K - 231
Časopis Klubu bývalých politických vězňů v eHilu

Ročník 5. Číslo 6 (30 ) Květen 1990

Milada Horáková
popravena 27.6.1950

Slovo předsedkyni
Sedím pár tisíc mil od domova, luštím domácí tisk a lámu si
hlavu, co vlastně ve mně sedí, že nejsem vůbec šťastná při
myšlence na zemi, kde jsem kdysi spatřila světlo světa.
Je to tím, že na zpátečních adresách, jinak milých a
vítaných dopisů z domova, vidím zkratku, která mi nic neříká?
Jsou mi čtyři písmena cizí a tak moje už zmíněné lámání si
hlavy vlastně vychází ze strachu z mé blížící se návštěvy
doma. 25 let je dlouhá doba. Co najdu? Zemi cizí? Rnebo zemi
stále nejdražší, kam jsem nikdy nepřestala patřit?
Předpokládám, že moje citové rozpory vycházejí z toho,
že jsem neměla možnost se rozjet domů jako ti šťastní, kteří
tam byli brzy, že do sebe stačili nasát atmosféru prvních
polistopadových chvil, kdy lidé, okouzleni svobodou a
výsledkem své vůle, stáli svorně pod československými
prapory.
Přišla jsem vlastně o to krásné, kdy všichni vědomě a
každou hodinu tvořili pokračování historie státu, na jejímž
počátku stál humanista a filosof Masaryk, nesmírný dříč Beneš
a svou dobou stále nedoceněný genius Štefánik.
Mezažila jsem ten nesmírně cenný úsek mnohaletého
snažení tolika jednotlivců, které bylo dovršeno dosazením na
"stolec svatováclavský" Mistra slova, snílka s čistýma
rukama, Uáclava Havla.
fi dnes? Pár týdnů před prvními svobodnými volbami?
23 politických stran- to je v pořádku- to se vytříbí. Rle
proč do nového systému je zahrnuta komunistická strana?
Rby otravovala, aby podrývala ten křehoučký ještě keříček
svobody? Rby šířila nenávist a zlobu proti všemu a proti
všem?
nevěřila jsem svpm očím, když jsem četla nějaké úryvky
z letošního prvního maje.
Studenti si slavili své pokojné majálesy, většina lidí asi
byla ráda, že konečně odpadly prvomájové průvody a
komunisti řvali. Uyhrožovali budoucím hladem a drahotou.
Kdože to zavinil? Na tom nezáleží, ale život zdraží Havel...
A že nemají žádné životy na svědomí..
R tak vzpomínám na celou řadu mrtvých, které jsem znala
a byli mi blízcí i na ty, které znám jenom podle jmen,
lntelektuálka- poslankyně Milada Horáková, sedlák- poslanec
Stanislav Broj, pan farář Toufar.. Pavel UJonka. Mezi nimi
nesčetně známých i neznámých oddělaných komunistickou
nejusticí.
Tisíce lidských osudů rozbitých, rodiny rozdělené ideologií
nenávisti.
Půda, kdysi živitelka, se jejich přičiněním stala
smrtonosnou vstřebanými chemikáliemi, řeky a potoky hrobem
ryb a semeništěm kožních chorob.
Kam komunistická ruka sáhla, nechala po sobě sliz, kal a
jed. A teď mají odvahu, ba drzost se hlásit o své místo v
novém státě.
Uléda národního porozumění jim toto místo otevřela. Je už
pozdě se ptát, zda velkorysé gesto se nestane bumerangem.
Nemyslím si; šlechetnost se většinou vyplácí i když výsledky
nebývají hned zřejmé. Je však potěšující, že se alespoň zrodil
nápad postavit mimo zákon stranu, která páchala 42 let zločin
za zločinem a že návrh dr.Sokola získal desetitisíce podpisů.
2a pár týdnů půjdou Češi a Slováci k volebním urnámhezky za plentičku- beze strachu z represálií- svobodní lidékonečněl!
Uím z vlastní zkušenosti, že je hezký pocit volit poprvé a
volit svobodně. Já jsem vlastně po prvé volila až v Kanadě. U
r.48 jsem ještě nebyla ve volebním věku, p8k mne na deset let
zavřeli a na 5 let po návratu mne zbavili občanských práv /to
mne vůbec nemrzelo/ a tak první volební urnu jsem viděla až v
Montrealu. Byla jsem ušetřená komunistických voleb. Rle
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těchto, tak rozhodujících, bych se ráda zúčastnila. Bohužel,
není to umožněné Čechoslovákům, žijícím v zahraničí...
Jsem přesvědčená, že přes všechny komunistické pokusy
ovlivnit mínění těch nerozhodných, či stále ještě bojácných,
volby dopadnou tak, jak dopadnout musí. Totiž ve prospěch
nastoupené demokratické cesty. R že Uáclav Havel zůstane v
čele.
S pozdravem všem
Eda Ottová

Viktor Trnavský

I
í

Uylekané ráno
modré nadějíutéké mi oknem
ukřižovaným
a den můj začíná
jako krajka slováckého šátku

I
I

reminiscence třeti-na ráno- |

na rtu je
zaschlá kreu
to stigma
do srdce upálené
a chutná po víně
po uíně
poslední uečeře

I
I

zítra tě potkám zas
mé ránoa třeba na kolenou
a s uěncem trnovým
budu svoboden—

svoboden víc
než kdokoli
kdo svobodou se zajišťují

I

Zpráva ze číenské scíráze 3C~231
ze dne 12.Lvétna 1990
Schůze bylo zahájeno ve 2.30 PM přivítáním přítomných.
Památku 23 našich sester a bratrů, kteří zemřeli od loňského
května, jsme uctili minutou ticha.
Zpráva o činnosti organisace, finanční zpráva a zpráva tisko
vého referenta včetne záznamu z loňské schůze, pro časovou
úsporu byly členstvu předány písemné a byly přijaty bez
dalších dotazů.
Ottová vyřídila pozdravy od přátel ze západního světa i z do
mova. Přečetla úryvky
z dopisu předsedy Konfederace
politických vězňů Československa Rudy Pernického. Zaslal
nám zákon o rehabilitaci a bratr Otruba později přečetl několik
podstatných věcí z tohoto zákona a srovnal je s původním
návrhem.
Do organisace byli přijati noví členové: Mirek Prušák
(Kalifornie), Josef Svoboda (Burlington
Ontario),
Rudolf
Ueselý (Rakousko) a Uladimír Božek (Winsdor - Ontario). Příjetí
členů bylo uvítáno potleskem.
K-231 předává Monument obětem komunismu do vlastnictví
Masarykova ústavu (MMI ). Smlouva mezi oběma stranami byla
schválena výborovou schůzí K-231, ředitelskou radou MMI a
je předložena členské schůzi ke konečnému schválení. Byla
přijata bez námitek. Předsedou výboru pro Monument K-231
byl jednomyslně
zvolen František Otta, který si později
vybere tříčlennou komisi. Údržba Monumentu zůstává i nadále
záležitostí K-231.
Na Československý den na Masaryktownu (schváleno člen
skou schůzí) jsme pozvali velvyslance Československa z
Ottawy, aby jménem vlády uctil památku obětí komunismu
položením věnce.
Dnešní členská schůze má vlastně za úkol rozhodnout, jakým
směrem půjde K-231 dále. Na předběžně rozeslané dotazy
členům (v podstatě průzkum mínění), odpovědi nebyly
jednoznačné
- to jest mnoho členů nechalo další řešení na rozhodnutí
Torontských, jiní byli pro obě možnosti - pokračovat v
činnosti jako dosud, anebo se soustředit ve výboru pro
Monument K-231. Nebyly velkou pomocí při rozhodování.
Ottová tedy navrhla, aby členská schůze potvrdila mandát
současného výboru. Ota Rambousek její návrh podpořil s
dodatkem, aby mandát byl potvrzen do konce listopadu
letošního roku, kdy situace doma bude jasnější a tím i naše
další cesta. Návrh byl schválen. Bratr Pinke dodal, že nové
schůze se může spojit s tradiční Barborkou.
Časopis vyjde po této schůzi a později v listopadu. Bratr
Otruba navrhuje, abychom přešli na novou formu, totiž na
roční, či půlroční vydávání časopisu, který by se stal spíše
dokumentárním, než sdělovacím prostředkem.
Uelmi klidná a poměrně krátká schůze byla zakončena
v 5.15 PM.

K budoucnosti K-231 se vyjádřili:

Rdam Uáclau
Bartošek Ulad.
Blaho Draha
Drahota Jan
Enderle Uáclau
Fráňa Rnt.
Helfertouá Eua
Chalupa Josef
Janča Milan
Jene Ulast.
Juřička Pauel
Kanda Josef
Každan Norbert
Kobylka Otakar
Kraus Henry
Krupička Jiří
Kunta Miloš
Lehm-Molnár Dáša

Palat Karel,
Rollerová Uěra,
Helmich Uladimír,
Diviš Uladimír,
Frýbort Milan,
Rambousek Ota,
Drána Ctirad,
Otruba Zdeněk,

Ottová Eda,
Otta František,
Pinke Karel,
Ellinger František,
Božek Uladimír,
Písek Zdeněk,
Nováková Eva,
Kůstka Jan.

