, kteří se v současné době těší
důvěře převážné většiny naší demokraticky smýšlející
veřejnosti, je Uáclav Havel. Uyjádřeme mu i my svou
důvěru. Nechť, než ve svobodných volbách jako
plnoprávní občané tohoto státu projevíme svou vůli,
stojí v čele Československa. Podporujeme jeho úsilí,
Cesta k demokracii a suobodě teprve začíná a není
a nebude lehká.

Konfederace politických vězňů Československa
Přípravný výbor
Praha, 12.12.1989.

..série masových demonstrací
neprobudily sice blanické
rytíře, ale zato hrdinného ducha českého národa. Dokázaly
celému světu, že demokratické tradice jsou ve vlasti hluboce
zakořeněny a touha po suobodě převeliká. Statisícové davy
den po dni dokazovaly, jak prolhaná byla tvrzení těch, kteří v
zahraničí i doma nestydatě hovořili o pokřivené páteři našich
národů, o tom, jak propadly materialismu ba i výuce marnleninismu, o politickém nezájmu, apatii a ztracené mládeži. Jak
nezodpovědné to byly řeči, jak urážlivé. Škodily naší národní
věci a pomáhaly prodlužovat vládu komunismu, zvláště pokud
byly provázeny dosavadním vývojem zcela neopodstatněným
tvrzením, že "Gorbačevova linie je podraz", "jeho budoucnost
zpečetěna". Dnes tito mudrci umlkli, ale kují své pikle, často
za cizí peníze.
Kamil Bena

Jakešoya stokoruna
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PerspeUttvij 1C-231
Zdenek Otruba
"Chceme suobodné,demokratické a prosperující Česko
slovensko, a od této myšlenky nikdy neustoupíme",řekl Uáclau
Havel na první demonstraci Občanského Fora na Václavském
náměstí 18.listopadu minulého roku.
První etapa revoluce,toho dne zahájené,mezitím skončila:Českoslouensko je skutečně svobodné.Mení ještě
demokratické.Na to budeme muset čekat na suobodné volby
někdy v tomto roce.Třetí etapa,Československo pro
sperující,bude samozřejmě nejdelší.U dobrém případě se
prosperity můžeme dočkat ode dneška za deset let.
Mezitím,politické změny stíhaly jedna druhou a po dlouhé
týdny nebyl čas vydechnout a zamyslet se,kam nás události
nesou a jak na ně reagovat.Ted se věci přece jen trochu
uklidnily a je načase zrekapitulovat si,co československá
revoluce 1989 znamená pro nás v exilu všeobecně, a pro nás v
Káčku zvláště.
Předně,základní poznatek:československý exil skončil.Po více
než čtyřicetijedna letech,úloha politického exilu je u
konce.Politický exil (již třetí během jediného století] měl pouze
jediný smysl a účektotiž být mluvčím umlčených národů
doma.To
platilo
o
tak
zvaných
československých
representacích,a( už šlo o seriozní organizace typu Rady
svobodného Československa,Poradního sboru pro západní
Evropu nebo třeba Světového kongresu Slováků,či af šlo o
frivolní spolky jako Česká světová unie nebo Československá
vojenská vláda v Austrálii.Tyto organizace buď skončí
činnost,nebo si najdou jiný obor působení.Podobně to platí o
všech ostatních zahraničních akcích,které mají výhradně či
převážně politickou funkci,tedy také o Klubu bývalých
československých politických vězňů v exilu,o našem K-231.
Zajisté první naše funkce byla mluvit jménem umlčených
politických vězňů doma,z toho jsme odvozovali -patrně
právem- svůj exilouý mandát.Tento mandát nyní skončil.Rádi
ho předáváme těm,komu samozřejmě měl od začátku
patřit,politickým vězňům doma.Neděláme si žádný nárok
určovat,jaká má být organizace politických vězňů doma,jak
se bude jmenovat a kdo ji bude řídit. Doufáme pouze,že se
nějaká vytvoří,protože doma jsou stále ještě tisíce
politických vězňů padesátých let,a k nim přibyla řada nových
vězňů svědomí sedmdesátých a osmdesátých let.Podle
zpráv,které máme,tvoří se v těchto dnech v Praze nová
Konfederace politických vězňů Československa ze zástupců
bývalého K 231 a organizace UONS,Výboru pro obranu
nespravedlivě stíhaných. Přejeme nové organizaci všechno
nejlepší do odpovědné a obtížné práce.Budeme naše čtenáře
informovat o dalším vývoji v organizování politických vězňů
doma.
Mezitím,jak vypadají věci tady u nás v emigraci,s naším
exilovým Káčkem?Řekli jsme už,že politická funkce K-231 v
exilu skončila osvobozením vlasti.Mohli bychom se tedy v klidu
rozejít,s vědomím,že jsme nesli pochodeň muklovského
politického hnutí v době,kdy to nemohl (nebo nebyl schopen)
dělat nikdo jiný.Problém je trochu v tom,že exiloué K-231
vedle funkce politické plnilo ještě několik dalších funkcí.Tyto
úkoly zůstanou i po osvobození Československa a někdo je
bude muset dělat.Které úkoly to jsou?
Předně,je tu Památník obětem komunismu,který jsme postavili
v červenci 1989. Jsme víceméně povinni starat se o údržbu
Monumentu i v budoucnosti.Máme na to koneckonců i
peníze,uybrané
sbírkou
od
našich
lidí
po
celém
světě.Předběžně jsme se dohodli s Masarykovým ústavem,na
jehož pozemku Monument stojí,že předáme Monument do
vlastnictví M.M.l.,s tím,že se o něj i nadále budeme
starat.Smlouvu v tomto smyslu připravíme v nejbližší době a
předložíme ji ke schválení Valné hromadě MMI a výroční
členské schůzi K-231.Rádi bychom,aby MMI souhlasil s
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ustavením zvláštní komise (nazvané třeba Monument
Committee,Komise pro Památník),která by měla na starosti
údržbu Památníku.Předsedou komise by byl někdo z bývalého
K-231,který by byl zároveň členem ředitelské rady Masaryk
Memoriál lnstitute.Podle stanov M.M.l.předseda komise si
určuje členy své komise.Tito členové mohou,ale nemusí být
členové M.M.l.Tím by se problém kolem údržby Monumentu
vyřešil patrně ke všeobecné spokojenosti.
Zbývají
dvě
další
funkce,které
až
dosud
plnilo
exiloué Káčko,a které s případným rozpuštěním K-231
nezaniknou.Předně je to sociální podpora,kterou jsme
pravidelně posílali domů našim starým,nemocným a opuštěným
býualým
spoluuězňům.Tito
lidé
budou
sice
napříště
svobodní,ale tím ještě nezbohatnou.Pravděpodobně budou
potřebovat naši pomoc i nadále,alespoň přechodně,dokud se o
ně nová republika nepostará slušnějším způsobem,než to
doposud činila ta reálně socialistická.A přechodně bychom se
také o ně starat mohli,alespoň dokud vystačí peníze K231.Když přestaneme vydávat časopis,což byl náš hlavní
výdaj,měly by nám peníze vystačit na několik dalších let,i
kdyby se nám nepodařilo obstarat si nové.
Konečně je tu další,poslední funkce,kterou jsme po minulých
pět let plnili.A to,podle mého názoru,plnili docela úspěšně:totiž
funkce jakési spojky mezi politickými uězni,roztroušenými po
celém světě.A nejen mezi politickými vězni:zásluhou budování
Monumentu mimo jiné bylo i to,že se k nám a k naší práci
přihlásila zhruba tisícovka nejlepších českých a slovenských
lidí v exilu,nemluvě o prakticky všech československých
exilových organizacích.Z těch spolků,pravda,řada nyní
zanikne,z našich lidí se řada vrátí domů.Ale většina
československých spolků bude enistovat dél.Bude pouze plnit
normální funkci krajanského spolku,dost možná i s podporou
budoucí československé vlády a našich zastupitelských
úřadů.Zní to dozajista zvláštně,ale to jsou změny,na které si
prostě budeme muset zvyknout:už nejsme v opozici vůči vládě
doma,naopak musíme ji podporovat,musíme podporovat
československou
ekonomii,kupovat
československé
výrobky,jezdit tam na návštěvy.Prostě do roka a do dne
nezůstane z našeho exilu kámen na kameni.
Co uděláme my?Rozejdeme se prostě,předáme naše peníze
některé dobročinné organizaci (jak to předpisují naše
stanovy)?Kdo z nás tu vůbec zústane?Kdo se vrátí do
osvobozené vlasti?
Předně,někteří se zajisté vrátí.Ale nebude jich příliš
mnoho,odhadem nějakých 15%. Exil prostě trval příliš
dlouho,tohle není rok 1945,kdy se vraceli exulanti po šesti
letech.A také se tehdy vraceli v uniformách vítězných
armád,jako oslavovaní osvoboditelé.Naše situace je jiná,a čím
dříve si to uvědomíme,tím lépe pro nás.Ušetříme si některá
případná zklamání.Československo se tentokrát osvobodilo
samo,eKil hrál v nejlepším případě pomocnou úlohu.
"Nejezděte sem nám radit,co máme dělat,to my víme sami
nejlíp.Jestli nám chcete pomoci, pošlete nám peníze. "Tohle je
realistický hlas,který se ozval v těchto dnech z Prahy.A nám
nezbývá,než s ním souhlasit.My zajisté uděláme,co budeme v
našich silách,abychom Československu pomohli.Je to stále
naše zem.Pokud jde o peníze,už jsme tam značnou částku
poslali,a ještě pošleme.A pokud jde o rady,počkáme,až
budeme dotázáni,než se budeme hrnout s řáděním.Přiznejme si
objektivně,že doma to dělají výborně i bez našich rad.Mají
plné právo na naši bezvýhradnou podporu.
Nastal ovšem čas,abychom se my tady zamysleli,co dál.Když
říkám "my tady“,tak myslím ty,kteří se stále považují za
Čechy nebo Slováky,ale kteří už příliš hluboce zakotvili v
"cizině",než
aby
vážně
pomýšleli
na
návrat
do
Československa/ když třeba osvobozeného.

Předně,jde o to naše společenství,o kterém byla řeč před
chvílí.ľcela jistě by to byl hřích,nechat zaniknout
vztahy,které jsme s takovou námahou mezi sebou za
uplynulých pět let vybudovali.filé udržet je,k tomu bychom
potřebovali
nějakou,
sebejednodušší
formu
orga
nizace.Předpokládám,že to nebude Kačko.Proč ne?lnu předně
proto,že K-231 byla organizace,spojená s nejslavnější dobou
muklovského hnutí,se jmény našich nejlepších lidí,Uáclaua
Palečka,Karla
Nigrína,Jaroslava
Brodského,Bonny
Falerskiho,Zdeňka Mráze.Neměli bycho dopustit,aby tato slavná
organizace,která bude mít své místo v československé
historii,degenerovala
v nějakou svou vlastní kari
katuru.Raději,af odejde
důstojně
a
čestně,tak
jak
eHistoval8.ľa druhé,a přiznejme si to,jsme v posledních dvou
letech udržovali exilové Káčko naživu s vypětím posledních
sil.ll tomhle smyslu osvobození Československa přišlo v
poslední chvíli.Práce v Káčku stále přibývalo,lidí schopných a
ochotných přiložit ruku k dílu naproti tomu ubývalo.Tahle
situace se samozřejmě nezlepší,naopak:pár lidí odjede
domů,my ostatní budeme ztrácet výkonnost a vůli k práci.
Co
tedy
navrhuji?Navrhuji
přeskupit
síly
v
nové
situaci,zvážit,co chceme a co potřebujeme,a co jsme schopni
udělat.Navrhuji nerušit Káčko,nýbrž ho přeměnit na novou
organizaci,přizpůsobenou novým podmínkám.Na organizaci bez
politického mandátu,protože pokoušet se dělat politickou
práci z ciziny by byl zajisté patentní nesmysl.To nechrne
vojenské vládě v fiustralii a Světovému sdružení toho či onoho
druhu.
Dále navrhuji spojit naše síly s některou jinou,příbuznou
krajanskou organizací-protože to je,co od nynějška budeme
dělat:krajanskou práci,práci pro Čechy a Slováky v
emigraci,nikoli v ewilu.U takovém případě vidím dua
spolky,které by připadaly v úvahu.Oba mají své výhody a
nevýhody pro nás,politické vězně.
Předně je zde Československé sdružení v Kanadě.Práce
tohoto spolku se v krátké době podstatně změní,ale Sdružení
nezanikne.Stane se reprezentatem československé krajanské
obce v Kanadě,tak jako jím bylo v období mezi dvěma
válkami.Sdružení
by
nám
mohlo
nabídnout
některé
výhody:předně,ve stanovách Sdružení je ustanovení o
odborech Sdružení.Bylo by snadné přeměnit Káčko na odbor
politických vězňů při Sdružení (tak jako tam existuje už řadu
let třeba Dámský odbor).Jsem si jist,že Sdružení by nás
přivítalo s otevřenou náručí,nakonec jsme si získali v exilu
pověst lidí,kteří dokážou odvést práci.Sdružení by nám mohlo
poskytnout řadu výhod:Je to federální organizace,odbory by
se mohly zakládat i při jiných odbočkách Sdružení po celé
Kanadě.Členové Odboru politických vězňů by mohli,ale
nemuseli být členy Sdružení,takže členem Odboru by mohli být
i naši současní američtí a evropští členové.Odbory Sdružení si
spravují své věci samostatně,disponují svými vlastními
penězi.Dále,Sdružení vydává vlastní Uěstník,kde by nám
zajisté
otiskli
naše
zprávy.Mimoto,některé
odbočky
(Montréal,Uancouver,Kitchener-Waterloo)
vydávají
vlastní
věstníky,takže publicitu bychom měli prakticky zdarma.
Druhá organizace,která by připadala do úvahy o případné
spolupráci,je Masarykův ústau,plným jménem Masaryk
Memoriál lnstitute Inc.Také M.M.l. bude ve své činnosti
pokračovat,patrně úspěšněji než dosud.Řada faktorů mluví
pro užší spolupráci K-23I a M.M.l.Předně,řada našich lidí už v
M.M.l. pracuje,nejsme v té organizaci neznámí.Masarykův
ústau otvírá v roce 1990 sídliště na MasaryktoLvnu,kde se do
značné míry soustředí krajanský život Toronta a okolí.Někteří
naši členové tam budou bydlet.Je tam konečně i náš
Monument,který bude i do budoucna představovat přirozené

spojení mezi námi a M.M.l.
Bylo by patrně celkem snadné rozšířit činnost komise pro
Monument,kterou stejně připravujeme,tak aby zahrnula i naši
další společenskou činnost,ba i naši sociální podporu starým
politickým vězňům.Dokonce by bylo patrně možné,abychom
prostě pro komisi pro Monument zvolili jiný název (třeba
komise K-231),pokud by si členové přáli zachovat toto
jméno.Členové komise by mohli,ale nemuseli být zároveň členy
M.M.l.Jakže bychom mohli zachovat členství našich lidí z USfi
a Evropy,pokud by o to stáli.Masarykův ústav vydává svůj
vlastní časopis slušné úrovně (Nový Domov),ke kterému
bychom měli přístup.To by nám umožnilo zastavit časopis K231,který nejen že nás zatěžoval finančně,ale zejména
pracovně.Pokud by se ukázala potřeba nějaké muklouské
publikace dokumentárního či literárního charakteru v
emigraci,bylo by patrně možné vydat čas od času -dejme
tomu jednou za rok či za půl roku-filmanach K-231,v rozsahu
do sto stran.Mimoto je tu naděje,že muklové doma zahájí
nějakou publikační činnost,na které bychom se mohli
podílet.Nakonec,politických vězňů je doma podstatně víc než
v emigraci,a v budoucnu budou mít nutnou míru publikační
svobody.
Toto jsou,ve vší stručnosti,naše perspektivy.Možností je
řada,patrně jsou tu i některé,o kterých jsem se nezmínil.Co
není nadále reálná možnost,je pespektiva pokračovat v
činnosti K-231,jakoby se nic nestalo.Československo prochází
revolucí,která změní soustavu,tvář,život a výhledy republiky
na její cestě do třetího tisíciletí.Je to tisíciletí,do kterého
bude nám,politickým vězňům padesátých let,dopřáno pouze
nahlédnout.Nicméně bychom se měli snažit,abychom předali do
budoucnosti našich národů poselství o práci,obětavosti a
hrdinství lidí,kteří neváhali riskovat svou svobodu a své
životy v boji proti komunismu v době,kdy naděje na uítěztví
se ztrácela v nedohlednu.Byli to lidé,kteří bojovali stejný
zápas
za
stejné
ideály
za
nepoměrně
horších
podmínek.Chvílemi se mi zdá,jako kdyby zlý komunismus začal
v našich zemích až v roce 1968.Paměť generace může být
krátká.Nicméně my jsme ti,kdo mohou dosvědčit,že boj za
svobodu našich národů nelze rozdělitrbez práce Milady
Horákové,Heliodora Piky,Milana Choce a Slavoje Šádka,bez
obětí dlouhé řady vězňů padesátých let by se nemohlo zrodit
Pražské jaro roku 1968,nebylo by Charty 7? a nebylo by ani
Občanské Forum roku 1989.Boj za svobodu je nedělitelný.
Ocením,jestli se k této analýze ozvou něj8ké hlasy,af už
souhlasné či nikoli.Máme přibližně čtyři měsíce (do é.clenské
schůze K-231),kdy můžeme debatovat o naší budoucnosti.Pak
se budeme muset rozhodnout.Přál bych si,abychom se rozhodli
moudře,uváženě,informované a ku prospěchu věci politických
vězňů.
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Konfederace poCitícIUjchr veznů Československa,
( Zakládací Čistina)
My, političtí vězni let padesátých
a dalších, oběti
monopolu nekontrolované a zneužité moci, rozptýleni po všech
koutech naší vlasti, jsme přesvědčeni o tom, že základní
pravidla soužití našich občanu jsou pevně zakotvena ve
všeobecné deklaraci lidských práv, vyhlášené dne 10.prosince
1948 Halným shromážděním Spojených národů a v dalších
dokumentech na tuto deklaraci navazujících, dále pak v
programových zásadách Občanského fóra, vyhlášených v
listopadu 1989.
S těmito dokumenty se zcela ztotožňuje a vycházejíce z
preambule Ušeobecné deklarace lidských práv, zejména u
ustanoueních- že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k
barbarským Činům, urážející svědomí lidstva a že vybudování
světa, ve kterém lidé, zbaveni strachu a nouze, budou se
těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za
nejvyšší cíl lidu,
- že je nutné, aby lidská práua byla ochráněna zákonem,
nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když všechno
ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku,
- že ušichni lidé se rodí svobodně a rovni v důstojnosti i
právech, jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat
v duchu bratrství,
sdružujeme se v
Konfederaci politických vězňů Československa.
Ušeobecné zásady, kterými se bude Konfederace
politických vězňů Československa,- dále zkráceně jen KPUve své činnosti řídit, jsou tyto:

či.i.
KPU Je právním nástupcem Sdružení bývalých politických vězňů K 231,
ustaveného v roce 1968 a zrušeného po okupaci vojsky varšavské smlouvy, tedy
protl-právním rozhodnutím mocenských orgánů v době nesvobody. Právní
kontinuitu dále zajišťují členové bývalého Sdružení, kteří jsou u současné době
členy přípravného Liboru KPU.
KPU bude navazovat kontakty a úzce spolupracovat s ewllovými organizacemi
politických uězňů, sdružených na stejných nebo podobných zásadách, Jak Jsou
dále uvedeny.

ČI. 2.
KPU Je dobrovolným zájmovým a účelovým sdružením. Jehož členem může
být každý nežeň, odsouzený u letech 1948 až 1989 podle zákona č. 231/1948 Sb. a
dalších z politické zvůle státní moci. Dalším, nezbytným předpokladem uchazeče o
členství Je požadavek, aby Jeho chováni Jak ue věznicích, tak u pozdějším civilním
žluotě bylo u souladu s etikou. Kolektivním členem mohou být v budoucnosti I
Jednotlivé organizace mimo naše území, sdružující své členy podle zásad,
stanouených u tomto dokumentu. Kolektivní členstuí, pokud to náš právní řád
dovolí, by uskutečňovaly prostřednictvím Jimi volených delegátů, kterým bude
uyhrazena účast ve spráuních orgánech KPU.

bude zasazovat o to, aby přímo ze zákona byla provedena komplexní rehabilitace
politických vězňů, t.J. včetně rehabilitace společenské s tím, že taková
rehabilitace bude současné I zákonným podkladem pro odškodnění postižených
osob, případně jejich blízkých příbuzných, bez ohledu na současný stav promlčeni
čl běhu promlčecích lhůt.
ČI.6.
Uzhledem k tomu, že sociální a zdravotní problémy postižených osob nabyly
sociální dimense, bude KPU požadovat pro tyto osoby určité zohlednění a plnění.
Jako na př.:
- přístup ke všem odborným metodám lékařského vyšetření a k lékařským
úkonům vzhledem na jejich zdravotní poškození z let věznění, případně Jako
důsledek jejich společenské diskriminace po propuštění z vězení / na př.
vykonávání prací ve zdraví škodlivém prostředí, zvláště namáhavé práce,
neodpovídající jejich tělesné zdatnosti a pod. /.
- poskytování odborné péče v lázeňských zařízeních v souladu s lékařskou
diagnosou postižených osob.
- poskytování rehabilitační péče v odborných zařízeních podle lékařského
doporučení.
-přiznání zvýhodněného důchodového zabezpečení dosud platného pro
účastníky odboje I.skupiny podle zákona o sociálním zabezpečení a to se zpětnou
platností ode dne dosažení důchodového věku.
- pro politické vězně, bývalé pracovníky uranových dolů a rodinné
příslušníky zemřelých, dosáhnout výplaty mimořádných finančních úhrad.

ČI.?.
Činnost KPU bude finančně zajišťována:
-členskými příspěuky
-převodem zůstatku konta zrušeného Sdružení bývalých politických vězňů
K 231
-dary organlsací I občanů
-případným provozováním hospodářské činnosti
-dotací ze státního rozpočtu do doby konsolidace organlsace

ČI.8.
Orgány KPU, jejich složení a kompetence, územní působnost a další
organisační ustanovení Jsou uvedeny v organlsačním řádu KPU. Návrh stanou a
programového prohlášení budou předloženy k projednání a ke schválení valné
hromadě politických vězňů, které bude svolána po registraci Konfederace
politických vězňů československá.
ČI.9.
Přípravný výbor KPU zřídí sekretariát v místnostech, o Jejichž přidělení
požádá NUP ihned po registraci Konfederace politických vězňů Československa.

ČI. 10
Jednat jménem přípravného výboru ve všech věcech a právo podpisové mají
Jeho předseda nebo sekretář a pokladník, vždy spolu s některým členem
přípravného výboru.
Činnost přípravného výboru končí po provedení voleb na Ualné hromadě.
Za přípravný výbor Konfederace politických vězňů Československa:

Dr. Benda Uáclav
Dejmal Ivan
Dostál Jan
Or.Muraško Pavel

Flndejs Uáclav
Dr.Macháček Kare}
Melichar František
Sakmar Roman

Hojerová-Čihákouá Hilda
Rybákouá-Pufflerová Jitka
Uhlířová-Alčicová Lída
Zuklínové Dara

ČI.3.
KPU Je vrcholovou organlsací poboček, působících podle potřeby regionálně
na území Československého státu. Sídlem KPU Je hlavní město Praha.
ČI. 4.
Smyslem činnost KPU Je vyhledávání, shromažďování a zveřejňování
dokumentu I ověřených svědectví občanů o porušování lidských práv orgány moci,
Jehož přímým důsledkem byly protiprávní procesy a nezákonné rozsudky u letech
1948 až 1989. Pokud budou získané materiály svědčit proti konkr'tním osobám,
takže vznikne oprávněné podezření ze spáchání trestných činů, budou materiály
předány příslušným organům k dalšímu řízení.
Jsme přesvědčeni o tom, že suědectuí o brutálních a barbarských činech,
spáchaných na nás a na našich mrtuých nekontrolouanou mocí, přejde natrvalo do
vědomí všech slušných občanů naší vlasti a že toto vědomí znemožní v budoucnu
JIŽ na samém začátku eventuelní pokusy o porušování lidských práv, které vedlo v
předchozích letech k morální I ekonomické devastaci společnosti Tato
dokumentace však nesmí být dúuodem k diskriminaci členů politických stran a
organizací, kteří se aktivně nepodíleli na činnostech, které byly v rozporu s
Chartou lidských práv, kteří nezneužívali sué moci u případě společenského
postavení ke korupci, osobnímu obohacování, popř.obohacování jiných osob.

ČI.5.
U politicko- sociální sféře KPU ue spolupráci s příslušnými státními orgány se
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Zdravíce K-231
nově se tuořící organizaci bývalých politických vězňů v
Československu.

Milé sestry a bratři!
Konečně nastala doba, na kterou jsme čekali 41 let a
Československo je plnou parou na cestě ke svobodě a obnově
demokracie. Uíme, že máte 9. prosince schůzi v Praze a tak
pevně doufáme, že se nám podaří tento dopis vám doručit
včas.
Zdá se tak neuvěřitelné, že vás můžeme pozdravit jako
svobodné lidi, kteří mají právo znovu se beztrestně
shromažďovat, promluvit do řízení své země a žít jako
svobodní lidé. U posledních týdnech my zde jsme žili
vysloveně přilepeni na obrazovkách televisí a prožívali s vámi
všechny události - od hrubého útoku policie v bílých helmách
a výsadkářů na spořádaný pochod studentů k hrobu Jana
Opletala až po přípitek Uáclava Havla v pátek 24. listopadu,
kdy poprvé zaznělo po desítkách let nejen Uáclavským
náměstím, Československem, ale i celým světem: ňf žije
svobodné Československo.
Připíjeli jsme si tu s vámi - okouzleni, stále ještě
nevěřící, ale v plné naději, že i pondělní stávka, která se
zdála posledním, ale stále ještě rozhodujícím momentem v
rozjetých událostech - dopadne tak, jak dopadla. Ne už tisíce
lidí na ulicích, ale miliony.
R tak sestry a bratři gratulujeme!
fl my v K-231 (stále ještě v enilu)?
Konečně můžeme veřejně reagovat na všechny dopisy,
které jsme dostávali během trvání Káčka. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří beze strachu z censury a případných
persekucí nám otevřeně psali, co pro ně znamenalo obnovení
K-231, jakou nadějí a posilou jsme jim byli v době, kdy se
nezdálo že komunistická zvůle skončí během našich životů.
Uždycky jsme měli velikou radost, když jsme dostali zprávu,
že pašovaná Káčka dosáhla adresáty.
To, co jsme zde 5 let dělali, bylo vždy s myšlenkou vás
doma "držet nad vodou" a pokud se nám to alespoň částečně
dařilo, tato část našeho programu byla splněna.
Snažili jsme se /a se zdarem/ udržovat v popředí

kanadské veřejnosti zájem o československé problémy a
přibližovat jim hrůzu komunismu na základě vlastních
zkušeností z kriminálu.
Pro K-231 jsme získali stovky příznivců a přátel.
Nikdy jsme nezapomněli, že K-231 v enilu representuje
nejen vás doma, ale pár set nevinně popravených, tisíce
umučených a stotisícovou sumu společně odsezených let.
Nikdy jsme nezapomněli na celou řadu obětí, kterou byla
poseta cesta ke svobodě. My, žijící ve svobodném světě,
jsme měli možnost naši úctu a lásku k těm, kteří dali v tomto
úsilí sué životy, realisouat v Památníku obětem komunismu,
vztyčeném na Masaryktownu v Torontě. Posíláme vám
pohlednice, rozeberte si je, dejte ostatním. Od odhalení
Památníku v červenci t.r. je jich již několik set doma, ale
stále jich máme dost a rádi pošleme další.
U Torontu a v ostatních kanadských městech, kde žijí
Čechoslováci se vytvořila "Občanská Fora", která sbírají
peníze na podporu stejnojmenné organisace doma, sdružující
všechny demokratické a osvobozující síly. Peněz je teď
nejvíce zapotřebí a opravdu se scházejí.
Tím se dostávám k otázce: co můžeme pro vás udělat?
Zatím přesně nevíme, jaká budou vaše rozhodnutí, co vlastně
chcete dělat.
Drazí, národ nikdy nesmí zapomenout, že to byli političtí
vězni padesátých let, kteří první se postavili na odpor
komunismu, že to byli vězni padesátých let, kteří se stali
hybnou silou prvního, i když ztroskotaného pokusu o obnovení
svobody - Pražského jara 68.
T.G.M. kdysi řekl: Je snadné se dostat nahoru, ale je
méně snadné se tam udržet.
Zůstaňte strážci hesla K-231 “aby se to Již nikdy
neopakovalo .." a nedopusfte, aby snad zvítězil směr
"socialismu s lidskou tváří", který by zavedl Československo
tam, odkud se tak těžko právě dostává.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků ve
svobodném domově a do nového roku konečné vítězství
pravdy.
Z8 K-231 v enilu
Toronto,?.prosince 1989
Eda Ottová

Ušelidouá podle Haulíčka.