Stálík Frant.
Stehlík Milan
Sochor Jiří
Suoboda Josef
Švestka Jar.
Švihla Květa
Uhlíř Rnt.
Trešlová Jar.
Ualenta Ulad.

Písemným vyjádřením se schůze
zúčastnilo 35 členů

Club Ol Former Czechoslovak PqIIIIciI Pri»on»r» m Exil*
Klub bývalých £tskoalov«n»kyoh politických vtrňů v «lilu

TžJ

P O. Boi 2323.
Foiiii iiatlon
Scarborough. OnlirH,
CANAOA M1N 20

C»«koslov»n»ké v»lvy»l*n»ctv 1
Ottaw*, Ontario
Canada.

K rukim Čaakoalovanakďho velvyslance.

válený pan» velvyelanče'
Dovolujeme
si VAv pozvat
ukého
dna, pofAdaných v nedtli
Scarborough, Ontario.

k účasti ru oslavAcn Cul-.;.vpn1. července 1990 na Maaaryptownu,

Jist*
vita, 2a na Haaaryktownu, 3c ar borough, oy) i micia11 vy K-231 vybudován Caai'csl ovanakým exilem Památní i» <*mumsmu a v Červenci 1989 odhalen. Tak- jai-o v minulém rWt( pravdě
podobní
i
letošní
oslavy Československého dna «a u<..dou odbývat
před tímto Památníkem.

Očekáváme a pavnfr vftfíme, ta jako representant Ceskonl *>vmGké
vlády národního »mířeni v Kanad*, položíte jiuté CH/.br.ft i v»tiny
k Památníku ob♦tem komunxamu a krátkým projtvvm M' t f t e jmánam
této vlády tieíce mrtvých, kteFf jako prvnl razil» centu ob
rodnému procaau v natí vlaati, vrcholícímu 11 »topadovvmj udiP-tť
mi v roca 1989.

8dreCn# se ttilma na osobní

Za K-231

Toronto,

Přítomní na schůzi /dle presenční listiny/

Leiner Zdeněk
Matys Dal.
Mrázouá Jar.
Prušák Mirek
Peroutka Uáclau
Raichl Prauomil
Roubal Uiktor
Skoták Sláuek

13/05/1990.

setkání

s Vámi.

v zahraničí

Ed» Ottov*,

pf»d«»dtyn*.

Příští uýborouá schůze se bude konat
druhou středu u srpnu 1990. Místo schůze
bude usem členům oznámeno telefonicky.

Mimořádná členská schůze K-231 se
bude konat 17.listopadu 1990 , ue 2.hodiny
odpoledne na Masaryktownu.

16 členů se zúčastnilo osobně.
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Zpráva pŕeďsedkyne o činnosti К-231
v roce 1989-1990
Living History Uladimíra Škutiny. Tuto edici jsme jako K-231
Dovršili jsme 5 let činnosti a scházíme se znovu na
spolusponsorovali a bylo by dobře, kdyby si každý alespoň
Masaryktownu, abychom zhodnotili uplynulý rok.
jednu knížečku koupil.
Budu stručná v písemném souhrnu práce.
Největší událostí minulého roku bylo bezesporu
Při únorové návštěvě presidenta Havla, sochařem
dokončení a odhalení Monumentu obětem komunismu.U
Randou, F.Ottou a mnou mu byla předána miniatura Monumentu.
Pamětním spise byl dobře zachycen průběh práce, nervosity,
Miniatury je stále možno objednat.
Časopis K-231 vycházel pravidelně celý rok. 0
úzkosti a závěrečné dřiny. Kulminací víc jak dvouletého úsilí
technickou stránku /sazba a grafické úprava/ se od poslední
je socha, zasazena v symbolisujícím prostředí, která
schůze starala Hanka Otrubová a dělala to velmi dobře.
ztělesňuje osud našeho národa za poslední skoro půlstoletí.
Časopis pod redaktorstvím Zdeňka Otruby přinesl několik
Uýbor nechal udělat 6000 barevných fotomontáží
zajímavých anket, které vzbudily zájem a reakci čtenářů, af
Monumentu. Kromě několika desítek
jsou
rozprodané a
hlavně rozdané v Československu. Černobílé zvětšeniny
už to byly debaty o vztazích Slovensko-českých, anebo
Monumentu figurovaly i v listopadové revoluci, kdy byly
útěky z vězení.
vystaveny na Národní třídě.Na adresu K-231 přišlo mnoho
Celý rok přicházelo nesčetně dopisů z celého světa a
dopisů, oceňujících nápad a provedení Monumentu. Pamětních
čísel bylo vydáno 1100 a jsou pryč.
od listopadu velká korespondence s domovem. S pomocí
U průběhu listopadových dní jsme se zúčastnili obou
Zdeňka Otruby a Františka Otty se zvládla, /jakž-takž/.
torontských demonstrací na podporu obrodného hnutí doma i
Ue výboru Konfederace je reservováno jedno místo
závěrečného ralley, symbolické účasti na generální stávce
pro representanta K-231. 2atím je neobsazeno.
doma.
Na finanční pomoc domovu K-231 ( zásluhou našeho
Kruh přátel pro nás uspořádal tradiční Barborku loni v
pokladníka F.Otty ) reagoval velmi rychle. U krátkém čase měl
listopadu. Byla vydařená. Manželé Stračovští nás pozvali na
příslib značné sumy na podporu tvořící se Konfederace
chatu v Mindenu a uspořádali pro Káčko "fundraising party’.
politických vězňů Československa. Peníze zůstaly uložené ve
Manželé Bartůňkovi přišli s nápadem úterních
Uídni a asi před 14 dny si Konfederace za ně zakoupila vlastní
přednášek, později nazvaných "Kecánky". Program byl pestrý
computer.
a hlavně v druhé polovině cyklu se staly navštěvovanými.
Právě tak jsme podpořili OF a Nezávislé tiskoué
Uýsledky akcí Kruhu přátel a krátké referáty o jednotlivých
středisko. U nedávné době jsme zaslali peníze pardubickým
přednáškách proběhly časopisem.
vysokoškolákům, výsledek dobrovolných příspěvků při
Uyslovuji upřímné poděkování za úsilí a snahu, čas a hlavně
výstavce plakátů z listopadu, které nám Pardubičtí zaslali a
za přátelsky míněnou pomoc Kačku všem, kteří tak nezištně
které byly vystaveny na Masaryktownu.
pracovali po celý rok.
Před převratnými událostmi doma jsme se zúčastnili,
jako každoročně, Black Ribbon Day a oslav 28. října.
Za minulý rok se uýbor sešel Hkrát. Chci poděkovat
U i sociální práci jsme pokračovali
jako v
všem hostitelkám, které nám nabídly střechu nad hlavou a
předcházejících letech. Domů bylo odesláno 2010 kan. dol. na
výborné pohostinství.
66 adres.
S mimotorontskými členy výboru jsem udržovala
Do Československa odešlo několik hlášení přes Hlas
pravidelný každoměsíční písemný styk s vyjímkou letošního
Ameriky hned v listopadových dnech, později přes Svobodnou
března, kdy jsem věcem opravdu nestačila.
Evropu.
Z drobnější práce: rozprodej knih politických vězňů Přátelé, děkuji vám všem za vaši pomoc, důvěru a za
Ota Štorch, Jiří Krupička, P. Roman , a v poslední době
často projevené osobní přátelství.
brožurka Masarykové v Ženevě, anglicky, která vyšla v edici
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ÍLehab ííituce..
Miniatura- Památníku obětem
komunismu,

lnformace z tiskové besedy ministryně spravedlnost ČR JUDr.
D. Burešové ze dne 4. května 1990:

Pro snadný a rychlý průběh první fáze rehabilitací - zrušení
výroku o vině a trestu "ze zákona", což se týká rozsudků
podle zákonů přesně vyjmenovaných v paragrafu 2 nového
zákona - bude důležité vyčkat do 1. července a teprve poté
se přihlásit písemně se všemi nutnými údaji /jméno, bydliště,
datum a místo narození, rodné číslo, číslo rozsudku a jeho
datum i zákon, podle kterého byl vynesen/ u toho soudu,
který rozsudek vynesl. Sdělení samozřejmě mohou podat i
pozůstalí a dědici těch, co byli neprávem odsouzeni od roku
1948 do 1989. Uyřízení lze pak očekávat poměrně rychle, snad
v pouhých několika měsících. Následovat pak bude druhá
fáze, ta se bude týkat odškodnění. U případech, na které se
nevztahuje paragraf 2, budou
nové trestní senáty
přezkoumávat staré rozsudky.
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Klub K-231 věnoval presidentu Uácl8uu Havlovi při jeho
návštěvě Toronta první miniaturní bronzový odlitek sochy
"Znovu ukřižovaný" sochaře J. Randy, odhalené 2. července
1989 na Masaryktownu.
Bronzová soška, usazena na čtvercovém mramorovém
podstavečku, je 25 cm vysoká a její váha je 1.5 kg.
K-231 dává dělat pro veřejnost pouze omezený a
číslovaný počet, Cena je 300.00 kan. dolarů. Zájemce prosíme
o závazné objednáuky se zálohou 100 kan. dolarů na adresu K231, Р.0.Вон 2323, Postal Station В, Scarborough, Ont., M1N
2E9, Canada.
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Zprdvy z pokladnu
v době od 1. března do 20. května 1990.