Alois Hlavatý.

Husáku, Husáku, co to neseš v zobáku?
Dohonil jsem Fojtíka, před lidmi jak utíká.
Husáku, Husáku, koho to máš v zobáku?
Uytáhl jsem Miloše, utlačeného do koše.
Husáku, Husáku,co to táhneš v zobáku?
Klečícího Štěpána. Chce prý zpívat "Hosana".
Husáku, Husáku, a co dál máš v zobáku?
S rudou hvězdou, jak se sluší, Bilakouu hříšnou duši.

Husáku,Husáku,ještě máš cos v zobáku?
Bibli svátou pro sebe, bych se dostal do nebe !
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Proslov

Aloise Hlavatého na Uáclavském náměstí u sochy sv. Uáclava v
pětek 24. listopadu v odpoledních hodinách.
Uážení přátelé I

Dovolte, abych se představil:
Jmenuji se Alois Hlavatý a jsem bývalým politickým
vězněm z padesátých let .Tehdy, po návrhu trestu smrti, jsem
byl odsouzen do doživotního žaláře, za t. zv. protistátní
činnost. Po dvanácti letech věznění, na podzim roku 1960,
jako nemocný a invalidní, jsem byl propuštěn, však s
náhubkem na dobu dalších pěti let.
Drazí přátelé,
dnes, jako jeden už z těch starých, chci vás
pozdravit za všechny ty, kteří už v roce 1948 se postavili
čelem proti režimu. Mnohým se podařilo odejít za hranice. Ti
zbývající byli však pozavíráni a na dlouhou řadu let zbaveni
svobody. Jménem lidu se tehdy zavíralo, jménem lidu se
odsuzovalo a jménem lidu se i popravovalo. Slovo lid se tehdy
skloňovalo ve všech pádech, a při tom ten "lid" neměl ani
tušení o tom, co se dělo za mřížemi kriminálů.
Z těch prvních pozavíraných je nás dnes už velmi
málo, kteří se dočkali těchto, doufejme už svobodných dnů.
fl ti, kteří už zemřeli, nebo byli popraveni, ti všichni
se vlastně obětovali pro lepší zítřek nás všech. My i oni jsme
se vlastně stali jakýmisi průkopníky toho všeho, co se dnes
děje kolem nás.
Mnoho bylo těch, kteří během výslechů byli ubiti, nebo
dokonce popraveni. Jejich přesný počet není, a možná ani
nebude nikdy znám. Z nich ze všech chtěl bych však jmenovat
alespoň Miladu Horákovou, a prosím Uás, abyste jednou
minutou ticha uctili památku její a všech ostatních, kteří se
nedočkali těchto tolik vzrušujících okamžiků. Milada Horáková
byla popravena 27. června 1950.
Děkuji vám !
R ještě něco bych vám chtěl připomenouti:
Ti co museli opustit republiku a najít si nový domov
kdesi daleko v cizině, ti na svou starou vlast nezapomněli a
nezapomínají. Tito lidé, z iniciativy politických vězňů žijících v
zahraničí, sdružených ue spolku "K-231" a za pomoci různých
krajanských spolků, institucí a i mnoha jednotlivců,
uskutečnili postavení symbolického pomníku, nazvaného
"Památník obětem komunismu", který byl odhalen dne 2.
července t.r. v Kanadě, Ontario, v Masaryktounu. Je to první
pomník tohoto zaměření na světě.
Uážení přátelé I
Děkuji vám za uaši pozornost a přeji nám všem, aby
naše společné vykročení do dalších dnů, bylo slastné,
úspěšné a spokojené I

Bylo prosloveno na Uáclavském náměstí u sochy sv. Uáclava v
pětek 24. listopadu v odpoledních hodinách.

*
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Volaní, o pomoc

/Z letáku uýboru na pomoc Hezáulslému tiskovému středisku u Praze./

Dne IB.listopadu 1989, po masakru pokojné demonstrace na Národní
třídě, vzniklo z nutnosti okamžitě Informovat co nejšlrší veřejnost
NEZňuiSLÉ TISKOUÉ STŘEDISKO - součást OBČANSKÉHO FORfl........

......fl tak nespoléháme na to, že držitelé této moci odejdou dobrouolně. Je
nezbytné, aby tlak neustáual! Jedním z nejdůležltéjších úkolů Občanských for Je
lnformouat spoluobčany - rychle a praudluě! Préuě toto je náplní nezávislého
tlskouého střediska O.F.
U prvních dnech Jsme tiskli denně přes sto tisíc letáků, uyráběll stovky
plakátů určených předeuším uenkouu a na Slouensko.
Denně uydáuáme jedno číslo Informačního serulsu u nákladu 30,000. 2počétku Jsme
pracovali na primitiuních cyklostylech /ruční a předuálečné elektrické/, nyní jsme
odkázáni na dobrouolnou spolupráci tiskařů, která ušák může kdykoli skončit.
Nikdo z nás není za suou, někdy až patnéctihodinouou práci placen.
Pro udržení Nezáulslého tlskouého střediska je nutné, abychom se co
nejdříue uybauili odpovídající technikou, na kterou se nám ušák nedostává
prostředků.
Obracíme se proto na uás s naléhauou prosbou o finanční pomoc!
I sebemenší příspěvek pomůže k urychlení demokratického procesu u
českoslouensku!

Za uýborna pomoc Nezáulslému tiskovému středisku u Praze:
Fr. Ludačka
Milen Daler
Pauel Pavlovský

Házený čtenáři,
obracíme se dnes к Tobě o pomoc. Nikoli pro K-231, ale pro
všechny ty doma, kteří během několika týdnů dokázali udělat,
či začít něco, na co všichni čekáme 41 let. Tito lidé nasadili
svá záda, své hlavy, a dnes vidíme podle hromadného
vraždění v Rumunsku i sué životy, aby konečně získali
svobodu pro naši starou vlast.
Potřebují pomoc. Naši, vaši pomoc. Jedna z důležitých
a nám v exilu nejsnadněji dostupných možností je pomoc
finanční. Dnes je ten kritický čas, kdy musíme pozapomenout
na sué vlastní zájmy a obětovat maHimum pro naši zemi, která
se pokouší znovu dostat na cestu svobody, demokracie a
humanity. Musíme je vybavit prostředky, aby mohli dokončit
načaté dílo, společný cíl nás všech.
Potřebujeme vaši důvěru a vaše peníze к vytvoření
fondu, ze kterého budeme schopni rychle poskytnout podporu
tam, kde to je nejvíce nutné a důležité. Tisk, Občanské fórum,
studenti, Masarykova společnost, političtí vězni a další, bez
ohledu na politickou stranu.
Nepochybujeme, že všichni jste již do nějaké sbírky
přispěli, ale otažte se sami sebe. "Je to dost, je to všechno
co jsem ochoten obětovat pro svou vlast?"
U Edmontonu dali přátelé vznik "Fondu 17. listopadu" a
během několika dní sebrali mezi několika lidmi 3,355
kanadských dolarů. Kanadský klub K-231 byl jimi pověřen, aby
podle jejich pokynů zařídil předání v Českoslouensku. U
samotném Torontu jsme mezi sebou v K-231 vybrali kolem
2,000 dolarů a sbírka pokračuje. Pokud i vy chcete přispět do
sbírky, pořádané pro Československo naším klubem, pošlete
šeky určené pro "K-231 - Československo" na adresu:
K-231, P.O.Boh 2323, Postál Station B, Scarborough,
0nt.,Canada, MIN 2E9. Nebo přispějte do sbírky, pořádané
jinou organisací, ale prispejte.
Promeškáme-li tuto jedinou příležitost, kdy můžeme
našemu národu pomoci se zbavit okovů rudého otroctví,
nebudeme mít právo se hrdě hlásit к Čechoslovákům.
F.0.

Vítězství spontánnosti
J.JCrupicíuA
Učera začal konec nejostudnějšího období v životě
českého národa.
Začal v ulicích hlavního města, na náměstí se sochou
patrona země. Nikoli dialogem u stolu v kabinetech politiku, ani
zákulisními manévry intrikánů, bojujících o politickou
sebezáchovu. Statečnost několika tisíců probudila dlouho
dřímající odpor statisíců. Zvítězila demostrace síly, ne
humanismu; dialog teprve následuje.
Jen síle rozumějí komunisti, s ní stojí a padá jejich
doktrína vlády a cesty k ní. Krásným slovům se smějou. A po
dvaačtyřiceti letech se jim jejich vlastní metoda vysmála.
Gottwaldovu cestu k vládě neomezeného násilí dovršila ulice;
Jakešovi tu vládu sebrala. Af to zní jemným uším jakkoli
nehezky a nekulturně, tak to bylo.
Jak rozdílná byla však atmosféra, jak jiný byl dech davů
u obou zvratech. U únoru 1948 mluvila ze sevřených,
stažených tváří zloba, vybičovaná lží o vědeckosti třídní
nenávisti; ústa řvala pomstu, a zavilé čety služebníků pomsty
pochodovaly s automatech na zádech. U listopadu 1989 měli
zbraně jen lokajové moci. Lidé šli proti klackům s klacky
holýma rukama, děvčata bojovala květinami, tisíce úst volalo

Ze vzpomínek

po svobodě a na pomstu zapomínalo, a národní hymna
nahradila bojový zpěv třídní nenávistí. R bylo jich tolik, že
manažéři klacků s klacky a profesionálů s automaty se
roztřásli. Jejich jistota, založená na trvalém strachu
množství, se roztekla jako žluklé máslo, když množství
shodilo se sebe ostudný strach. Tomu komunisti rozuměli; zřítil
se základní pilíř jejich theorie a pra«e vlády.
Statisíce demonstrantů pohřbily poučku, že jen hlad dělá
revoluce. U naší zemi nebyl, tak jako nebyl u stejně
ponižovaného souseda na severu. Toho, který dal rozhodný
signál i nám. Potupená důstojnost člověka se konečně
vzbouřila a prorazila léta splétanou sítí strachu. Nikdo
nekřičel: "Chceme chleba!", ani "Chceme maso!" ; volali:
"Chceme svobodu!"
Tentokrát , u listopadu 1989, jdou vlny zdola. Dno moře se
hýbe a nárazy bouří hladinu moci. Před dvaadvaceti lety
násilná moc chtěla zušlechtit sama sebe; dopadlo to špatně.
Dnes zakládá náš národ novou etapu svého života hned od
počátku demokraticky. R vyhraje.

Psáno 25.11.1989.

Lukešové

František LuW
Nedávno poklekl u hrobu svého otce na jednom chicagském
hřbitově návštěvník z Československa. Neviděl svého otce
přes čtyřicet let, od té doby, kdy ho tatínek musel opustit v
roce 1948, aby unikl zatčení komunistickou tajnou policií.
Tenkrát byly chlapci tři roky a tak vlastně tatínka nikdy
nepoznal, neboť vše co si o něm pamatoval bylo, že nosil
pumpky a že si s ním hrál.
Brzy po tatínkově útěku byla zatčena jeho matka,
nebof noví mocipáni chtěli mít důvod k zabrání jejich majetku.
Dua malí chlapci by byli zůstali zcela sami, kdyby
nebylo babičky. Ujala se jich a přijala těžké břemeno jejich
výchovy, spojené s námahou a nepředstavitelnými obětmi.
Nezůstalo pouze při tom; zanedlouho byli zatčeni rodiče i
dalších jejích vnuků. R tak babička musela na stará kolena
nahradit hned dvě mámy. Neměla na to prostředky a většina
lidí se bála pomáhat, protože podporovat rodiny "zatčených
zrádců" bylo také trestné; jiní dokonce se jí vyhýbali ze
strachu před novým režimem. Ba nechyběli ani ti, kteří ve
stranickém zaslepení odsuzovali ji i její malé vnuky jako
nepřátele lidu, filé babička splnila svoji osudovou úlohu se ctí
české ženy: vychovala z opuštěných dětí vzorné, čestné lidi,
kteří s úctou a láskou vzpomínali na sué rodiče, přes četné
ústrky ve škole od dětí, jejichž partajní rodiče je učili
nenávisti již od mládí. Babičkou vychované děti dovedly své
maminky s láskou přivítat, když ty se k nim po dlouhých letech
naurátily z kriminálů. R nyní jeden z nich, už v mužném věku,
vzdal poctu svému otci, který ho naposledy pohladil, když mu
byly tři roky. Po desetiletí nebylo chlapci dopřáno, aby svého
otce vyhledal a tak už ho nikdy nespatřil.
Podobných případů bylo víc. 0 malého chlapce, jehož
maminku bezdůvodně zavřeli, když ještě ani neuměl mluvit,
starala se tetička, maminčina sestra. Rby necítil odstrkování v
její rodině, připustila, aby jí říkal "maminko", i když věděl, že
jeho maminkou není. Pak jednoho dne uviděl v Pardubicích na
návštěvě za mřížemi ženu, která si pro tuto vzácnou návštěvu
vylepšila vězeňský úbor částmi oděvu, vypůjčenými od
druhých děvčat. R chlapec se ptal tety: 'Maminko, kdo je ta
paní?"
Jiná babička byla zoufalá, nebof nemohla při sebevětší