František Ofta

Seznam dard pro 1C-231
Jméno

Stát

Obnos

Měna

Účel

"flLIfl"
"PC"
Bulíř Arnošt
Derek Luďka
Havlín Milan
Hejlova Mirka
Hostička Bedřich
Hrabica František
Kludský Emanuel
Kobranov Uovka
Kobylka Ota
Kraus Jindra
Kuncíř Jan
Kunta Mike
MMI - za fotografie
Oščádal Augustin
Palat Karel
Prušák Mirek
Šanda Meat Prod.
Široký Jan
Skoták Slávek
Špačková Božena
Štorch Otakar
Švihla Květoslau
Svoboda Josef
Uhlíř Antonín
Ueselý Rudolf
Hrána Ctirad J.
Urba Josef

50.00
USfl
20.00
Něm.
25.00
USfl
20.00
USfi
50.00
Kan
50.00
Něm.
Švýc.
30.00
Rustral. 30.00
50.00
Něm.
Švýc.
30.00
30.00
USfi
100.00
Kan.
11.45
USfi
50.00
USA
11.00
Kan
25.00
USfl
10.00
Kan
20.00
USfi
20.00
Kan
25.00
Kan
Kan
25.00
Kan.
11.00
Sved.
20.00
USfi
20.00
50.00
Kan
USR
20.00
52.00
Rak.
Kan
100.00
Kan
30.00

US
DM
US
US
Kan
US
SF
flus.
0M
Kan
US
Kan
Kan
US
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
US
Kan
US
Kan
Kan
Kan

Kfl
CA
CA
Cfl
KR
Kfl
KR
Kfi
KA
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Kfl
Cfl
Kfl
Kfl
Cfl
KR
Kfl
KR
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl
Kfl

Účel:
Kfl“ činnost, CA- časopis, SP= soc. podpora

MONUMENT - Udržovací fond:
Stav konta
ke dni 30. dubna 1990.

$ Kan.

$US.

4542.77

436.98

SbtrLa: 17. Lístopml 1989.
8455.98

Dobráno k 28. únoru
Příjem do 30.dubna:
Kůstka Jan

100.00

8555.98

Celkem

Předáno:
Leden - O.Forum
Leden - Konfederace
Únor - Studenti
Únor - Konfederace
* Únor - N.T.S.
Duben - Konfederace

4100.00
2100.00
250.00
250.00
500.00
500.00

Celkem
K disposici

7700.00
855.98

♦ Nezávislé Tiskové Středisko

U minulém čísle bylo oznámeno odeslání $500.00 na
Občanské Forum. Obnos byl však predisponován následovně:
250.00 předáno studentům, 250.00 Konfederaci politických
vězňů.

Za lednový obnos 2100.00, dočasně uložený ve Uídni,
Konfederace politických vězňů zakoupila pro své ústředí
počítač s tiskárnou.

Upozorňujeme naše čtenáře, že sbírka je stále otevřena.
Pokud chcete přispět na naši bratrskou organizaci Konfederaci politických vězňů Československa-, laskavě
vypište šeky na: K-231 - Československo a pošlete je
na adresu K-231 .

UyzýUáme k podpoře této organizace,
protože zde je jisté ne iuětši záruka, že
zaslanými penězi nebudou disponowat
komunisti.

Některá za.ji.ma.vd rísta:
kotem JC-231
z doby od 1.ledna 1986 do 30. dubna 1990.
Kanadské a US dolary jsou počítány ve stejné hodnotě.
Příjem od:
členu K-231
302. příjmu
13,989.88
muklú, nečlenů
68.
2,066.13
Kruhu přátel
122.
6,687.30
ostatních jednotlivců
156.
8,238.37
ostatních přátel
26.
6,21 1.99
Vydání:
Sociální Pomoc
22. záznamů 7,105.95
Tisk
20.
14,407.85
Poštovné za časopis
16.
5,655.16
9.
Poplatky
205.94
věnce
10.
703.96
Různá vydaní
28.
7,187.58
Ztráty v poště
3.
253.00

koíem časopisu:
číslo 1 až 29 včetně /1985 - 1990/:

vytištěno bylo
15,725.
Napsáno bylo
474.
vynaložená práce cca
3000.

výtisku,
stránek
hodin

vydání: za tisk
za poštovné
za obálky

kan. dolaru
kan. dolarů
/17,000 obálek/

CelkoVé náklady
čísel.

15,612.24
6,649.50
1,249.18

$ 23,510.92 kan. na 29
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Irmoraruíum
Uycházejíce z předpokladu, že základní pravidla lidského
a občanského soužití jsou obsažena ve Ušeobecné deklaraci
lidských práv, vyhlášené dne 10.prosince 1948 Dálným
shromážděním Spojených národů a v dalších dokumentech, na
tuto deklaraci navazujících, dále v programových zásadách
Občanského fóra, vyhlášených v listopadu 1989, k dodržování
těchto zásad u každodenním životě a k nápravě křivd, sdružili
se političtí vězňové v Československu do

KONFEDERACE P0LITICKÝCH UÉZŇĎ ČESKOSLOUENSKA.

důchod zvyšuje o částku 20 - měsíčně.
Souhrn již vyměřeného důchodu podle bodu l.a 2. nesmí
překročit maximální dovolenou hranici.
Podle upravených důchodů zemřelých osob budou nově
stanoveny vdovské ( sirotčí) důchody.
Úprava nabývá účinnosti dnem 1.4.1990.
e/ Mnozí vězňové v důsledku poškozeného zdraví z doby
vězení a též proto, že jim nebylo možno uplatnit svou
kvalifikaci a museli pracovat v namáhavých a špatně
placených zaměstnáních, žijí nyní s důchodovým minimem a
jejich situace je kritická. Pro tyto lidi Je nanejvýš žádoucí
okamžitá sociální výpomoc, než se jim dostane zlepšení,
plynoucí z jejich rehabilitace.