snaze sehnat dost na živobytí dětí, které jí připadly na
starost, zavřená maminka dětí to věděla a úsilovně se snažila,
aby je mohla podpořit. Otec dětí včas uprchl a ačkoli se dostal
do Ameriky, na svá děcka pozapomínal. Dostala přezdívku
"Mařena Práce", protože ue vězení bylo někdy možno dostat
těžší práci za trochu větší odměnu, a ona si o ní říkala. Přes
všechny vězeňské útrapy a ústrky pracovala do úpadu, jen
aby své děti mohla podporovat. To nebylo snadné, nebof
musela podle zákona také předem splácet náklady státního
soudu a dokonce i náklady "ostrahy", to jest náklady za
věznění a plat pro muže, kteří ji hlídali s kulomety a se psy, až
po cenu ostnatého drátu kolem pardubické věznice. /Jediné,
co v nákladech nebylo zahrnuto, byla samotná cena věznice
postavila ji Marie Terezie v 18. století a za války ji "zvelebili"
Hěmci pro sué účely./
Jinému dítěti daly sudičky do vínku dramatickou
historii: mladý muž, který uprchl na západ, byl vyslán zpět
domů, aby pracoval proti režimu. Našel útočiště u přátelské
rodiny, kde se do něho zamilovala jedna z dcer. Láska
nemohla skončit u oltáře, protože muž byl hledán policií.
Bohužel mladý muž byl prozrazen a zatčen, a s ním i jeho milá,
která se ovšem ničeho nedopustila. Již věděli, že budou mít
děcko. Narodilo se ve věznici na Pankráci a matce je odebrali
ještě dříve, než děcko k sobě mohla přivinout. Bylo dáno na
vychování do "politicky vyspělé" rodiny. Její sestra, která
zůstala na svobodě, se zoufale snažila dítě nalézt a přijmout
za sué. Ušude však narážela na odpor tajné policie, která ani
nechtěla přiznat, že dítě žije a nazývali je bastardem agenta
a podobnými jmény.. Trvalo celý rok, než konečně dítě nalezla
a než potom docílila, aby jí bylo svěřeno. Uychovala z něho
poctivého člověka, s nímž se jeho maminka setkala teprve po
mnoha letech, po návratu z vězení. Otce děcka odsoudili
komunisti na smrt, ale nepopravili. Byl propuštěn na amnestii v
60. roce a sué dítě uviděl poprvé, když děcku bylo již 14 roků.
Utrpení a oběti statečných žen nesmí být zapomenuty.
U těžkých dobách a s neobyčejnými osobními obětmi přispěly
k uchování nejen rodinných vztahů, ale k udržení a posílení
národní tradice, víry a lidských hodnot.
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Hiešíir československé vziafcy (3)
£mtf Vúfra
K článku Zdenka Otrubu. Demokracie Je kompromis.
Je samozrejmé, že ak sa ne moje /slovenské/ stanovisko: -‘len sebaurčouanle a žiadne spolu-určovanie, alebo len samostatnosť a žladná fuzia či
federácia'1- lde s masarykovskou definíciou demokracie ako diskusia, alebo
dokonca ako kompromisu, tak ono skončí len tak, ako skončila masarykovské
republika: “nezdarem", pretože Slováci "nepřipustili prostor k diskusi natož pak ke
kompromisu“, a len sa dožadouall naďalej - až do roztrhania /do "skončení" čs.
republiky /'diskuse*/ - suojej /s Čechmi dohodnutej/ samostatnosti.
Oušem demokracia dnes -na šťastie- už nie Je dlskuslou. /Diskusiou v
tomto pohľade by mohla byť len snaha nájsť najvhodnejší spôsob, ako delnokraciu
medzi ľuďmi a u národe rázných záujmou zaistiť, uskutočniť a podporovať./
Demokracia dnes Je dokonca ulac, než bola pre antických Grekou /ktorí Ju
vymysleli/, lebo demokracia dnes -po poslednej, fašistami a komunistami uyuolanej
uojne, resp. po povojnových Deklaráciách OSN- je už až uplatňovaním,
presadzovaním, aplikovaním a obhajouaním rovných a neodňatelných ľudských a
národných práv na ľudskú a národnú slobodu, dôstojnosť a Jednotu v různých
prevedeniach, najma ako ľudské a národné sebaurčovanle.
fiká teda potreba priestoru len na diskusiu, len na kompromis alebo dokonca
len na "handlířstuí"? Alebo akým hriechom Je tento diskusný priestor
neposkytovať?
A vôbec- čo bolo možno 2 práva vydiskutouať, vykompromisniť alebo
vyhandlovať, slovom -ubrať-, aby zostalo ešte právom rovným a neodňatelným?
Čo možno ubrať z práva na život, aby ešte zostal životom? Čo možno zo slobody a

dôstojnosti ubrať, aby ešte zostali slobodou a ľudskou dôstojnosťou? A čo
možno ubrať zo sumarizujúceho práva každého človeka a každého národa, zo
sebaurčovanla, aby ešte zostalo sebaurčouanim? /Na tútu závažnú otázku sú
podie mňa- najkopetentnejší odpovedať len, a zrovna len mukli, lebo len tí vedia,
čo znamená ubrať trebárs zo života alebo ľudskej dôstojnosti, slobody, práva
atď. trebárs len niekoľkými dňami korekcie/.
Ueď právo, sloboda, atď. sa dnes chápú v tak Jasných a ucelených
pojmoch, že naznášajú žiadné -ani diskusné, ani kompromisné, ani násilné
uberky1 Ba ani žiadné prídavky!
R kto vôbec má právo uberať alebo pridávať niečo z týchto pojmov a Ich vecneho
obsahu, keď si z nich uberať ani pridávať nesmie ani sám ich nositeľ, ak nechce
prestať byť človekom alebo národom? A keď každý úberok alebo prídavok z
rovného práva dvoch /"diskusných"/ partnerov by znamenal u jednoho
diskrimináciu, a u druhého privilégium, čo by u oboch bolo všeobecne uznávaným
zločinom??
Keď si teda chceme zdemokratisovať a scivilzovať náš večne súsedský
život a vzťah uplatňovanfm svojich práu, tak sl musíme za svätú vyhlásiť ešte aj
našu povinnosť tieto suoje práva si vzájomne uznávať a podporouať tak
nediskusne a tak nekompromisne a tak nehandlířsky, ako to zodpovedá svátosti a
veľkosti samých našich práv.
R to, na základe rovnosti a neodňatelnostl práv I povinností k ním, platí
prísne vzájomne, teda platí to nielen o povinnostiach Čechov k právam Slovákov,
ale I o poulnnostlach Slovákov k právam Čechov.
ňký -potom- kompromis chcete -priatelia- naši veční susedi?
R na čí urub??

Vroé by tneía diskuse skončit?
Stanisía-v fteínis
I když Zdeněk Otruba už ukončil v tomto časopise diskusi o vztahu Čechů a
Slováků, přece jen bych se chtěl Ještě Jednou se suou troškou vnutit. Plně
souhlasím s názory Emila Uidry na slovenskou (a českou) samostatnost. Slováci
mají plné právo na sebeurčení, a stejně tak Češi. Češi Slovákům v minulosti
pomohli, kupř. v roce 1918, kdy Slováci byli v nebezpečí pomadarštění, nebo na
konci druhé světové uálky, kdy se Slouácl málem ocitli v situaci poraženého
národa, ale zásluhou toho, že se zase stali součástí Československa, se dostali
mezi národy vítězné.
TI, kteří sl zadali s nacisty, pak přišli do Kanady i Jinam a tady strávili svá
leta celkem neškodně poštěkáváním na Čechy, kteří o tom ani nevěděli, protože
Kanadského Slováka nečtou. Takto prožít roky života, aniž by se podařilo
protivníka vyvést z dobré nálady, Je k naštvání, ale čo narobíš.
To vše Je minulost, Jak říká Emil Uidra. Llyžadouat vděčnost navždy nelze
Když spolu dva bratři ŽIJÍ v Jednom bytě, může dojít I k Tratricidě. Ted jde o něco
Jiného. Jak známo, český národ Je ve společenské krizi, která se dotýká všech
oblastí života, od národního hospodářství přes životní prostředí ke kultuře,
školství, rodinnému životu, i porodnosti a zdraví. Obávám se, že se o tom všem v
nejbllžší budoucnosti dozvíme víc, než nám bude příjemné. Doba Husákova,
Bllakova a Šalgovlčova Československa se na nás podepsala. Slováci Jsou na tom,
co se týče krize národa, stejně.
Protože obnova našeho národa bude obtížná a může trvat dost dlouhou
dobu, bylo by pro český národ nejlepší, kdyby se konečně osamostatnil. Svůj
historický úkol pomoci bratrskému slovanskému národu Jsme splnili, udělali jsme,
co Jsme mohli, teď máme právo na svůj národní stát. Nic není na věčné časy.
Mnohonárodní státy s menšinami Jsou pozůstatkem doby, kdy králi záleželo
na tom, aby měl hodně poddaných, kteří by hodně pracovali na polích, aby od nich
mohl vybírat hodně daní a mohl vést úspěšně války s Jinými králi. U době, kdy mizí
význam hranic mezi demokratickými státy. Je boj o to, aby nás bylo víc,
bezpředmětný. Nejúspěšnější Jsou takové státy a národy, Jejichž občané pracují s
chutí pro dobro a blaho sué vlasti.
Jednoho nepříliš uzdáleného dne budeme žít ue sjednocené Evropě a bude
proto zcela nevýznamné. Jestli Jsme kdy v minulosti měli společný stát se Slováky
a Jaký Jsme měli k tomu motlu. I novější emigranti se mě občas ptají, jak Jsme
vlastně k těm Slouákúm přišli, a Jaký to má smysl s nimi být. Časy se mění.
Země koruny české Jsou dnes národnostně homogení, zbývající německá
menšina , kterou Jsme Ještě mohli vidět v padesátých letech, se prakticky beze
zbytku asimilovala nabo vystěhovala, čili, máme dnes veškeré možnosti udělat z
historických zemí zemský ráj na pohled. Když se nám nebude do toho nikdo plést.
0 tom všem Jsme se mohli se Slováky domluvit už dáuno, kdyby bylo s kým
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Jednat. Jednat se spolky, pro které je národním svátkem datum Hltleroua rozbití
Československa na protektorát a Slovensko, by bylo, ve vztahu ke Kanadě I k
Českoslouensku, politickou sebevraždou. To prostě nelze.
O ostatních Slouácich nebylo v ewllu mnoho slyšet. Slováci - členové Rady
svobodného Československa sl nevytvořili širokou organizaci, a omezili se na malou
skupinu lidí. Do časopisu 2ápad, se kterým spolupracuji, jsme občas dostali dopis:
Jak to, že nepíšete o nás Slovácích? Kdože měl o Slovácích psát?
U posledních duacetl letech byla naše zahraniční aktivita (včetně vlivu na
media, na politiku zemí, v nichž žijeme, spojení s domouem a ostatními exllouýml
skupinami, včetně eHilové literatury a mnoha jiných věcí) a domácí odboj [Charta
??, UONS, a další občanské Iniciativy) záležitostí převážně českou, až na nečetné
čestné výjimky.
Neobviňuji z toho nikoho; snad se v budoucnosti budeme moci rozhovořit o
příčinách tohoto Jeuu. Jsem rád, že Jsme my Češi tím uším pomohli Slouákúm v
jejich boji proti sovětské nadvládě. Události posledních dnů ukázaly, že odpor na
Slovensku je dnes stejně silný jako v Čechách. Uiděl Jsem totéž nadšení na
tvářích lidí v Praze i Bratislauě. Nemyslím sl tedy, že by otázka odtržení Čechů od

Slováků byla v současné době tím nejdůležitějším v myslích našich lidí.
Neviděl Jsem v nedávných televizních záběrech z Bratislavy ulajky
slouenské, Hitlerovi Ještě po letech vděčné republiky. Obávám se proto, že tytéž
vlajky, ulající v Torontě, ulají do prázdného prostoru. Kdo vlastně ví zpaměti. Jak
taková vlajka vypadá? Po události, na kterou narážím. Jsem slyšel v televizi: Na
demonstraci byli Češi a hlaďaři. Uětší Ironii si nedovedu představit.
Spojení duou národů má mít účel, a má se čas od času znovu diskutouat a
přehodnocovat, aby nebylo na Jedné straně stále jen "Dal" a na druhé straně "Má
dátl". K takovým diskusím určitě v dohledné době dojde, na svobodné a, doufám,
věcné základně.
Slováci nejsou majetkem Čechů, a Češi nejsou povinni cokoli dělat pro Jiný
národ z donucení Kdyby došlo k referendu o osamostatnění historických zemí, tak
o tom musí hlasovat obě země. U takouém případě bych Já hlasoval pro českou
samostatnost. Poprué od Bílé Hory bychom měli stát, který by byl jen náš.
Jestli chtějí být Slováci s Čechy, nechf si pro to najdou argumenty. Jestli
chtějí být Češi se Slouáky, nechf to logicky zdůuodní. Emocionální výlevy tu nejsou
na místě, a vydírání Jednoho národa druhým hrozbou odtržení už vůbec ne.
Doufám, že I Slouákúm se v jejich národním státě podaří vyřešit jejich
problémy. Jedním z Jejich problémů jsou agresivní menšiny Maďarů, Cikánů a
Ukrajinců, které by snad měly mít sué vlastní autonomní kantóny po šuýcarském
způsobu, nebo by měly mít možnost se připojit k okolním národním státům filé to Je
věc Slouáků, ne naše.

Nejde o něco jiného?

Česko - slovenské vztoRy.

Jaroslav Švestka

Or. Norbert JCaŽdxm

Už delší dobu probíhá na stránkach časopisu K-231
diskuse s Emilem Uidrou na výše uvedené théma. Neměl Jsem v
úmyslu se zúčastnit této debaty, protože si myslím, ze toto
théma není zatím aktuální; o tom se bude debatovat až ve
svobodné republice.
Znám Slovensko velmi dobře, žil jsem tam od listopadu
1939 do března 1943, kdy jsem byl zatčen USB (Slovenská STB
za slovenského Štátu) a vydán Gestapu do Protektorátu. Byl
jsem členem čsl. odboje na Slovensku, znal jsem mnoho
prominentních osob v Bratislavě, akademických občanů,
universitních profesorů, důstojníků, kněží katolických i
evangelických; znal jsem také obyčejný lid, který žil na
venkově a u malých městech. Procestoval jsem celé
Slovensko, ukrýval jsem uprchlíky z Protektorátu u horách, u
sedláků a na chatách. Mohu proto tvrdit, že slovenský národ
ve své_ převážné většině Slovenský Štát nemiloval a zůstal
věrný Československé republice; o tom svědčí také slovenské
národní povstání. Celá slovenská armáda se k povstání
připojila.
Mám také čerstvé informace o smýšlení Slováků dnes.
Jak vám je snad známo, máme v Montrealu týdně 10 až 20
nových uprchlíků z Československa, většinou Slováků /asi 80
%/; provádím lékařské vyšetření pro imigrační úřady a všichni
příjdou ke mně do ordinace; skoro s každým promluvím o
poměrech ve vlasti, zejména o vzájemném vztahu Slováků a
Čechů. Skoro všichni sloužili na vojně u Čechách a všichni
tvrdili, že poměr mezi našimi národy je federací definitivně
vyřešený. Myslím, že můžeme tím tuto debatu ukončit a
počkat, co nám budoucnost v tomto směru přinese; myslím že
to nebude ani dlouho truat; v demokratické republice se
všechno stane podle vůle lidu a nikdo nebude nutit Slováky
aby zůstali v republice proti sué vůli. Oušem myslím, že v
republice zůstanou a že ludáckým emigrantům - separatistům
pšenice nepokuete.

Préué Jsem dočetl třetí stranu posledního Káčka - a z rozpaků nevím, Jak

začít...

Emil Uidra nalajnoval řešení tak jasně, že už zbývá jen přemýšlet
o velikosti a barvě kůlů na morausko-slovenskěm pomezí. A to ještě,
jen tak mimochodem, poměřil i výšku filozofů. To je oušem samozřejmé,
že každý poměřujeme fllozofy podle toho, nakolik odpovídají naší
koncepci, file - jde zde vůbec o problém /ubránil jsem se uuozoukém!/
státoprávního uspořádání Čechů a Slováků?

Relace Čechů a Slováků není naprosto ničím výjimečná, naopak,
je docela typická pro stát, na jehož území žijí příbuzné národy
Podívejme se třeba na Ulémy a

Ualony v Belgii, další příklady si jistě

čtenáři naleznou sami. R jistě - vždy je tam nějaké to škorpení,

protože bez toho někteří lidé asi nemohou být. V některých phpadech
se sebere halasná hrstka - a je problém. Co spojuje je zamlčováno, co
rozděluje zdůrazňováno jako jediné. Způsoby jsou někdy i nevybíravé.
A když pak skutečně dojde k prostému sebeurčení... Nu, podívejme se

na Basky, nebo na Quebec, hned vedle. Pravda, někdy je do často
křehké vyváženosti šťouráno i zvenčí, protože někdo třetí může na
věci vydělat.
Jistěže sebeurčení - jenže je téměř pravidlem, že racionální
uětšina nakonec shrne křiklavé
separatisty z dění. Rndora či

Lichtenstein jsou státy zajímavé především pro turisty a filatelisty.

Jsem debatér a mám mezi přáteli zde i v Evropě také Slováky. Už
mnohému tématu jsme pustili žilou, ale teč si se značným překvapením
uvědomuji, že nikdy nebyla řeč o ideálu Emila Uidry. Jsem si jist, že
konec konců nejde o otázku státního uspořádání, ale fungování
společnosti. Bude-li společnost fungovat demokraticky, každé etnikum
si najde svoji polohu a uymezí svůj prostor, aniž by kvůli tomu muselo

šermovat ulastním praporem. Stačí se rozhlédnout kolem sebe či na jih
k sousedům...
Protože předeuším jde o starý problém lidské snášenlivosti,
schopnosti tolerovat a třeba se i do jisté míry přizpůsobit. Rle já

pochybuji, že by pan Uidra se mnou vycházel jako se sousedem nebo
spolupracovníkem, možná ani na schůzi rybářského spolku bychom se
neshodli, i když bych se vždy určitě snažil.
R tak si myslím, že tato diskuse ani valného smyslu mít nemůže.
Soudím, že Zdeněk Otruba řekl zcela samozřejmě slovo poslední: "My
tady můžeme mluvit, dohodnout se nebo nedohodnout. Marody doma
rozhodnou."
Žil jsem v ČSSR ještě loni v dubnu, ue společnosti téměř
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paralyzované nesčetnými hlubokými problémy, ale diskutovaný mezi
nimi nebyl. To by tak ještě scházelo!

Sestavit Jožka Pejskař
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Z manifestace na Vácíavském náměstí
2 projevu prof. Miroslava Kusého, předsedy fed. úřadu pro
tisk a informace:
"Jsem šfasten, že uás mohu pozdravit jménem
slovenské Ueřejnosti proti násilí. Představitelé totalitního
režimu
přišli
svého
času
s
koncepcí jednotného
československého lidu, v němž se měly rozpustit naše národy
a národnosti. Prosazovali ji svými mocenskými prostředky a
neuspěli. Nám se to v průběhu několika dní přímo zázračně
podařilo. Podařilo se nám utvořit novou bratrskou jednotu
Cechu a Slováku i ostatních národností. Prezentovali jsme ji
na našich ulicích a náměstích. Ue společné občanské
iniciativě. Jejím výrazem je Občanské fórum v Čechách a
Ueřejnost proti násilí na Slovensku. Jsou garantem toho, že si
ji udržíme i nadále, haše společné heslo zní česky i slovensky
stejně: U jednotě je síla!"

Co o nás íehli (2)
Na jaře minulého roku,v čísle 17 časopisu K-231,jsme otiskli
hrst citátů o Kačku pod nadpisem “Co o nás řekli”.Citáty jsme
uybrali a seřadili víceméně bez ladu a skladu,s jediným
kriteriem:aby totiž říkaly něco zajímavého-lhostejno,zda nás
chválí či nám nadávají.
U dnešním čísle bychom chtěli to citátové pele-mele
zopakouat,s jedním malým rozdílem:vybereme tentokrát citáty
pouze z domácího,tedy tamzemského tisku.U jistém smyslu
jsou naše ukázky trochu nostalgické. Kdopak z citovaných
autorů se ještě dnes ke svým tehdejším výrokům přihlásí?
Uýběrové kriterium bychom přesto rádi zachovali-chtěli
bychom vybrat něco zajímavého.
Nakolik se nám to podařilo,posuďte sami.
-ok♦

*

★

Stratégové center světového imperialismu měli sué přímé
pomahače.0 slovo se přihlásily krajně reakční síly,jež se
formovaljj v takových organizacích,jako K 231...
Poučení z krizového vývoje ue straně a společnosti
po Hlll.sjezdu,1969

K 231! 2a ta léta,která uplynula od roku 1968,mnoho lidí už
zapomnělo,o jakou organizaci šlo,kdo byli její členové,kdo byli
její organizátoři.A přece to byla jedna z hlavních,v té době se
formujících
antisocialistických
struktur.Organizace,která
nikdy neskrývala své cíle-svrhnout existující moc,pomstít se
za Únor,obnovit politické struktury z doby před Mnichovem.U
únoru 1968 se jim situace zdála příhodnou.Skupiny kolem
bývalého učitele Jaroslava Brodského,bývalého amerického
agenta Otakara Rambouska,bývalého generála Uáclava
Palečka,bývalého profesora Karla Nygrýna vv Čechách,a na
Slovensku kolem Emila Uidry,Uojtecha Čerešně,Antonína
Horníka a dalších se postupně staly základem pro možnou
novou organizaci.
Po schůzce u dr.Krupičky,jenž se stal později jedním z tvůrců
programu a jakýmsi ideologem K 231,se Jaroslav Brodský a
další “zakladatel” Zdeněk Mráz vydali 27.března za
ňlenandrem Dubčekem.
Dne 31.března se na pražském Slovanském ostrově sešli hlavní
organizátoři:bývalí agenti,špióni,organizátoři diverzí,ilegálních
bojůvek.Hlavní projevy pronesli Brodský (o organizační
struktuře spolku),Krupička (o jeho programu),Smíd (o
rehabilitacích).Uystoupil také Emil Uidra,který prohlásil,že na
Slovensku založí podobnou organizaci.
Jaroslav Kojzar a Arnošt Bak,Rudé Právo,červenec
1988.
Nedávno,ako sme už informovali,vznikol v Prahe Klub bývalých
politických väzňov,neprávom odsúdených v pätdesiatych
rokoch podľa paragrafu 231.Na prvej schôdzi zvolili členovia
výbor,ktorého úlohou je pripraviť na jún tohto roku celoštátný
zjazd politických väzňov a dovtedy položif základy
organizačnej štruktúre K 231.Za predsedu dočasného orgánu
zvolili prof.Karla Nigrlna.
lvetta Šuchová,Pravda (Bratislava) 2.mája 1968

“Dobře,předávací schůzka s celou parádou.A ten Smrk?”
Kapitán otevřel složku a četl svým vyrovnaným,trochu
uspávajícím hlasem:’’Chvíli sice trvalo,než jsme z Ústečáků
dostali informace,ale už to mám po kupě.Smrk je Jaroslav
Brodský,narozen dvaadvacátého března devatenáct set dva
cet v Soběslavi,česká,československá,ženatý,bezpartijní,po
voláním učitel.U současné době zaměstnán u Pozemních
staveb Ústí nad Labem jako učitel v učňovské škole v Krás
ném Březně.Brodský byl v roce 1951 odsouzen podle paragrafu
jedna,odstavec dvě až deset zákona dvě stě třicet jedna
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čtyřicet osm Sbírky na patnáct let odnětí svobody a k ztrátě
občanských práv na deset let.Jednalo se o trestný čin
velezrady.Propustili ho při amnestii v šedesátém."
Arnošt Bak/Pavel LukášzMat pěšcem.Edice Magnet
7/88
Značnou aktivitu vyvíjí i nadále K 231.U posledním období
vyvozuje
ze
současného
vývoje,že
po
schválení
rehabilitačního zákona bude K 231 zrušen.Proto někteří
představitelé nabádají členy ke vstupu do Čs. socialistické a
lidové strany nebo k začlenění do SPB a jiných organizací,jako
například do Společnosti pro lidská práva,v nichž by mohli
legálně pokračovat v činnosti,započaté v K 231.U těchto
organizacích se mají zaměřit na ovlivňování politické činnosti
a postupně dosáhnout zdiskreditování KSČ,zbavení její
vedoucí úlohy a oslabování přátelstuí a spojenectví se
Sovětským Svazem.
Celá řada pražských funkcionářů v čele s předsedou
prof.Karlem Nigrínem udržuje blízké styky s bývalým ministrem
spravedlnosti dr.Prokopem Drtinou.Ten využívá svých styků s
pracovníky tisku,rozhlasu a teleuize,působí na ně,aby
uveřejňovali zprávy,diskreditující KSČ.Dr.Prokop Drtina je ve
spojení s čelným funkcionářem emigrace dr.Herbenem.Sám
Drtina pro K 231 aktivně nevystupuje a snaží se ovlivňovat
vývoj z pozadí.
Anonymní hlášení o K 231 z 13.prosince 1969.

Uznikaly i různé organizace,jejichž program úzce navazoval
na zrušený Klub angažovaných nestranníků,K-231 a pod.,s
cílem opět zformovat kontrarevoluční platformu.
K událostem před dvaceti letu.Rudé Právo,12.ledna
1989

...znovu vytvořit situaci,kdy sdělovací prostředky legálně
útočily proti straně a její vedoucí úloze,rozkládaly
socialistický
politický
systém,organizovaly
morální a
psychický teror proti socialismu věrným občanům,známkovaly
funkcionáře,vyvolávaly
nátlakové
akce,diskreditovaly
Bezpečnost,šířily antisovětismus a nacionalismus.Kdy legálně
enistovaly
organizace
jako
KAN,K
231,Svaz
vysokoškoláků,kdy se
aktivizovala pravicová
sociální
demokracie,vlajkaři,agrárníci a mnozí funkcionáři předúnorové
lidové a socialistické strany i předmnichovských politických
seskupení.Proto také zcela zákonitě mezi aktivními členy “
Charty 77”i dalších “nezávislých” skupin nacházíme stejné
osoby,které v krizových letech patřily k nejaktivnějším
nositelům revizionistických a protisocialistických názorů a
politiky.
Spojenectví
nejen
ideové.Uáclav
Hora,Tribuna
8.dubna 1989.
Pochopenie mnohých skutočností si žiada pripomenúť
historickú skúsenosť ľudu spred 20 rokov.Deštrukcia
socialistického spoločenského systému v krízovom období
umožnila legálne pôsobenie protisocialistických síl , a
organizácií.Podobne postupovala organizácia K 231,združujúca
ľudí odsúdených v 50.rokoch.Jej obdobou na Slovensku bola
Slovenská organizácia na obranu ľudských práv.Na čele jej
stál E.Uidra,ktorý vyhlasoval:”Kategoricky odmietame KSC
morálne právo viesf národ.U budúcnosti vytvoríme z našej
organizácie opozičnú stranu protikomunistickú.”
O čo ide v týchto dňoch.Prof.Judr Ján Pleva
DrSc.Pravda 1989.

Již v materiálu programového oddělení, jenž vznikl pod
vedením dr. Krupičky, jsou nastíněny budoucí záměry. U jeho
3.části se například píše: "Navrhovali jsme zákon o
všeobecném smíru, o národním usmíření a budiž jasně řečeno,
že to byla z naší strany velkorysost." Chtěli víc. Co vlastně?
"Tedy naše zásadní stanovisko- jsme věřitelé a ne
prosebníci."
Stahovat kůži zaživa. Jaroslav Kojzar, Arnošt Bak,
Rudé Právo, červenec 1988

Do čela nejvýznamnějších "odboček" jsou voleni další
spolupracovníci Clfi- v Pardubicích Je to R.Ueselý, v Ostravě
M.Hošfálek, ve Frýdku-Místku Z.Nedoma a další. F.Paula z
Českých Budějovic je v té době poslán do Mnichova, aby
navázal kontakty se "Svobodnou Evropou" a Clfi, syn
bývalého předsedy protektorátního Národního souručenství
J.Nebeský se zase kontaktuje s rezidenty zvláštních služeb a
zároveň získává pro klub vysoký finanční dar. S penězi
přijíždí i agent S.Jenčík, v té době již občan USň....
Jaroslav Kojzar, Arnošt Bak, Rudé Právo, červenec
1988

"Som pyšný na to, že chudáci v pravom slova zmysle, s 200
až 300 korunovou penziou, dávajú prednosť otázkám
mravným, morálnej očiste, pred požiadavkami hmotného a
osobného rázu. Nechceme utvoriť politickú stranu, zato máme
politické krédo- aby sa do ústavy zakotvila právná istota,
ktorá každému zaručí právo slobodného rozhodovania,
slobody prejavu, ale i kontroly, že tieto základné ľudské
práva sa rešpektujú.
Kare! Nigrín, Pravda (Bratislava) 2.mája 1968