Konfederace politických vězňů Československa ( dále
KPUČ ) je dobrovolným, zájmovým a účelovým sdružením,
jehož členem může být každý vězeň, odsouzený v letech 19481989, pro tzu. činnost proti státu, podle zákonů 50/1923,
2. / U politicko- dokumentační oblasti budeme vyhledávat
231/1948 Sb. a dalších, vydaných a uplatňovaných z politické
a zveřejňovat dokumenty a ověřená svědectví občanů o
zvůle monopolu KSČ, resp. přímí pozůstalí těchto vězňů, kteří
porušování lidských práv orgány moci, jehož důsledkem byly
byli popraveni, nebo již zemřeli.
nezákonné rozsudky i justiční vraždy v letech 1948-1989.
Za členy se již nyní hlásí organizace i jednotlivci z
Jsme přesvědčeni, že svědectví o těchto barbarských činech,
různých zemí světa, kteří v minulosti, z obavy před další
páchaných nekontrolovanou mocí, znemožní v budoucnu
perzekucí, byli nuceni emigrovat. Podle stanov jim bude
jakékoliv porušování lidských práv. Nezapomeneme nikdy na
vyhražena účast v řídících orgánech KPUČ.
ty, kteří skončili na popravištích, ve věznicích a
Předním a neodkladným posláním KPUČ je tedy náprava
koncentrácích komunistického režimu.
křivd a jejich dlouholetých důsledků, které dle důležitosti a
naléhavosti řadíme takto:
3. / Pro údajné politické delikty bylo v období let 19481. U politicko-sociální sféře se bude KPUČ zasazovat o
1953 odsouzeno přes 100 tis.lidí, z toho přes 40 tis. k trestům
provedení rehabilitace všech politických vězňů zrušením
delším 10 let. K trestu smrti bylo od října 1848 do ledna 1953
rozsudků bez vyjímky a jakéhokoliv procesního řízení, včetně
odsouzeno 232 lidí, z toho popraveno 178. U žádné zemi
rehabilitace společenské. Taková rehabilitace bude současně i
socialistického bloku- vyjma SSSR- nebylo tolik poprav, jako
v ČSSR. Počet ubitých při výsleších, zastřelených na hranicích
zákonným podkladem pro odškodnění rehabilitovaných, bez
ohledu na současný stav promlčení. Musíme si uvědomit, že
8 těch, kteří přišli o život ve věznicích a uranových dolech se
současný věkový průměr postižených je 70 let a v případě, že
odhaduje na 8 tisíc osob. Kromě toho bylo podle čs.údajů z r.
by rehabilitace probíhala jako v r. 1968, je nebezpečí, že by
1968 odsouzeno za neplnění zemědělských dodávek 23
se jí většina jich nedočkala. Je výsměchem spravedlnosti, že
tis.osob. Do táborů nucených prací bylo bez rozsudku posláno
některým rehabilitovaným z r. 1968 byla jejich rehabilitace
22 tis. osob. Pro politické delikty bylo v letech 1968-1989
zák.?0/70Sb. zrušena a pokud jim byly. vyplaceny náhrady,
odsouzeno 4 829 osob.
musí je někteří ze svých nízkých důchodů splácet.
a/ U sociálně- zdravotní sféře budeme žádat o
Plně si uvědomujeme, že za 42 let nekontrolované moci
vlády KSČ došlo k takové morální devastaci a tolika křivdám,
poskytnutí důkladného lékařského vyšetření s ohledem na
poškození jejich
zdraví z doby vězení. Dále budeme
že by mimo malého počtu vyvolených a vládců měl být
požadovat speciální prohlídky těch, kteří po léta pracovali a
rehabilitován skoro celý národ. Různé instituce a podniky
žili v radioaktivním
prostředí, a to bez
dodržení
poskytují svým bývalým zaměstnancům satislakci. Uězňové
nejzákladnějších ochranných norem. Pro ty budeme žádat při
padesátých a dalších let byli nejkrutěji postiženi a čekali na
propočtu důchodů zařazení do 1. a ne jako dosud do
příchod demokracie a spravedlnosti desítky let. Jsou hluboce
3.důchodové kategorie.
přesvědčeni, že jejich nároky jsou plně oprávněné a ve
b/ U kterých bude zjištěno závažné poškození na zdraví
srovnání s jinými velice skromné. Uěří , že když byli první,
v důsledku vězení, budeme žádat okamžitou odbornou
kteří se odvážili postavit se na odpor zvůli a hrôzovláde
diktatury KSČ, nebudou poslední, Jimž se dostane uznání a
lázeňskou péči.
c/ U nárocích na dúchodoué zabezpečení budeme žádat
plné rehabilitace.
novelizaci vyhl. č. 149/1988 Sb., aby se zápočet důchodů
Za přípravný výbor KUPČ:
vztahoval pro oběti represe již od 20.2.1948 a nikoliv od
Uladimír Struska ,
1.1.1953 jako dosud.
Hilda Hojerová-Čiháková,
d/ Považujeme za spravedlivé, aby pro rehabilitované byl
Rudolf Pernický
U Praze, dne 1.února 1990
doplněn zákon o sociálním zabezpečení tak, že důchody osob,
které byly v období od 20.2.1948 do 17.11. 1989 vězněny za
(Zkráceno)
trestné činy proti státu se upravují takto:
za každý měsíc vazby nebo výkonu trestu se důchod
Konfederace politických vězňů Československa
zvyšuje o částku 15.-Kčs měsíčně;
pošt.přihr.
685, Jindřišské 14, Praha 1, 11121
za každý měsíc výkonu trestu v uranových dolech se
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Konjeá&vace,

Dopis Kudoifa Pernícfcdio
předsedy Konfederace poiítickycíi véznů
........ Přikládáme schválený rehabilitační zákon. Podařilo
se nám sehnat jej dříve než šel do tisku, což trvá asi 2
měsíce. Předal jsem jeden výtisk Štefkovi ze Švýcar, který
jej rozmnoží a rozešle našim ve Švýcarsku a snad i Rakousku.
Rozeslali jsme 1 kus i ušem našim odbočkám, jejichž seznam
přikládám. Co jsme docílili snad vyplyne z porounání s
původním návrhem, který jsme vám poslali po Luborovi Havlovi.
Byl jsem si od počátku vědom naší obrovské odpovědnosti
vůči celé obci muklovské všude po světě, nesměli jsme tedy
někde něco zmeškat či opomenout. Byl to maratón, kdy mně
někdy docházel dech, zvláště když v době snad
nejdůležitější, při projednávání zákona v ústavně právním
výboru Feder.shromáždění, šel do nemocnice Dr. K.Macháček,
na celých 14 dnů. Tehdy na štěstí začal a do konce schválení
zákona velice účinně a vytrvale pomáhal, zvláště sjednáváním
kontaktů a přítomností při jednáních náš poslanec za OF, mukl
Uěroslav Sláma /pracoval na hloubení/, ha štěstí, i v
předešlých jednáních, od počátku, velice obětavě a účinně
pomáhali a vždy ochotně přijeli dr.Standa Drobný a dr.Zdeněk
Kessler z Brna. Tak i zde zasáhli v hodině dvanácté a dosáhli
jsme toho, že jsme byli přizváni k projednávání zákona v
ústavně právním výboru i s Uěroslavem Slámou a tam přece
jen mohli vysvětlovat a nakonec dosáhnout i přijetí našich
návrhu, zejména v oblasti odškodnění. Prosazovali jsme
vytrvale, abychom byli prohlášeni za 3. odboj, což se podařilo
prosadit v České národní radě, která to doporučila FS, ale
tam to při hlasování v plénu neprošlo, při konečném jednání ve
sněmovnách lidu a národů. Po několik dnů jsme končili jednání
ve 23.15 hod., pak se kluci z Brna vraceli domů a brzy ráno se
zase v Praze pokračovalo. Nepřísluší mně posoudit nakolik
jsme byli úspěšní v dané ekonomické a politické situaci, to af
posoudí muklové doma i v zahraničí. Zatím ocenil náš podíl
generální prokurátor dr.Bohm /obhájce kdysi stíhaného dr.
Carnogurského/ a někteří poslanci. Musíme poděkovat vám, za
vaší snahu pomoci dopisem R.Dubčekovi. Radě svobodného
Československa poděkujeme dopisem.
Už teď začíná druhý maratón, dotazy jak to bude a co
bude. Denně máme v Žitné 4? desítky návštěv s žádostí o
poradu, že nejsme schopni vyřizovat stovky dopisů a nových
přihlášek. Lada Struska přestal pracovat, chodí jen teď za
povinnostmi v ČNR, bude u nás zaměstnána jeho paní, jako
placená sekretářka, snad se tedy dostaneme konečně k
organizované práci, aspoň té nejpotřebnější. Dám musíme
poděkovat za moc, Z8 zaslané peníze. Díky vám jsme teď
koupili počítač ve Uídni / přivezl ho U.Findejs/ a začneme
zpracovávat
přihlášky na
počítači.
Zpracovali jsme
ľpravodaj, který jsme rozeslali všem, kdo u nás měli
přihlášku. Trvalo to strašně dlouho, dosud ho rozesíláme na
nové přihlášky. Zatím je odesláno přes 7,000, bylo to pro nás
dost drahé, ale myslím, že to přispělo k tomu, že se přihlásili
mnozí další, kdo to dosud podceňovali.
Možná, že vás překvapí množství odboček, některé již
fungují déle, mnohé vznikly nedávno, když se začalo
vyjasňovat s rehabilitací a jejími výsledky, resp., že budeme i
v odbočkách pomáhat poradenskou službou. Máme dojednáno,
že koncem května budeme jednat na min.spravedlnosti a min.
práce a sociálních věcí, jednak o tom, jak bude rehabilitace
probíhat a spolupráce s námi, jednak co dostaneme od min.
práce u důchod, zabezpečení. Ty věci v zákonu jsou dosud
nejasné.

Min. zdravotnictví se ozvalo s novelou zákona na
zvýšenou zdravotní péči o rehabilitované. Budeme požadovat
též
zvýšený
příděl
lázeňské
léčby
pro
naše
rehabilitované.Dr.Miloš Adámek bude provádět důkladné
prohlídky všech z uranu, potřebuje ale některé specielní
přístroje, třeba jen zapůjčit, případně sehnat sponsory na
zakoupení. Je to ale šíleně drahé.
Min.dr.Sacher nám nabídl, na naše vyžádání, přístup k
archivům z 50.let. Některé případy nám dle našeho výběru dal
k prostudování v Praze. Jinak archivy jsou ve Spišské Noué
Usi, což prakticky vylučuje, abychom je využili. Tak daleko
obětavost a ochota muklů bohužel nesahá. Jak důležité by
bylo mít tyto materiály do voleb!
Zastavili se zde dr.Každan a další z Kanady, nyní Míla
Stehlík. Natáčí 12.5. naší politickou akci, manifestaci kterou
pořádáme na Uáclaváku, jako předvolební akci spolu s PTP,
KRN, HOS / Hnutí na obranu svobody/, studenty a OF
Polovodiče. Heslo: Jednota za vítězství demokracie ve
volbách. Přijedou kluci z celé České republiky. Již teď jsem
získal i informace, že na tentýž den je svolán na Uáclavák
sraz PUNKS, domýšlíme se, že by to mohly organizovat "
temné síly“, na rušení naší akce.
Žádáme min.Sachre o
zajištění naší manifestace.
Na závěr uvádím z tiskového setkání s novináři, s
min.dr.Burešovou: Uyčkat do 1.7./ účinnost zákona/ a teprve
pak se přihlásit s údaji: jméno, bydliště, datum a místo
narození, rodné číslo, číslo rozsudku, jeho datum i zákon,
podle kterého byl vynesen, u toho soudu, který rozsudek
vynesl. Sdělení mohou podat i pozůstalí a dědici odsouzených.
Uyřízení lze očekávat rychle v několika málo měsících, pak
bude následovat odškodnění. / lnformace- Svob.slovo z
5.5.1990/
Doufám, že jsem uás aspoň trochu informoval o situaci u
nás, i když by se dala o tom napsat kniha. Snad zvládneme i
tu další část naší práce, t.j.rehabilitace, což bude probíhat v
jiné situaci- po volbách- a pak předvídám úpadek zájmu o
činnost v Konfederaci. Odhaduji to na 2 roky.
Odkládal jsem až dosud všechny své zájmy a řešení
mnoha problémů. Musím teď také přerušit na krátko práci u
KPU a věnovat se svému zdraví, abych něco nezameškal.
Myslím a to nejen já, že byste neměli zatím zrušit činnost
K-231, i když vím, že tato organizace není podmínkou, abyste
žili dále ve stejné shodě a vzájemné pomoci, bude-li třeba,
jako dřív.
S díky za vaší pomoc, mnoha pozdravy a přáním, abychom
se často vídali
váš Ruda.