My,někdejší političtí vězňové,sdružení v K 231,považujeme za
nutné prohlásit s plným důrazem,že odmítáme projevy
nedůvěry,náznaky podezření i přímé útoky,ale stejně
rozhodně žádáme,aby nás nikdo a nikde nečinil předmětem
svých úvah a výpočtů a nepodkládal nám jiné záměry než
ty,ke kterým se otevřeně a upřímně hlásíme.
Usilujeme o spravedlnost a máme k tomu dobré důvody;ze
stejných důvodů však odmítáme každé bezpráví,af je pácháno
na komkoli,třeba na osobách zřejmě provinilých.
Střetli jsme se tvrdě a bolestně se zvůlí.Naše nezhojitelně
živá zkušenost nás nutí, zároveň s odmítáním každé svévole,
podporovat úctu k zákonům a usilovat o nastolení skutečného
a trvalého právního řádu v našich zemích
/řohlášení politických uězňů K 231,Suobodné Slouo
13.května 1968.
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Krok, vzad, tLva EtroLij vpretf
Tato téměř hamletouská otázka mi nedá spát již téměř ode
dne, kdy Jsem se z večerních zpráv televize dozvěděl, že
Polsko má v čele vlády člena Solidarity. Byl jsem nakloněn
věřit, že tato převratná událost má specificky polské kořeny a
že tudíž není možné z ní vyvozovat dalekosáhlé závěry. Avšak
následovalo Maďarsko, NDR, Bulharsko a když jsem se již
začal před svými francouzskými přáteli stydět, že moje vlast
zůstává po boku Rumunska poslední baštou stalinismu a
brežněvismu, dalo se do pohybu i Československo.
Mám před sebou hromádku výstřižků z francouzského
tisku, hromadu českých a slovenských novin, datovaných od
17. listopadu do 4. prosince a poznámky z posledních
telefonických rozhovorů s mukly doma, ue Švýcarsku a
Kanadě /ue Francii, bohužel, žádné neznám/ a snažím si
nějak v hlavě uspořádat poznatky z dlouhých hodin četby,
vyslechnutých informací a několika rozhovorů se svými
zdejšími přáteli. R odpovědět na otázku, kterou si nekladu
sám: Je překotný vývoj u nás a v ostatních státech s
komunistickým režimem opravdu výsledkem nezadržitelné
touhy národa po suobodě a lepším životě a přiznáním
vedoucích klik, že komunismus je v úpadku? Euforistické
komentáře zdejšího tisku nasvědčují, že to je přesvědčením
západoevropských novinářů a jistě i valné časti veřejnosti a
politiků. Avšak zopakujeme-li si sled událostí a čteme-li
pozorně české a slovenské deníky, vnucuje se nám otázka:
Není to vše-a především Gorbačevova perestrojka- aplikací
Leninova učení o jednom kroku uzad a dvou vpřed? Honecker,
Žiukou i Jakeš se zdáli být do poslední chvíle jisti suou mocí,
armádou, policií a "lidovými" milicemi. U novinách z domova
čtu, že naši lidé se báli nového Tienamenu. Ministr obrany v
oficiálním komuniké přiznal, že došlo k pohybu vojenských
kolon, avšak zdůvodnil Je nutností přepravy zbraní

odevzdaných armádě milicemi. Suobodné Slouo uveřejnilo
zprávu, že lidové milice z některých venkovských měst se
skutečně vypravily do Prahy
"na pomoc pražským
soudruhům", avšak vrátily se na pokyn shora. /Mimochodem,
některé prý odmítly převzít zbraně a munici a uposlechnout
mobilizačního rozkazu./ Nejsou překvapující kapitulace
komunistických režimů výsledkem pokynů centra řídícího
strategii
komunistického
světového
hnutí?
Jeho
českoslovenští representanti to v tisku popřeli, avšak
skutečnost, že k obratu vždy došlo po náhlé cestě toho či
onoho "zodpouědného činitele" do Moskvy a jeho rozhovor s
Gorbačouem, Je nápadná.
2 opatrného postoje západních státníků lze vyvodit,
že jsou si vědomi faktu, že Gorbačovovým cílem je vybřednout
z katastrofální hospodářské situace získáním západní
hospodářské a technické pomoci, snížením obrovských výdajů
na zbrojení a udržování satelitů nad vodou. U satelitních
státech šlo zřejmě o to "demokratisouat“ v dostatečné míře,
aby byl západ ochotný jim pomoci z bryndy, avšak zachovat
posice komunistických stran, které by v budoucnosti umožnily
ony Leninovy dua kroky vpřed. Úkol byl svěřen Krenzoui v
NDR, Mladenkoui v Bulharsku a Urbánkovi v Českoslouensku. U
jeho plnění Krenz ztroskotal a Gregor Gyši se snaží vytvořit
druhé obranné pásmo. U Českoslouensku je v záloze Dubček,
Císař, Mlynář atd.
Jsou si toho Uáclav Havel a jeho Občanské forum
vědomi? Docílením jmenování vlády s alespoň zdánlivou
komunistickou menšinou a demise prezidenta symbolisujícího
"normalisaci" bylo jistě manimem, kterého bylo lze dosáhnout,
neměio-li dojít k zoufalému odporu protivníka, zatlačeného ke
zdi.
Tvrzení
komunistické
propagandy
ve
dnech
předcházejících jmenování Čalfova kabinetu, že oposice touží
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po smrti komunistů, měla zřejmě vyvolat strach v armádě,
Jednotkách ministerstva vnitra, policii a lidových milicích a
připravit je psychicky k ozbrojenému zásahu.
I my, bývalí političtí vězni, kteří nezapomínáme na své
popravené a ubité přátele, na kamarády zahynuvší vinou
režimu v dolech a na to, že většina z nás se vrátila do "civilu"
s trvale podlomeným zdravím, že naši nejdražší trpěli dlouhá
léta psychicky a často též hmotné a existenčně, se musíme
vyvarovat projevů nenávisti a touhy po pomstě. Uěřím, že i
mezi komunisty je hodně poctivých lidí, kteří při projevech
souhlasu s demokratickými reformami nemají na mysli dočasný
ústup a cíl Gorbačova a jeho místodržících uzdravit těžce
nemocný komunismus a umožnit mu u budoucnu přejít do
ofensivy. Těm poctivým je třeba podat ruku a společně s nimi
vytvořit situaci, ze které by návrat k totalitárnímu režimu byl
nemožný.
Na druhé straně je ale naší povinností varovat
Občanské fórum a vytvářející se demokratické strany před
podobnými chybami, jakých se dopustili nekomunističtí
politikové u roce 1945 tím, ze souhlasili s návrhy komunistů na
omezení plurality vytvořením Národní fronty a "jednotného"
odborového hnutí. Každé omezení demokracie může vést k
totalitní diktatuře. Proto enistují i ve svobodných zemích
komunistické strany. Pokud jde o Komunistickou stranu
Československa, je nevyhnutelné ji přimět k tomu, aby její
"vedoucí" úloha zmizela nejen z ústavy, jak je to již
přislíbeno, ale též z jejích stanov a každodenní praxe. Uíme,
že pro ni slova "demokracie" a "svoboda" nemají tentýž
obsah jako pro nás. Je nutno trvat na tom, aby vedení KSČ co
nejdříve jasně a jednoznačně odpovědělo na otázky:
- Jestliže náš lid v příštích svobodných volbách, které
slibujete, vám odmítne svoji důvěru, vzdáte se svého
monopolu nad ozbrojenými silami?
- Zahrnujete nyní do pojmu "lid" i odpůrce komunismu a nebo

ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ

je pro vás "lid" omezen na vaše přívržence, tak jako tomu
bylo vždy v minulosti?
- Připouštíte, že nesouhlasit se socialismem není zločin? Zatím
se váš tisk vyjadřuje o každé kritice socialismu se svátým
rozhořčením a poukázat na jeho negativní stránky je pro vás
rouháním, zasluhujícím upálení /obrazně řečeno/.
- Budete souhlasit se zrušením Národní fronty, která
včleněním tzv. masových organizací vám umožňuje mít v
každém případě většinu?
- Souhlasíte se založením republikánské nebo národně
demokratické strany?
- Souhlasíte se založením nazávislých odborů ue stylu
“Solidarity"?
- Jak chcete napravit těžké křivdy, které vaší vinou postihly
statisíce našich občanů? Jejich hmotné odčinění jistě za
dnešní situace je možné Jen částečně a bylo by nesprávné,
aby hmotné následky nesl celý národ. Jste ochotni příjmout
návrh, aby byla uzákoněna daň solidarity, postihující Jen
členy vaší strany a která by částečně kryla náklady, spojené
s odstraněním křivd? Není to nijak v rozporu s demokratickými
zásadami. Ue Francii na příklad je financován tzv. "mimimální
příjem včlenění" zvláštní daní, postihující jen část poplatníků,
jejichž majetek přesahuje určitou hranici.
Takových a podobných otázek je ještě řada a myslím,
že je na bývalých politických vězních, aby k nim dali iniciativu
a stali se jakýmsi "národním svědomím". Domnívám se, že se
zakládá spolu s Uýborem na obranu nespravedlivě stíhaných
Federace politických uězňů, která si klade především sociální
a stavovské cíle. Je samozřejmé, že nesmí být stranická a
dělat politikářskou politiku. Avšak bylo by chybou, kdyby se
nestarala o politiku v ušlechtilém sloua smyslu, formulovaném
řeckým slovem politiké /to jest "věcí obce"/.
Saint Raphael, 12. prosince 1989.

Tn memoriam

V hlubokém smutku oznamujeme, že navždy odešla

MILADA LUKEŠOVÁ
rozená Sormová
Po dlouhém zápase se zákernou chorobou zesnula dne 27. listopadu 1989 ve
věku 65 let y osadě Silver ClifT, Wisconsin, kde se s ní její nejbližší také roz
loučili.
Narodila se ve Kdyni na Domažlicku. Maminka z Chodska a tatínek ruský
legionár z prostého rodu v Podkrkonoší, jí vštípili hlubokou lásku k vlasti a
člověku. Proto se bez nejmenšího váhání postavila proti lživé diktatuře ve staré
vlasti. Pomáhala zachránit svobodu i život druhých. Těžce za to zaplatila ztrátou
svých nejhezčích let. Nikdy toho nelitovala, neboť věřila, že i drobné oběti se
slévají v mohutnou řeku, která smete zlobu, lež, bezpráví a nesvobodu v její
staré vlasti. A vskutku, 'dočkala se červánku svobodv doma.
Našla útočiště v Zemi Svobody, kde šťastně žila jako věrná žena a vzácná ma
minka po 26 let. Byla věrná přítelkyně, neznala přetvářky nebo lži. a byla
nesmlouvavá re věci svobody. Milovala řeky a českou písničku.
Budeme na ni vzpomínat s oddanou láskou, vděčností a s věrností ideálům,
pro které žila.
drž**"

František LUKES, manžel;
Petr Tomáš LUKEŠ, syn;
Přemysl ŠORM s rodinou, bratr;
Viktor NOVOTNÝ (Oldnch Šorm) s rodinou, bratranec.

Místo květinových darů laskavě vzpomeňte na činnost K-2JI. nebo Národní
radu žen svobodného Československa.

14

Judr.VOJTÉCH SKŘÍČKA
zemřel 14.12.1989
v Československu
po dlouhé nemoci
ve stáří 81 let.
Bývalý politický vězeň z Bytízu

Ĺeopotdovské báchorky
P^pík Cech
Snad žádný z bachařů nebyl tak slavný Jako leopoldouský
jednofrčkový strážmistr, který snad ani neměl jméno, protože
mu všichni říkali "Pan Uúl". Ušichni, i bachaři, protože neuměl
číst ani psát. Stal se bachařem snad proto, že kdysi se u nich
skrýval pozdější ministr Karol Bacílek. Tento enpert byl známý
mnoha příhodami, kterým jsme se smáli ještě po letech.
Jednou se velmi ostře střetli s Honzou Dohnálkem. Honza byl
v té době vedoucím E.Z. Bratislava, závod Leopoldov. Oficiální
vedoucí byli jacísi civilové - ale ti brzy přišli na to, že se jim
vyplatí hrát celý den karty
a vedení závodu přenechali
muklum. Jednou měli expedovat kompletní elektro-rozvaděč.
Přijelo nákladní auto plus šofér a Pan Uúl jako dozor. Honza
šel osobně na expedici dohlédnout, aby přeprava rozvaděče
byla provedena dle předpisů. Rozkázal rozvaděč zvednout
jeřábem, postavit na náklaďák a upevnit dráty. Pan Uúl si
postavil hlavu a nařídil, že se to musí položit. Kluci si ho
nevšímali a upevňovali dál. Pan Uúl křičel "Položit!". Honza se
mu snažil vysvětlit, že v rozvaděči jsou olejové stykače a při
položení by se olej vylil a celý rozvaděč by se poškodil. Pan
Uúl trval na tom "Položit!“ Honza ztratil trpělivost a řekl
mu:"Podívejte se, vy jste laik a nerozumíte tomu!" a tím
skončil; kluci mezitím upevnili rozvaděč dle Honzových
pokynů. Pan Uúl se vztekle obrátil na báchoře- šoféra, který
to celé pozoroval a křičel: "Ty Pišta, čo je to laik?" a ten mu
ironicky odpověděl:"No že jsi kokot!" Pan Uúl zrudl: "Čooo?
Pišta, napísaj raportný liestok na toho, čo mi cudzým slovom
hovoril, že som kokot!" Ostatní se pak odehrálo u raportu, kde
Pan Uúl potvrdil, že mu Honza
"cudzým slovom sprosto
nadával". Honza náčelníkovi opakoval, co řekl. Nestalo se mu
nic, jen Pan Uúl se stal slavným ještě víc.
*

*

*

že když měl noční službu Pan Uúl, měl na dveřích kuchařské
cely čtvrtku papíru a na ní namalované hodiny. Malé ručička
na trojce, velká na dvanáctce. Netrvalo dlouho a služba v
kuchyni přišla na Frantu a noční dozor měl Pan Uúl. Než ten
zamkl všechny katry a dveře, stačil jsem vymazat kus velké
ručičky na papírových hodinách Pana Uola a prodloužit tu
malou. A tak Pan Uúl Frantu dovedl do kuchyně ve čtvrt na
jednu a tam mu Franta marně vysvětloval, že podle
kuchyňských hodin je ještě příliš brzy. Pan Uúl byl neoblomný:
"že na dverách bolo napísáno", zamkl kuchyň a Franta zuřil.
Spát nemohl, aby nezaspal. Když jsem se ráno nevinně ptal,
jak se Franta vyspal, vyhodil mě z kuchyně.
S těmi řízky se později vše vysvětlilo. Právě tu neděli onemocněl chodbař na Nových Samotách, kde v té době byla
korekce a přísný režim. Bachař ze samot vyzval Frantu, aby
odvezl obědy na Nové Samoty a tam rozdal. Franta, který měl
už pro nás řízky zabalené a v balíčku na těle, nemohl
odmítnout a při rozdávání obědů přidal každému našemu
známému muklovi jeden řízek navíc.
♦

★

*

Ještě jednou se Pan Uúl vyznamenal. Šel na ošetřovnu se
nechat prohlédnout a když vycházel ven, ptal se ho
nemocniční bachař "R čo ti je?" Pan Uúl mu starostlivě
odpověděl: "Mám vraj v bruchu volaké hydrodréty!" Pak nám
to vysvětlil Ulasta Uondra, který byl v té době jako
ošetřovatel
na ošetřovně. Jednalo se o uhlohydráty, o
kterých byla jakási řeč.
*

♦

♦

Nakonec byl Pan Uúl ze zdravotních důvodů ze služby
propuštěn a my jsme měli po legraci.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

U té době jsme měli v Leopoldově celkem volnější režim a my
toho využívali každou neděli odpoledne. Nechávali jsme se
zavřít do večera na cele u Honzy Dohnálka, který tam měl
vařič a tak jsme mohli vařit kafe. Pravidelně nás tam chodilo 810, mimo jiné Ota Rambousek, Mirek Zástěra, Josef Rajchl,
Honza Bret, Jirka Krupička a další. Také Franta Celar, v té
době vrchní kuchař v leopoldovské kuchyni. Franta vždycky
sebou přinesl nějaké dobroty z přebytků kuchyně.
Rž jednou. Zase byla neděle, k obědu bylo něco jako řízky a
my jsme si dělali laskominy, že Franta na sezení nějaké
přinese. Ale ten přišel tentokrát později a hned úvodem
prohlásil "Nemám nic". To bylo zklamání; celé sezení nestálo
za nic, všechno se furt motalo kolem řízků, které nebyly.
Franta mlčel jako hrob a nic ho nerozházelo. Já jsem mu
vyhrožoval pomstou, ale Franta se jen smál: "Co ty mi můžeš
udělat - jseš rád, když přijdeš do kuchyně, že ti něco
přihraju". "To je pravda, ale stejně se pomstím, že budeš
prosit o odpuštění!"
Měl jsem celu vedle kuchařů a všiml si, že každé ráno ue 3
hodiny noční bachař budí jednoho kuchaře a odvádí ho do
kuchyně uvařit kafe. Kuchaři se střídali a ten, který měl
službu, měl na posteli červenou značku. Také jsem si všiml.

Horní Sío-vLov v roc& 49.
VCustímíX jKná
Uelice dobře se pamatuji na kasaře Rrnošta Jiljího, o kterém
se v minulém čísle zmiňuje J. Sochor v článku "Postavy a
postavičky". Byl jsem mezi prvními politickými vězni, kteří byli
koncem července 1949 dovezeni do Horního Slavkova, aby
nahradili německé válečné zajatce. U tomto transportu nás
bylo asi 300 až 400, ale denně přibývali další a další, včetně
oblíbených "Chacharú", kteří byli opravdu jedni z nejlepších
kamarádů, jaké jsem kdy poznal. Přicházeli v černých
uniformách a ty jim byly ponechány. S další "várkou" bylo
dovezeno hodně výtečníků z řad kolaborantů 8 s nimi i
kriminálníků s malými i velkými "flastry", tedy tresty. Bylo
mezi nimi hodně donašečů, préskačů a říkali jsem jim “krysy".
Jlž druhý den jsem byl ve Uykmanově vybrán nějakým
Rusákem jako elektrikář a hned jsem šel "do díry“ - do
šachty. Uýtahy nebyly žádné, lezli jsme po velice kluzkých
žebřících se stupni strašně daleko od sebe. Kriminálníků
pracovalo "dole" v šachtách velice málo.
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První volnou neděli /v té době jsme pracovali pod zemí šest
dní dvanáctihodinové "šichty", v neděli se pracovalo na
povrchu; každá třetí neděle byla volná/ ke mně přijde menší,
zavalitý, ale v ramenou široký kriminálník a ptá se na moje
jméno. Říká mi: Ty jsi Jenč, vid? U té době jsem byl již v
celkově dobré kondici /pokud se dá být v dobré kondici při
kriminální stravě/, ale tomu chlapovi bych se nechtěl dostat
do rukou, velkých jak uhelné lopaty.. Domluvili jsme se. On byl
totiž stíhán a zatčen mým otcem, který byl po válce velitelem
četníkú pro Prahu- Západ. / Již na Pankráci jsem měl často
těžké chvilky, když se "gonkaři"- kriminálníci dozvěděli že
syn Jenče je “zašitý". Několikrát jsem měl v polévce krysí
ocas a naše cela dostávala pravidelně ty nejshnilejší
brambory/. Abych si získal alespoň trochu respektu, řekl jsem
Arnoštovi o svém ochránci z pankrácké nemocnice, jeho
jmenovci Arnoštu Šimerdovi. Ten byl totiž králem kasařů a
všichni kriminálníci k němu chovali ohromnou úctu. Jiljí se mně
kolikrát nabídl, že se za mne u “Tetičky Marty" přimluví
/občas ho vozili na návštěvy do Prahy, kde se vykupoval
donášením/. Uždy jsem nabídku s díky odmítl, ale "naše
přátelství" zůstalo, i když chladné; někdy mi přinesl kousek
čokolády.
Jídlo bylo v té době velice mizerné a hlavně: bylo ho strašně
málo. Lidé umírali v desítkách a když nejednou propukla na
lágru úplavice, bylo to hrozné. Kápo byl bývalý četník, který
sloužil pod otcovým velením a s ním jsme se dohodli, že
ustavíme delegaci a dáme se předvést k ruskému veliteli. Za
politické byl vybrán jeden "Chachar" a já, za kriminální Franta
Ueselý /měl 15 let / jako retribučák za kolaboraci s
Gestapem/ a druhý byl vybrán Jiljí. Arnošt zbabělcem byl, jak
píše Jiří Sochor. Již nás měli odvézt spoutané na náklaďáku do
Jáchymova, když Arnošt najednou
"onemocněl".
Do
Jáchymova se přesto jelo; tři vězňové a čtyři bachaři. Prvně a
naposled jsem měl "čest" vidět a slyšet komisaře Litvínova,
bratra bývalého ministra zahraničí před a během války.
Komisař na nás chvíli řval, potom si dal zavolat nějakého
poskoka. Ten mu ukazoval výkazy, co všechno nám do
Slavkova posílají. My jsme to popřeli, protože jsme z toho nic
nedostávali. Litvínov poskoka surově kopal a my jsme čekali,
kdy dojde řada na nás. Místo kopanců jsme byli propuštěni
zpět do lágru. Naši věc jsme vyhráli, "kušání" se trochu
zlepšilo, ale naše žaludky to stejně odnesly v podobě další
epidemie úplavice.
Moje "přátelství" s Jiljím nemělo dlouhého trvání - donášel,
hlavně na kněze a ti postupně z lágru mizeli. Později, v civilu,
jsem po nich bezúspěšně pátral. Byli odvlékáni napřed na Bory
a odtud později někam na Slovensko.
Jiljí měl mnoho tichých nepřátel a z opatrnosti se stále
díval za sebe; obával se, že ho některý z "politických
zločinců" zezadu klepne. To se však nestalo a je
pravděpodobné, že opět sedí někde za další ''chmátku". Kasu
uměl udělat během několika minut, jak mně vykládal. Rozhodně
měl toto řemeslo v krvi.
Arnošta Šimerdu jsem již nikdy nepotkal, ač jsem mu
několikrát poslal vzkaz /motákem/, aby se pokusil dostat do
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Slavkova. Později jsem zaslechl, že prý byl zastřelen, když se
pokusil o útěk při převozu na Bory. Co je na tom pravdy,
nevím.
IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIBII1IIIIIIII

demokracie - naše Cóska
Otakar Storch.
Už ve významném roce 68 měl kdekdo z nás na rtech: tak
o n i objevují demokracii. Pro někoho byla tato reakce plna
jen ironie, další ji prožíval jen sarkasticky. Pro mnohé z nás
ale převládal v té, obrozeným komunistům- jak se říkaloadresované větě, v podstatě jen jeden obsah, a to
překvapivě nadějné uspokojení nepasivního demokrata, jehož
adekvátní sebezadostiučinění bylo na vzdory rokům za dráty,
složeno ve správném poměru z osobní i nadosobní části.
Dnes, kdy i velmi dobří pozorovatelé nejsou jednotní v
rozboru cíle demokratizujících se některých komunistických
diktatur, nepochybně většina z nás spíš sdílí pochybnost
například expresidenta Nixona, a v současném sovětském
Jaře vidí hlavně nejjarnějšího trojského koně Impéria zla.
I já pochopitelně nerad někomu sednu na lep. Přesto jsem
ale toho názoru, že leckterý z těch, jenž stojí za liberalizační
vlnou u maďarské, polské, ruské, atd. komunistické správě, je
ovlivněn a tudíž i motivován k podstatným reformám naší
starou láskou. Láskou, jež právě nás stála možná víc, než
leckteré jiné odpůrce totality. A nesouhlasících nebylo nikdy
málo. Ta větší část z nich, jež patřila a patří do té známé,
t.zv. "tiché většiny" měla a má v kompaktní diktatuře, žel,
daleko menší význam odporu, než v systému politické
nediskriminace, svobodných informací a voleb.
A každé jaro mobilizuje v diktatuře právě ty nesčetné
vědomé občany, kteří zrovna tak jako ta menšina
demokraticky aktivních, vědí, že systém suobodné soutěže
politických, ideologických teorií a praxí je přes sué
nedostatky, abychom to -dle mne zbytečně- opět jednou,
nejméně po miliónkráte, opakovali, zatím tou nejoptimálnější
občanskou základnou právě pro toho "nejposlednějšího
občánka". Že právě ten občas, v rámci svých v podstatě na
politickém rámci nezávislých křečí a křečiček, paradoxně si
tohoto historického luxusu neváží, mění na předem míněném
sotva něco.
Demokracie nemůže politicky živořit jako současná
komunistická tyranie ve stylu "generálové bez vojsk". Proto
je každý, také dle mne, byť zmenšený současný Arthur
Koestler, každý z "tiché většiny", politickým jarem z represe
strachu zbavený, vedle té správné menšiny, tyranii
"odjakživa" a za každých okolností odporující- přispívatelem
naší lásce - demokracii.
Myslím, že také proto naše nesamoúčelná nedůvěra,
pochybnost vůči Jarům, nevylučuje zároveň jejich vítání.
Stockholm,
říjen 1989.
IIBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBIBBBBBBBBBI

ZPÍl^ávy Z P0JCL-4BNy

Pofdednice

František Otta

Seznam darů pro JC-231
Jméno

Stát

USfl
Blaho Drahomíra
Derka Luďka
USfl
Dohnálek Jan
Kan
Frana Uladimír
Sivitz
Suvitz
Gruber Ladislav
Havlová Růžena
Kan
Helfertová Eva
Kan
Hošfálek Mirek
Rak.
Jopert Ludmila
Něm.
Kobranov Uovka
Swiz.
Kohout Petr
Kan
Koutný Matěj
Kan
Kraus Henry
Kan
Křesl Míša
Kan
* Kříž Karel
USfl
Kruh přátel K-231
Kan
Lukešová Milada
USfl
Mikoczy lmre
Kan
Mukli z ČSR
ČSR
Neznámý dárce
Kan
Neznámý dárce- Bank.převod
Otruba Zdeněk
Kan
Otta Frant.
Kan
Pávka Frant.
Něm.
Pinke Karel
Kan
Plšek Ulastimil
Kan
"R0"
USfl
Samšeňák Jaroslav
USfl
Škoda Radek
Něm.
Slavík Uladislav
USfl
Stálík Frant
USfl
Štěpánek Uáclav
Kan
Štorch Ota
Švéd.
Švestka Jaroslav
Kan
Špačková Božena
Kan
Talský Jiří
Kan
Ueselá Anna
Kan
Ueselý Rudolf
Rak.
Urba Josef
Kan
UJachtl Hynek
USfl
UJachtl Hynek
USfl
Zahrádka Květa
Něm.
* K uctění památky Milady Lukešové
Účel:
Kfl= činnost, Cfl= časopis, SP= soc.

Obnos

Měna

Účel

20.00
20.00
20.00
50.00
40.00
20.00
20.00
30.00
50.00
30.00
20.00
14.00
50.00
20.00
20.00
1118.90
25.00
50.00
60.00
11.00
30.00
120.00
40.00
10.00
50.00
20.00
20.00
100.00
46.00
20.00
30.00
20.00
20.00
10.00
30.00
50.00
20.00
50.00
20.00
25.05
28.50
124.65

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

Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
SP
Kfl
SP
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
KR
Kfl
SP
KR
KR
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl

podpora

Obnos

Stát

Jméno

Děkujeme našim přátelům za finanční pomoc v uplynulém
roce a přejeme všem hodně zdaru a pevného zdraví v roce
1990.
Příjem v údobí od 13. října do 20. prosince 1989.

USfl
Kan
Kan
USfl
Switz.
USfl
Kan
Kan
USfl
Kan
Kan
Switz.
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
USfl
Kan
Kan
USfl
Kan
Kan
Kan
Franc.
Kan
Kan

Adam Uáclav
Diviš Uladimír
Drdla Ferda
Dvořák P.+ L.
Frana Antonín
Jura Albert
Kazdan Norbert
Kazdan - Bazár
Letrichová Irena
Málek Ladislav
Matys H.+ 0.
Mohyla J.+ E.
Neznámý dárce
Neznámý dárce
Otruba 2deněk
Pichlík Jiří
Pinke Karel
Pražák Zdeněk
Řehák flugustýn
Schiller Milan
Smunt Antonín
Stanislav P.+ L.
Stehlík Míla
Talský Jiří
Till Ladislav
Urla Jiří
Zikmundová Jana

Měna

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

10.00
30.00
10.00
5.00
15.00
10.00
20.00
80.00
15.00
10.00
20.00
10.00
10.00
4.00
100.00
30.00
5.00
5.00
15.00
5.00
25.00
30.00
25.00
10.00
10.00
15.00
10.00

U obnosech jsou zahrnuty i případné přeplatky.

MONUMENT - Udržovací fond
Stav konta
ke dni 12.října 1989

Stát

$ Kan
4457.34

Neznámý dárce
Ueselský Ctirad
Ueselý Rudolf
Uykoukal H.+ Z.
Ulenzbauer fl.

Kan
USfl
Rak.
Kan
Kan

4.00

* Gruber Lad.
Údržba -Zazimování
Oprava

SLVítZ

Příjem
Konta 20. pros. 1989

$ US
248.25

20.00
100.00

20.00
50.00

- 40.00
- 50.00
+ 31.43

- 31.2?