Co tomu říkáte ?
Podle zprávy agentury United Press Intematlonal ( UPI ) z 13. kuětna, na
uýzuu Konfederace politických uězňů e ostatních organizací se den předtfm na
Uáclauském náměstí shromáždilo uíce než 50 000 lidí Byla to největší politické
demonstrace od listopadových dnů minulého roku. 2 balkonu nakladatelství
helantrlch promluvili zástupci Konfederace a dalších organizací.
" Komunistické strana kradla, loupila a uraždlla," pravil zástupce strany
socialistické. "Otézka Je, co s takovou organizací ?"
’Zrušit, zrušiť, skandoualo shromáždění.
Petr Cibulka, populární radikální aktivista z Brna, žádal, aby ministerstvo
sprauedlnostl zveřejnilo seznam ušech soudců, kteří fungovali u politických
procesech padesátých let.
Duouhodlnoué demonstrace skončila pokojně zpéuem stétní hymny.
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Zákon o soudní rehdbditact
odhlasovaný Federálním shromážděním České
republiky dne 23.dubna 1990.

a Slovenské

Toto jsou hlavní body nového rehabilitačního zákona, Jehož
tent jsme dostali do redakce ihned po schválení
parlamentem.Není to ještě úřední tewt, ten vyjde asi tak za
dva měsíce.Zákon má osm oddílů a je rozdělený na 36
paragrafů - je tedy příliš obsáhlý, než abychom jej mohli
otisknout doslova.Místo toho přinášíme tedy jen přehled
hlavních ustanovení. Plánujeme obstarat si z Prahy
dostatečný počet výtisků Úředního listu, kde bude zákon
otištěn někdy v červnu tohoto roku. Tent zákona pak
odešleme všem našim členům. Zákon ostatně platí až od
1.července, takže nic nezmeškáme. Taky až po tomto datu
budou přijímány
ministerstvem spravedlnosti návrhy na
rehabilitaci a odškodnění. 0 tom, jak si při tom počínat,
najdete konkrétní pokyny v dopise předsedy Konfederace
politických vězňů
Rudolfa Pernického, který
rovněž
otiskujeme v tomto čísle.
Tak tedy, oddíl první zákona o rehabilitaci praví, že účelem
zákona je zrušit soudní rozhodnutí za činy, které bývalé
zákony považovaly za trestné “v rozporu s principy
demokratické společnosti." To asi nepotřebuje další
vysvětlování.
Oddíl druhý praví především, že tyto rozsudky se ruší "ze
zákona", což je důležité. Znamená to, že kdokoli byl
odsouzen za
trestný čin,
v rehabilitačním
zákoně
vyjmenovaný, je nadále považován za nevinného, bez dalšího
soudního řízení. Které rozsudky se ruší a za jaké paragrafy?
Jmenovitě se to týká rozsudků, vynesených v době od
25.února 1948 do 1.ledna 1990. Zrušeny jsou prakticky
všechny rozsudky podle zákona 50/1923 Sb. To byl Zákon na
ochranu republiky, předcházející Zákonu 231/1948 Sb.ína
ochranu lidově-demokratické republiky). Taky naprostá
většina rozsudků podle dvěstějednatřicítky (podle toho
zákona byla souzena většina politických vězňů)
je
pochopitelně zrušena. Týká se to paragrafů 1 (velezrada),
par.2 (sdružování), par.3 (pobuřování), par.4 (hanobení
republiky, par.5 (vyzvědačství) atd. až po paragraf 34, což je
to známé "věděl-nepověděl“. Rovněž tak se ruší prakticky
všechny rozsudky podle hlavy 1 a hlavy 2 zákona 86/1950 Sb.
To je trestní zákon z roku 1950, který nahradil
dvěstějednatřicítku, ale zachoval nejen všechny drastické
trestní sazby, ale také vágní definice politických trestných
činů, takže prakticky cokoliv se dalo vtěsnat do paragrafu
uelezrada nebo vyzvědačství. To byly ty slavné paragrafy 78
a 86.Rehabilitační zákon se vztahuje i na politické rozsudky
podle obou novel trestního zákona z roku 1961 a 1969.
Odstavec 2 paragrafu 2 rehabilitačního zákona praví, že
"rozhodnutí o tom, do jaké míry je odsouzený účasten
rehabilitace, učiní soud i bez návrhu1'. Paragraf 3 pak určuje,
které skutky jsou z rehabilitace vyloučeny, z nichž za zmínku
stojí písmeno b (jestliže skutek směřoval k prosazení
fašistických nebo obdobných cílů) a písmeno c (jestliže
skutek byl spáchán za použití násilí vůči osobě).
Oddíl 3 pak určuje, co s rozsudky za činy v předcházejím
paragrafu 2 neuvedené, to jest ty, které nejsou zrušeny
automaticky, ze zákona. Tady rehabilitační zákon povoluje
soudní rehabilitační řízení na návrh odsouzeného nebo
příbuzných v prvním pokolení, a to do dvou let od vydání
zákona.
Oddíl čtvrtý se zabývá tímto řízením před soudem, který soud
je příslušný, kam se lze odvolat a podobně. Ze zajímavějších
ustanovení zákona uvecíme, že zákon z rozhodování
rehabilitačních soudů vylučuje prokurátory a soudce , kteří
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vynesli původní rozsudek. Je-li rehabilitován Jeden člen
skupiny, vztahuje se rehabilitace i na další členy, pokud měli
stejný paragraf. Řízení nebrání smrt odsouzeného. Náklady
obhajoby "přezkumného řízení" hradí stát, ale pozor:jestliže
Je návrh na řízení jako "zcela nedůvodný" zamítnut,
navrhovatel musí státu nahradit náklady řízení.
Oddíl pátý stanoví (v paragrafu 20) důležitou věc:jestliže
došlo k plné rehabilitaci, tedy původní rozsudek byl zrušen v
plném rozsahu, ruší se automaticky i rozsudky za čin
spáchaný během výkonu trestu. Tedy například se ruší i trest
za útěky. Po roce 1953 útěkáři už většinou nedostávali
velezradu a špionáž, nýbrž "maření výkonu úředního
rozhodnutí" a na tento paragraf se rehabilitace nevztahuje
automaticky, protože to není politický paragraf.
Oddíl šestý stanoví odškodnění rehabilitovaných. Uelmi
stručně - náhrada za každý odsezený měsíc mé být 2.500
Kčs. K tomu přistupují další náhrady íza škody na zdraví, za
zaplacené soudní výlohy, za obhajobu, za výkon trestu, za
peněžité tresty. Tresty propadnutí jmění rehabilitační zákon
neřeší, ty prý budou upraveny zvláštním zákonem. Celková
náhrada za jeden rok vazby nesmí přesáhnout 30.000 Kčs.
Tato částka (případně 20% z přiznané náhrady) se vyplatí
rehabilitovanému hotově, zbytek ve státních dluhopisech,
splatných do deseti let.
Zákon déle upravuje důchody rehabilitovaných:předně,
odsezená léta se započítávají do důchodu. Kdo během vazby
pracoval v zaměstnání první nebo druhé kategorie, bude mu
vyměřen důchod v této kategorii. Konkrétně, kdo dělal na
uranu, bude mít hornický důchod. Důchod dostanou i ti, kdo se
vrátili z kriminálu jako práce neschopní. Dále zákon stanoví,
že důchodci mohou místo těchto náhrad dostat příplatek k
důchodu ve výši 15 Kčs za každý odsezený měsíc (20 Kčs pro
ty, kdo pracovali "za vzlášf obtížných pracovních podmínek")
,a to až do celkové výše 3.800 Kčs měsíčně.
Paragraf 27,odst.3 praví, že "manželu a dětem poškozeného,
na němž byl vykonán trest smrti nebo který zemřel ve výkonu
trestu.... bude přiznáno přiměřené odškodné za ztížení
životních poměrů, k nimž došlo v důsledku odsouzení
poškozeného.11
Oddíl sedmý má jen jeden paragraf, ale zato zajímavý:praví se
v něm, že "vyjde-li v průběhu řízení podle tohoto zákona
najevo, že jednání osob, které přivodily nezákonnosti
napravované tímto zákonem nebo k nim přispěly, zakládá
podezření z trestného činu, jehož trestnost v den nabytí
účinnosti tohoto zákona nezanikla promlčením, promlčecí doba
takového činu neskončí před 1.lednem 1995." Škoda, že
zákonodárci tomuto ustanovení nevěnovali víc místa:
postrádáme tu konkrétní ustanovení, kdo bude rozhodouat,
zda vzniklo podezření" a komu se ukládá povinnost podat
trestní oznámení, Jaké soudy budou příslušné a podobně. I tak
ale je tento oddíl důležitý, protože zásadně určuje, že
skutečnosti o nezákonnostech během rehabilitačního řízení
zjištěné, mohou (či snad dokonce musí?) dát základ trestnímu
stihání pachatelů. Dokonce za tím účelem prodlužují promlčecí
Ihútu.
Poslední oddíl obsahuje už jen méně důležitá ustanouení
formálního rázu, z nichž zajímavější je snad paragraf 33 bod
3, že pod termínem odsouzený se rozumí též obviněný a
obžalovaný. Rozumím-li tomu dobře, není tedy zapotřebí
rozsudku a rehabilitační zákon se vztahuje i na ty, kdo byli
drženi ve vazbě a nikdy před soud nešli, či byli osvobozeni.
K zákonu je připojena obsáhlá důvodová zpráva, z níž uveďme
Jen komentář k par.31 (o odškodněních). Důvodová zpráva
vysvětluje, že "rehabilitace podle tohoto zákona je
přípustná.... i ve věcech, o nichž soud již rozhodoval podle