15.43

88.73

4472.77

336.98

*: Bankovní převod daru pro K-231 ze Švýcarska
poukázán bankou omylem na konto Monumentu.
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Harborka
E.O.
Letošní, v pořadí již 5. Barborka byla jako vždy
předem výborně zorganizovaná a naplánovaná. Tentokrát
včasná příprava se opravdu vyplatila. Barborka byla 18.
listopadu a naše myšlenky byly obrácené domů a k televisi,
která byla v sále do posledního možného momentu.
Tak Jako každý rok, včas bylo upečeno cukroví, které
dodaly Hanka Otrubová, Eda Ottová, Jarmila Bartuňková, Dáša
Stračovská a Anička Dohnálková. Za účasti manželů bylo
poslední neděli zabaleno do úhledných balíčků, převázáno
barevnými stužkami a připraveno na prodej. Prodalo se vše.
Lenka Divišová uvařila předem množství výborných
bramborových knedlíku, dršfkovou polévku, naložila svíčkovou
a za pomoci Hanky Otrubové a Uěry Rollerové se celý den hbitě
otáčela v kuchyni. Uydávání večeří měla na starosti Kája
Hartlová s maminkou paní Jirkové. Dršfková polévka se slaným
rohlíkem je samozřejmě oblíbeným jídlem nás všech, ale
tentokrát šla na odbyt i hovězí s játrovými knedlíčky. Byla
výborná. I když všechno bylo chutně a domácky připravené,
svíčková s knedlíkem tentokrát přímo letěla.
Jako každoročně - prodávaly se moučníky po večeři.
Uýborné žloutkové věnečky dodala Hanka Bílá z Londonu, Dáša
Stračovská s Aničkou Dohnálkovou ovocné koláče. Draha
Slavíková s přítelkyní upekly dorty, z nichž jeden byl později
vydražen za $ 30. Hanka Otrubová dodala speciální dort,
zvaný "nohavice", prodalo se pár bábovek a samozřejmě
balíčky s vánočním pečivem.
Mirka Kústková byla v pokladně s Jirkou Malysákem
- jsou oba z Ostravy a popovídali si po chacharsku.
Nad stolem se sladkostmi vládla Draha Slavíková za
ochotné pomoci Martičky, nově příchozí zpěvačky - tanečnice
lidového souboru ze Slovenska. Obě potom s Jarmilou
Bartúňkovou prodávaly lístky na tombolu. Prodalo se téměř
900 lístků; tombola byla svůdná. Přispěly do ní firmy: Rrtlight
/manželé Synkovi/, Peel TU /Bartúňkovi/, Prague Meats
/Pichlíkovi/, Slavie Restaurant /Havlovi z OttaLuy/, Ueselý
Insurance /Pepíček a Zuzanka Ueselých/, Flora Florist /rodina
Štýrských/. Kromě toho celá řada jednotlivců přispěla
cennými dary a dárky.
Česká trampská kapela pod vedením Paula Nebeského

se představila s nově nastudovaným programem. Hráli
výborně.
Sál byl vánočně vyzdobený - práce Oty Rambouska,
který jako každoročně vážil cestu za námi ze svého
"sídelního" města Nem Yorku a obou Ottových. Na stolech
vázy s kytičkami pí. Jirkové a vánoční svíčky. Na stěnách
voněly svazky čerstvého chvojí - dodali Lenka a Uláďa
Divišovi ze své nové farmy. Sešlo se přes 90 lidí. Ušichni se
dobře bavili. Finanční úspěch byl dobrý. Kruh přátel vytěžil
1119 kan. dolarů, které předal našemu pokladníkovi F.Ottovi.
fi tak zase velká pomoc, kterou již pokladna Káčka
potřebovala. Ušák už jsou peníze doma - jako vánoční
pozornosti těm z našich řad, kteří finanční pomoc opravdu
potřebují.
Pátá Barborka se vydařila, fi ta příští - možné bude v
Repre ... Kdo ví?
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Ze života JC~231 Na listopadovou schůzi jsme byli pozváni k sestře
Rollerové. Po probrání záležitostí naší organisace a hlavně
posledních detailů blížící se Barborky, mluvili jsme o
"zazimování" Monumentu. Muškáty jsou už dávno venku a v
dílně pod Masaryktownem čekají na jaro - ještě je zapotřebí
svázat větve mladých stromků, aby je nezlámal sníh.
Podstatnou část schůze jsme věnovali událostem ve
východním Německu a spekulacím, jak útěk Němců přes
československé území, rozbourání berlínské zdi atd. ovlivní
vývoj u nás doma.
*

♦

Členové kruhu přátel, manželé Bartúňkovi z Bramalea nás
pozvali na prosincovou výborovku. U první řadě jsme si
vypovídali všechny dojmy z převratných událostí doma. R
potom jsme dlouho debatovali o vyhlídkách K-231 a ewilu
vůbec /viz článek Zdeňka Otruby "Perspektivy K-231'7.
Příští schůze bude 10. ledna u Ottu.
* *

Před Uánocemi torontská odbočka Sokola, Čs. sdružení v
Kanadě, Dámský odbor a K-231 společně pořádali večeři pro
nově příchozí Čechy a Slováky. Sešlo se 25 mladých lidí.
Někteří ještě trochu nejistí z přesazení z Evropy do Kanady,
jiní už suverénně doma za mořem.
Na
zahájení večera
zahrál
na kytaru Michal
Honetschlaeger /rovněž nový/, který doma hrával s "Pražec
band". Písničky, které dobře hrál a zpíval, byly známé mladým
posluchačům a tak si občas s Michalem zazpívali.
K večeři byly obrovské řízky s haldou bramborového
salátu. Sokoloué dodali pivo a víno. Se Sdružením jsme se dělili
o náklady večeře. Dámský odbor měl pro každého připravenou
obálku s peněžním obsahem - pomoc na svátky.
Bylo to hezkých pár hodin s mladými lidmi, kteří si jistě
zasloužili trochu pozornosti od starousedlíků.

* *

Hamiltonská odbočka Čs. sdružení u Kanadě požádala
Edu Ottovou o projev při příležitosti oslav
28. října na
libovolné téma. Ottová mluvila o svých zážitcích z padesátých
let. Její řeč byla pozorně uyslechnuta.
Brzy nato mluvila pro fimnesty International u Niagara on
the Lake. Téma velmi podobné, československá vězení
padesátých let. Pro Angličany , to co političtí vězni u nás
prožili během komunistické vlády, bylo takřka nepochopitelné,
ale neměli důvodu nevěřit, že to skutečně bylo tak, jak
Ottová vyprávěla.
* >♦<

Jako každoročně, koncem podzimu jsme začali rozesílat
vánoční příspěvky našim nemocným a sociálně slabým
kamarádům - politickým vězňům padesátých let. Díky činnosti
Kruhu přátel, at už to byla Barborka, či picknick u
Stračovských, anebo sáhnutí do vlastních kapes členů Káčka,
Kruhu přátel a dalších přátel po celém světě, byli jsme
schopni odeslat 1990 kan. dolaru na 63 adres, flsi dvě třetiny
příjemců už zásilky potvrdili.
* *

Chci na tomto místě upřímně poděkovat všem, kteří pamatovali
na naši sociální činnost a poslali nám příspěvky. Přátelé,
přijměte ze srdce míněné "Zaplať vám to Pán Bůh". Za ty doma Eda Ottová.
★

JCruíi přátel oznamuje
že úterní prednášky, zvané "Kecánky" , v listopadu
pokračovaly prednáškou Oty Rambouska, politického vězně
padesátých let.
Ota v hodinové přednášce se vrátil k událostem mezi rokem
1945-48 a hlavně k roku 48, který vedl tolik lidí / i jeho/ za
hranice.
Podstata Jeho řeči byla však ve vylíčení osudu rodiny
Mašínových - počínaje tatínkem Mašínem, hrdinou domácího
odboje, který byl za svou činnost za války zastřelen, až k
oběma synům - Ctiradovi a Josefovi, kteří oba dnes žijí v USR.
Uelmi ztichlým posluchačům vylíčil jejich dramatický útěk
z Československa.
Ušechny příhody chlapců Mašínových a jejich motivy k
útěku jsou zachyceny v Otově knize "Jenom ne strach", která
má vyjít v blízké budoucnosti.
Nenechte si ji ujít.
U prosincovém pořadu téhož cyklu vystoupil dr. Uiktor
Fic, profesor Brockovy university v St. Catharines, Ont.
Téma: Bolševismus a čsl. legie neztratilo na zajímavosti
ani po 70 letech. Profesor Fic leta studoval dokumenty,
týkající se této slavné éry československých legií v Rusku.
Sled souvislostí, které ovlivnily vznik a další osudy legií, byly
pro nás, "nepamětníky", postaveny do historického řádu - od
přesidlování panslavistů do Ruska, kde vytvářeli české
kolonie, z nichž se částečné formovali legionáři, přes jejich
osudy v měnících se poměrech od carského Ruska po Rusko
bolševické, obsazení magistrály, až po jejich slavný návrat
domů.
Rozcházeli jsme se hrdi na československé legie,
jejichž historie je neoddělitelná od počátků našeho státu a
bohatší o krásný zážitek z dobře připravené a výborně
přednesené přednášky.
Pokud někoho zajímají detaily, celá přednáška Je
zachycená na zvukovém záznamu a je ji možno objednat přes
K-231.

PRňUlDELNÉ ÚTERNÍ KECŔNKV
se konaly 9.ledna 1990
v restauraci Praha na Masaryktownu

Dr.útěkouých věd Jan Dohnálek
a plukovník hornictva v.v. Zdeněk Píšek
přednášeli na téma
" Útěky z kriminálů *
Podrobnosti o tomto večeru najdete
v příštím čísle K-231

Sokoí

Uážení přátelé, sestry a bratři!
Děkuji Uám Jménem našeho Ústředí nejen za zasílání Uašeho
časopisu, ale v prvé řadě za Uaši záslužnou práci, kterou
konáte ue všech směrech. Současně znovu potvrzujeme naši
radost nad zjevným projevem Uaší činnosti a to nad
postavením památníku obětem komunismu a vysoce oceňujeme
tento akt.
Nejen nám všem, kteří si plně uvědomujeme zhoubnost a
zločinnost komunismu, poněvadž jsme ho pocítili přímo, ale
také všem, kteří v místa, kde Je pomník umístěn přijdou,
připomene jed, kterým po léta je lidstvo otravováno.
Sokolstuo Uám za to uše děkuje s vědomím a pevnou vůlí, že
jdeme spolu a stejnou cestou až do chvíle, kdy společně se
všemi budeme moci stát znovu na Strahovském stadionu.
U to pevně věříme a jsme spolu s Uámi přesvědčeni.
Poněvadž Uáš časopis je také i pro nás velmi užitečný, vážíme
si ho, je v jeho zprávách také podkladem k mnohé naší
činnosti, prosím i nadále o Jeho zasílání, za což předem
děkuji.
S přáním všeho nejlepšího a při příležitosti blížích se svátků
vánočních i změny roku přeji Uám i Uašim členům požehnané
prožití dnů radosti i do celého nastávajícího roku.
Nazdar!
Rudolf Fiala, starosta

SUOBODNÉ SLOUO fi UDOUrf DEMOKRACIE
otiskly obrázek Památníku obětem komunismu s následujícím
tewtem:

Památník obětem komunismu
(md): U Masaryktoivnu v kanadském městě Scarborough byl
v letě 2. července 1989 slavnostně odhalen památník obětem
komunistického režimu v Českoslouensku. Památník byl
vybudován v upomínku všech, kteří byli režimem umučeni,
popraveni, zastřeleni na útěku přes hranice nebo na útěku z
vězení, všech, kteří byli ubiti ue věznicích či zemřeli v
šachtách uranových dolů.Organizátorem akce byl K-231 v
Kanadě za předsednictví F. Otty a J. Bláhy. Autorem památníku
je Josef Randa, autorem architektonického řešení je arch.
Milan Haulín. Památník byl postaven nákladem 29,100
kanadských dolarů, které byly získány sbírkou mezi členy K231 a českými a slovenskými korporacemi v zahraničí. Záštitu
stavbě památníku poskytlo jedenáct krajanských a eHilových
spolků a organizací. Slaunostního odhalení se zúčastnil
zástupce kanadského premiéra B. Mulroneya, členové
federální vlády Kanady, ministři vlády provincie Ontario i
federální poslanci.

Z kanadských epigramů Jaroslaua Šuestky
Pod hýždí mi tiše mlaská
řek8 jménem Rthabasca.
Uyjeueně zírám do Rudého prána.
Jen mi řekni praudu?
Cožpak nejsem kréua?
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Myslím, že bychom neměli tisknout v K231 dopisy
a články lidí, které
nepovažujeme za politické vězně v
našem smyslu; Rudolf Slánský a spol.
připravovali a provedli komunistický
puč a mají na svědomí naši národní
katastrofu. I pan Goldstucker patřil do
tohoto spolku, všichni náleželi ke
komunistické elitě a zavinili "únorové
vítězství pracujícího lidu". Že nakonec
spadli do této katastrofy sami, to
neodčiní jejich zločiny. Stali se obětí
svých soudruhu a svých vlastních
method; více o nich slyšet nechceme!

Z nosí korespondence
... jsem již v enilu od roku L.P. 1949
a tudíž si pamatuji hodně našich akcí,
včetně různých sbírek, ale musím říci
že závěr vaší akce s postavením
pomníku obětem komunismu předčí
všechno ostatní. Předčí po každé
stránce, finanční a osobních oběti
pouze malého počtu lidí, kteří se na
věci přímo podíleli. Blahopřeji vám k
úspěchu a jistě budoucí čas zhodnotí
vaši tak poctivou a záslužnou práci.
Přikládám M.O. na 50.— dolarů, jistě
nemáte ještě uzavřenou celou věc a
přijímáte dodatečné peněžní příspěvky.

... Proč uám rád posílám peníze?
Byl jsem také odsouzen za války
na 18 let za sabotáž 0 proto, že
jsem Žid. Ztratil jsem v Auschiuitzu
rodiče - jak mohu na to uše
zapomenout? Když vidím, že někdo
postavil
pomník
na
památku
umučeným - af nacisty nebo
komunisty - nemohu stát nečinně
stranou. Ten malý obnos je jediné,
co mohu poskytnout a dělám to
rád.
Steue M.

Dr.Norbert Každan

R.K. LUenzbauer

K-231
je duouměsíčník Klubu býualtjch politických uězňů.

Pravidelné úterní kecánky

Adresa; K-231, P.O.Box 2323
Postal Station 8, Scarborough
Ont.,Canada, MIN 2E9
Aidí Zdeněk Otruba s kruhem
stálých spolupracouníků:
Jiří Blóha, Kanada
Jan Drahota, Jižní Afrika
Antonín Fráňa, Švýcarsko
Jan Kristoforl, Norsko
Jiří Kruplčka, Kanada
Zdeněk Lelner, Francie
Josef Lněnlčka, USň
Hana OtnJbouá, Kanada
František Otta, Kanada
Eda Ottouá, Kanada
Karel Palát, Kanada
Ota Rambousek, USfl
Uěra Rollerové, Kanada
Antonín Roublk, USA
2deněk Slauík, Kanada
Jiří Sochor, USfl
Uladlmír Škutlna, šuýcarsko
Otakar Štorch, Švédsko
Jaroslau Šuestka, Kanada
Uladlmír Ualenta, Kanada
Emil Uidra, Rakousko

Distributor českých knih Václav Matěj
Kramerius se letmo zdraví s jesuitou
páterem Koniášem na svých rozdílných
cestách osudu
Prof. Dr. J. Skvoreckv:
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