předchozího rehabilitačního zákona". Myslí se tím rehabilitační
zákon z roku 1968, který samozřejmě nebyl tak obsáhlý.
Co říci na závěr?
Tewt zákona je občas poněkud neurčitý a bude nutno vyčkat
prováděcího nařízení, případně konkrétní rehabilitační praxe,
než si budeme moci udělat konečný úsudek. Jmenovitě mám na
mysli bod b a bod c paragrafu 3, podle kterého se vylučují z
rehabilitace
skutky,
které
"směřovaly
k
prosazení
fašistických nebo obdobných cílu.'' Tady bude zajisté záležet
na výkladu soudce:Co je to obdobný cíl fašistickému cíli? R
jak k němu musel skutek směřovat, aby to zakládalo vyloučení
z rehabilitace? Uzpomeňme si, že podle bývalých Státních
soudů každý antikomunista byl jaksi samosebou "fašista..."
Právě tak mě trochu znepokojuje bod c, který vylučuje z
rehabilitace skutky, spáchané "za použití násilí vůči osobě".
Znamená to, že se rehabilitace nevztahuje na někoho, kdo se
třeba bránil při zatýkání?
Ale to nám budoucí praxe ukáže. Zatím se dá říci, že zákon je
všeobecně vzato dobrý a pro naprostou většinu muklů
přijatelný. Zejména je nutno ocenit, že se bude při
llllllllllllllllllllllllllll

rehabilitacích postupovat rychle, jinak by se toho mnozí z
politických vězňů ani nemuseli dočkat. Už tak jsme čekali
příliš dlouho...
Na závěr snad slovo poděkování všem z Konfederace, kteří se
na tvorbě zákona spolupodíleli. Mám k dispozici memorandum,
které k věci vypracovali Pernický, Macháček, Kessler,
Bohanes, Porubský a Nádaždy. Mohu říci, že bez zásahu
Konfederace by zákon nebyl ani z poloviny tak dobrý jako je.
Nám v zahraničí patrně nepůjde tak moc o peněžité náhrady či
důchody, alespoň u to doufám, filé těm doma, kteří už dvě
desetiletí živoří o žebráckých důchodech...pro ty zákon může
znamenat velkou změnu u životě, spokojené stáří, nemluvě o
politickém a morálním zadostiučinění. Pokud bych eventuelně
byl rehabilitován i já, spokojím se tou mravní satisfakcí.
Peníze, které by snad z toho plynuly, předem určuji
Konfederaci politických vězňů Československa. Rf je použijí
na sociální pomoc starým a nemocným. Na to nebude nikdy
peněz nazbyt.

Toronto,květen 1990.
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Otakar Storch.

CesŘzOsCov&nsLý Leden
Uracet se po 22 letech do míst, kde politická nesvoboda
se po desetiletí snažila ze všech svých sil deformovat vše, co
souvisí s nezadatelnými právy člověka, je zážitek nemalý.
Tyrani zbaveni moci obvykle alibisticky poukazují na
jednotlivosti, jimiž zajistili lidu to či ono. Když mě jeden z
pilířků bývalé moci na to chtěl v nahodilé diskuzi upozornit,
odpověděl jsem mu pochopitelně následovně:" I kdyby se
našlo jen pět záporů na jeden váš klad, vůbec by to
neomluvilo děsivou éru, v níž jste represivně, bez mandátu
lidu, spravovali zem."
Žádná diktatura, jak známo, nestojí jen na záporech. U
nadsazeném příměru se dá poznamenat následující: Hitlerovy a
Stalinovy zločiny nejsou omluvitelné ani v nejmenším tím, že
například ten první pořídil dokonalé silnice, a ten druhý
dokončil elektrifikaci v Rusku, popřípadě v celém širém
impériu. Když mě další známý, narozdíl tentokrát po celou tu
dobu komunistického absolutna jakýsi vnitřní emigrant,
pouštěl vrátky do domu, pečlivě se přitom rozhlížel, zda není v
dohledu sledovatel, a to navzdory, že byla polovina ledna
1990. R další pán, zřejmě schizofrenickou atmosférou
podezíravosti a stihomanství občansky úplně resignovaný,
komentoval to překrásné překročení prahu nesvobody a
svobody: Já tomu nevěřím, já se angažovat nebudu!
Sám věřím, že on a jemu podobní se co nevidět probudí a
nestanou se obětí té čtyřicetileté tyranie vlastně až po jejím
zániku. Jinak by, myslím si, patřil mezi ty nejtragičtější oběti
bývalého režimu.
Z osvěžujících setkání s mnohými dalšími kamarády a
příbuznými ovšem k dojmutí vanul nebojácný duch revoluce, a
to navzdory minulým škrtitelům svobodného ducha Uškrtit se
nenechali I
Unější ošumělost města také svědčila neúprosně o bývalé
správě státu. Sešlosti se dají jistě časem odstranit, byf
nákladnějším způsobem než ty pomníčky, jimiž se tyranie
oslavovala sama.
Nejdříve vstávala sestra a kašlala. Pak stejně rachotivě

švagr. Poté jsem vnímal kašel skrz stěny celého činžáku, a
dua dny před odjezdem jsem konečně, aniž bych byl
nachlazený, kašlal i já.
Že
následkem
znárodnění
se
postupně
snížila
koupěschopnost / v porovnání s porovnatelnými státy ve
svobodném světě/ téměř všech " vlastníků" výrobních
prostředků, není dle mne, ta nejhorší stránka věci. Že ale
řídící systém tohoto státního kolosu prioritou výroby
devastoval tak katastrofálně životní prostředí velké části naší
společné vlasti, je vedle superteroru padesátých let jistě
nejžalovatelnější zločin československého komunismu.
A do těchto očividností zazněl takřka tragikomicky další
hlas, opět jen doposud vnějšně osvobozeného občana
města:" Ušechno ještě tak nějak ušlo. Že nás ale ty šupáci
nenechali cestovat, to jim nikdy neodpustím!"
Proti mé reakci, že těžkosti s cestováním z Ohrady
nepokládám za nejhorší část represe minula, se útočně ohradil
slovy: Uy jste si žili, co vy víte ?!
Když jsem pak navštívil místní Občanské fórum a uviděl tu
sešlou místnost, ten starý psací stůl, ale zároveň ty mladé
entuziastické
tváře,
jež
projevovaly
obdivuhodnou
demokratickou logiku jakmile promluvily, opět jsem pookřál a
byl zaujat.
A po večerech, kdy jsem konečně mohl číst noviny, s
radostí jsem pokaždé konstatoval, že jsou svobodné. A totéž
o televizi.
R když jsem konečně v okruhu známých i neznámých
spoluobčanů města poslouchal u
teleuizním přenosu
prezidentský projev v parlamentu, kde Uáclav Havel navrhoual
v ohromném projevu změnu státního znaku a názvu našeho
státu- byl jsem zaujat mnohonásobně.
Není to fantastické. Tak nadějně navzdory všemu. Navíc
po tak dlouhé prezidentské vagabundáži máme opět filosofa
na trůně.
Stockholm 1990

9

=4£oís HLav aty

JC popravé dr.mladý Horákové
Jaro r.1950. Ušude kolem nás politicky přituhovalo. Po
celé republice
probíhala řada soudních procesů s t.zv.
protistátními
rozbíječi
lidově
demokratického
zřízení,
uvedeného v život únorem 1948.
Pětidenní proces skupiny, se kterou Jsem byl také
souzen, skončil dne 31.března 1950 vynesením rozsudku na
doživotí. Celkem bylo odsouzeno 36 osob s úhrnnou výměrou
trestu 370 roků a 6 měsíců. Doživotí bylo počítáno za 30 let.
Tento svůj případ uvádím jen jako ukázku, jak tehdejší státní
soudy
oplývaly
štědrostí
při
udělování trestú
za
t.zv.protistátní činnost.
Přibližně ve stejné době probíhal t8ké soudní proces se
skupinou Dr.Milady Horákové. Rozsudky byly vyneseny
8.června 1950 a Milada Horáková byla odsouzena k trestu
absolutnímu, t.j. trestu smrti.
U té době jsem si odpykával svůj trest na Borech, kde
jsem pracoval v "konopě", na výrobě provázkových povřísel
pro zemědělství.
Nikdo z nás nevěřil, že k popravě Milady Horákové dojde.
Mezi dozorci bylo ještě hodně takových, kteří stávajícím
režimem nebyli nijak nadšeni a pravě od nich jsme se
dozvídali o událostech venku a tak i o tom, jaký rozruch
vyvolal rozsudek smrti nad Horákouou. Ani nikdo z těchto
dozorců nevěřil, že poprava bude provedena. Čekali jsme, že
president republiky Klement Gottwald jí udělí milost. Nestalo
se tak. Exekuce byla provedena v úterý dne 27.června 1950.
0 výkonu popravy jsme se dozvěděli až následujícího dne
ráno při nástupu do práce. Oči většiny z nás zledověly a na
tvářích mnohého se objevila i slza. Uešli jsme do dílen a mlčky
se pustili do roboty.
Dílny "konopy" se nacházely jedna za druhou tak, že z
prvé až do poslední bylo celkem dobře vidět. Stanoviště
dozorce bylo uprostřed, kde měl služební stolek a nad ním
visely hodiny. Občas prošel dílnami a byly to jen jeho kroky,
které tak jednotvárně zapadaly do hrobového ticha. Nedaleko
mne pracoval náš věčný optimista, bývalý rotmistr Franta
Bublík. Naklonil se k svému sousedu a cosi mu zašeptal. Za
malou chvíli se jeho návrh velmi opatrně rozběhl po celém
pracovišti: U 11 hodin zastavíme práci, vstaneme a dvěma
minutami ticha vzdáme posmrtný hold popravené Miladě
Horákové. Znamení k tomu dají ti, kteří pracují nejblíže
dozorcova stanoviště a tudíž dobře vidí na hodiny.
Dozorce se právě chystal projít dílnami, když první
muklové začali vstávat. Hned za nimi povstali i všichni ostatní.
Dozorce- překvapen- se ptal, co se děje. Nikdo mu
neodpověděl. Ptal se podruhé. Opět ticho. Protože v našem
jednání spatřoval vzpouru, telefonem povolal do dílny dozorce
z pohotovosti.
Zatím uplynuly dvě minuty, my opět usedli a pokračovali
u práci. To už se přihnali do dílny tři dozorci se samopaly.
Nikde nic, kde by bylo třeba jejich zákroku, flsi sami
pochopili, co to znamenalo a proto bez velkého vyptávání
odešli.
Mezi námi se však přece našel někdo, kdo o tom
informoval velitele trestnice, štáb.kpt. Šafarčíka. Uýsledek
nenechal na sebe dlouho čekat.
Přišlo pondělí dne 10.července 1950. Tohoto dne jako jindy
jsme čekali ráno na výdej snídaně a potom na nástup do
práce. Nic takového se však nedělo. Na chodbách všude
úplné ticho. Uenku zatím už od časného rána pražilo slunce,
jak u nejparnějším létu. Teprve někdy asi po desáté hodině
zarachotily v zámku klíče a dveře se otevřely. Bylo nám
nařízeno vysvléknout letní plátěné šaty, obléci si silné zimní,
a na hlauu, hluboko do čela a přes uši si nasadit zimní čepici.
Neměli jsme ani potuchy, co to má znamenat. Před polednem, v
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největším
vedru nás vyhnali na dvůr a pak to začalo:
přískoky, plazení po zemi, kačení pochod v podřepu, kliky,
vzpory, a to všechno v takovém tempu, že dobrá polovina z
nás už nemohla dál. Kolem stojící bachaře to provokovalo k
úplné zuřivosti. Nadávkami a kopanci nás nutili k dalším
pohybům. Z bachařů se snad nejvíce vydováděl strážmistr
Krammer. Když jsem se k němu blížil poskoky v podřepu,
nakopl mě tak do zadku, že jsem zůstal ležet na zemi. Na to
mě odtáhl k nedaleké žumpě, kde v tom smradu, ještě se šesti
dalšími, jsem musel z trestu dřepat. Nevím jak dlouho to trvalo
a kolik dřepu jsem za tu dobu udělal. Uím jen, že jich bylo
velmi mnoho. Dozorce asi třikráte nás vyzval, abychom každý
o sobě řekl." jsem blbec a jen proto jsem šel proti režimu!"
Jenom dva z nás mu vyhověli, čímž se mohli zařadit mezi
ostatní do kruhu. Po chvíli tři vysílením zůstali ležet na zemi.
Jen dva jsme vydrželi dřepat až do konce.
Když konečně všechno skončilo a odvedli nás do našich
cel, každý z nás se pohyboval jako rozbitý, porouchaný stroj.
Tohoto dne snídani ani oběd už jsme nedostali a k večeři nám
dali pouze "puldávku", která nám byla určena na dobu jednoho
měsíce.
Za odpoledne a následujícího dne mně tak opuchly nohy
od chodidel až nad kolena, že jsem vůbec nebyl schopen
pohybu. Druhého dne do práce se však jít muselo, a tak
spoluvězni z mé cely, dolu do sklepních dílen a večer zpět
nahoru, po několik dnu mě přenášeli pod paží jako
"andělíčka". Teprve asi po týdnu otoky zmizely a já se pomalu
znovu učil chodit.
A tak vzpomínka na popravenou Miladu Horákouou je u
mne vždy spojena s tímto vězeňským "baletem", nařízeným
velitelem trestnice štáb.kpt. Šafarčíkem a provedeným jeho
pomocníky, Krammerem a ostatními.

Praha 1990

Květy pro Hítcuíu Horákovou
U posledních týdnech věnuje pražský tisk značnou pozornost případu Milady
Horákové a její skupiny. Od popravy pant Horákové a dalších tří spoluobžalovaných
Pecla, Buchaly a Kalandry uplyne totiž v červenci přesné čtyřicet let. Značný žájem
vzbudil zejména rozhouors paní Tůmovou, sestrou paní Milady, otištěný u polovině
května u pražském Svobodném Slouě.
Paní Tůmové tam mimo Jiné sděluje, že rodině paní Milady nikdy nebyl vydán popel
popravené a že nikdo do dnešního dne není, kde Je paní Milada pohřbena Na ten
rozhovor se ozval pan František Král, bývalý zahradník strašnického krematoria u
Praze. Pan Král pracoval v krematoriu třicet let, nastoupil u roce 1949.
’Jednoho dne, datum sl už přesně nepamatuju, bylo to ušák určitě několik let po
popravě dr.Horékové, mě tehdejší ředitel krematoria F.Suchý požádal, abych s ním
šel uložit umu s popelem dr.M.Horákové,” vypravuje F.Král. Umu s popelem vyzuedll
z tak zvaného archivu, kde byly umy, které sl rodina z nějakých důvodů
nevyzvedla, flsl Jednou za dva roky se tyto umy pak ukládaly do společného hrobu.
Ředitel Suchý počkal s ukládáním urny dr.Horékové, až ostatní zaměstnanci odešli
domů. 'Jrna Milady Horákové byla v archivu uloženo stranou. Pan Král JI pak odnesl
do společného hrobu, což byla šachta v zemi, asi dva metry stranou od měděné
mlsy s tak zvaným řeckým ohněm.
Na umách byl připevněn malý štítek se Jménem a číslem zpopelněného. F.Král sl už
nepamatuje. Jestli Jméno Milady Horákové z umy před uložením do šachty odstranil,
ale domnívá se, že štítek by se do dnešního dne stejně nezachoval, I kdyby na umě
zůstal.
Rodina ředitele Suchého se krátce poté stala obětí perzekuce. Byli obviněni, že u
sebe přechovávali zahraničního agenta. Nejvíc to odnesl syn pana Suchého,
student na technice. Byl odsouzen k trestu 25 let a propuštěn až po dvanácti
letech. Celá rodina byla o mnoho let později rehabilitována.
Paní Tůmové a další příbuzní a přátelé Horákovy rodiny nepochybují, že dr Horáková
skutečně našla místo pro svůj poslední odpočinek pod řeckým ohněm strašnického
krematoria Někteří už k tomu místu položili květiny.
Pokud budete mít cestu do Prahy, položte tam kytičku za nás, politické vězně.
-ok-

Zdenek Otruba

TSase paní Milada
Před deseti týdny jsem byl na chvíli v Československu. U té
době tam zrovna otiskli v novinách dlouhý rozhovor s paní
Derou Tůmovou. Paní Tůmová je sestra Milady Horákové,
sestra o 16 let mladší, kterou Milada vlastně z větší části
vychovala. Podobně potom, po smrti dr.Horákové, paní Tůmová
zase vychovala Janu Horákovou, dceru paní Milady. Já bych
vám z toho interview chtěl přečíst pár řádek. Říká paní
Tůmová:
" Milada nenáviděla sentimentalitu a nechtěla nás trápit.
Mluvila v ty poslední chvíle většinou ona- byli jsme za ní já s
mužem a její dcera Jana. Sestra nevypadala zhrouceně,
neříkala žádné bombastické fráze. Ulastně ani u soudu- první
den dokonce vysílaném
v přímém rozhlasovém přenosunetaktizovala. Šla do toho zpříma, ostře, snad věděla, že to
špatně dopadne a že nemá cenu kličkovat.”
fl ještě jednu vzpomínku, tentokrát od Františka Přeučila.
František je dnes už starý pán, je mu přes osmdesát roků. Je
to poslední obžalovaný z původní skupiny dr. Horákové, žijící
v Československu. ( Ten druhý- a úplně poslední- je
dr.Hostička, který žije v emigraci ve Švýcarsku ).
"Situace v Ruzyni, kam později z Pankráce převezli i
Miladu, byla taková: když nás tam vezli, začali s námi dělat
určitý druh protokolů. Ušechno se však změnilo, když přijeli
poradci z Moskvy- vyžádali si je
Slánský a Gottwald.
Společně se Švábem z ÚD KSČ vytvořili nový štáb, jenž
všechny dosavadní protokoly zlikvidoval a začal uplatňovat
nové postupy- byly nám kladeny otázky a současně s nimi
byly koncipovány odpovědi. Ušechno jsme se museli naučit
zpaměti, a co následovalo, bylo pochopitelně divadlo.
Jsem takový slaboch, že se s tím nedokážu poprat?, říkal
jsem si, ale když jsem pak viděl, že ostatní jsou v podobné
situaci, pochopil jsem, že je to beznadějné. Člověk po těch
měsících, které takto trávil, byl pak už apatický, ochoten
přiznat všechno, co mu přikázali. Na jaře 1950 mě
konfrontovali s F.Zemínovou, dr. J.Nestávalem a Antonií
Kleinerovou. Nepoznávali jsme se, tak jsme byli vyčerpaní a
vyhublí. Když A.Kleinerová zjistila, že proti ní stojím opravdu
já, dostala hysterický záchvat z toho, jak mě zřídili."
U článku se říká o procesu toto:
" Proces začal 31.května a skončil 8.června 1950; celkem
- i s 35 následnými procesy- bylo odsouzeno 639 osob, z
toho 10 k trestu smrti, 52 na doživotí a ostatní dohromady na
7858 roků odnětí svobody."
8.června budou mimochodem v Československu první
svobodné volby po 40. letech. Je to samozřejmě náhoda, ale
sotva by někdo mohl zvolit symboličtější datum pro obnovení
svobody a demokracie v Československu, než je datum
vynesení rozsudku nad dr. Horákovou.
Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co říká paní Tůmová, jak
se jejich život vyvíjel po popravě:
" Uíte, politika mě přestala zajímat ve chvíli, kdy už jsem
Miladě nemohla pomoci. Béla jsem se o Janu. Snažili jsme se
jí nahradit rodiče a chránit ode uší té špíny kolem, fl nebylo
to snadné. Mě propustili ze školy, můj muž přestal publikovat.
Jana nemohla na vysokou školu. Stélé prohlídky a výslechy.
Dvacet let jsem dělala uklizečku. Ale zachovali jsme si
hezkou rodinu a myslím, že Jana na ni vzpomíná. Můj muž byl
nesmírně obětavý člověk, který nás ohromně posiloval.
Ulastně jsme se vzali proto, abychom mohli pečovat o Janu,
teprve pak se nám narodila dcera. Jana se po letech v
Americe sešla se svým otcem ( před deseti lety zemřel), našla
si muže a má krásnou rodinu."
Snad ještě jednu zajímavost: od paní Tůmové jsme se
dozvěděli, že Milada napsala před popravou dva dopisy, jeden
sestře, ten druhý dceři Janě. Ty dopisy nikdy nebyly

adresátům doručeny a letos v únoru se tedy paní Tůmová
obrátila na novou ministryni spravedlnosti, dr. Burešovou s
prosbou, aby se po nich na ministerstvu podívali. R pokud vím,
tak ty dopisy se opravdu našly, byly zřejmě založeny v
soudním spise, 0 jejich obsahu nic neuím, byly zřejmě
soukromého charakteru, filé je to myslím potěšitelné vědět, že
poslední poselství dr. Horákové se zachovalo. Rovněž paní
Túmouá požádala o uydání urny s popelem dr.Horákové (
protože ani tu rodina nikdy nedostala), ale tady myslím bylo
pátrání zatím bezvýsledné.
Takže takhle se uěci mají. R co dnes, čtyřicet dlouhých let
od smrti dr. Horákové? Mělo to ušechno vůbec cenu? Stálo to
za ty oběti, za ušechno to utrpení? fl teď nemyslím jen na
utrpení těch popravených a zavřených, ale také jejich rodin,
na zničené životy, kariéry, na léta strávené u lopaty a u
uklízečských kýblů ?
ho podívejte se- my tady v exilu oslavujeme naše mrtvé
celých 40 let. U Československu je to trochu jiné. Dnes se tam
samozřejmě kdekdo hlásí k odkazu obětí komunismu, je to věc
nové a možné drobátko i věc konjukturální. Já neuím, jestli se
z toho máme radovat, či jestli snad máme být raději opatrní.
Na jednu stranu je dobře, že se o těch věcech mluví. U
dnešním Československu, alespoň v některých kruzích je
taková tendence, zarážející tendence předstírat, že celý ten
zlý komunismus jaksi vznikl až v roce 1968, se sovětskou
okupací. Je to do jisté míry pochopitelné. Lidská paměf je
samozřejmě krátká. Kdo ještě pamatuje únorový převrat, tomu
je šedesát, fl to jsou ti nejmladší. Ušeobecně řečeno, kdo v
Československu ještě něco ví o předúnorové republice, je
penzista, fl kdo je mladší, ten zas neví nic.
Dále, a buďme si upřímní, mezi .lidmi, kteří dnes v
Československu řídí věci, je celé řada bývalých komunistů. No
dobře, vyhozených komunistů, případně zavřených komunistů,
všelijak persekvouaných komunistů, možné polepšených
komunistů, ale přece jen komunistů. Někteří z nich nemusí mít
zrovna nejčistší ruce, když dojde na persekuci a teror
padesátých let. Ti by samozřejmě dali přednost tomu, aby se o
padesátých letech mluvilo co nejméně, aby se raději o těch
věcech mlčelo.
Bude tedy patrně na nás, abychom vyplnili tu mezeru v
národní paměti, abychom my nemlčeli, pokud se ještě
pamatujeme. U té souvislosti se musím zmínit o Klubu dr.
Milady Horákové. Klub Milady Horákové vznikl v prosinci
minulého roku v Praze při Ústředí strany socialistické. Já bych
nerad, aby vznikl dojem, že dělám agitaci pro kteroukoliv z
politických stran. Že Klub Milady Horákové vznikl právě tam je
pochopitelné, protože tato strana je pokračovatelkou strany
národně socialistické, kam paní Milada patřila. Členstvo Klubu
se ovšem nerekrutuje výlučně ze členů téhle strany, naopak
je to organizace otevřená všem. Smysl Klubu je u práci, o
které jsem před chvílí mluvil, totiž nedopustit, aby se
zapomnělo, vyplnit mezery v národní paměti. Nikoli náhodou
zakladatelé Klubu jsou převážně staří političtí vězňové, je tam
mimochodem také Franta Přeučil, spolupracovník a později
spoluobžalovaný dr. Horákové. Ale jsou tam i mladší, jsou tam
dokonce i velmi mladí lidé, kteří se sdružili v Klubu Milady
Horákové nikoli pouze za účelem opatrování památky
popravených obětí, nýbrž za účelem opatrování naší nove
demokracie, za účelem jejího střežení v boji proti totalitě.

( Uýňatek z proslovu Zdeňka Otruby na večeru Milady
Horákové v Torontu 26.dubna 1990. Uečer pořádal Dámský
odbor Československého sdružení v kanadě.)
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Ttcdý dodatek. L slavnému Ĺeopoídovsfcému útéLu
Nastalo počítání, chodbaři nás rovnali, bachaři pobíhali s
Píši to ne jako jeden z účastníku onoho útěku, ale jako
papírem a tužkou- pro ně bylo počítání velmi nesnadný úkol—
jeden z těch, kteří přišli na Leopoldov před Uánoci 1951 a
musili jim v tom pomáhat chodbaři. Chybělo asi 10 lidí. Konečně
zažili důsledky útěku.
jeden chodbař upozornil, že ještě v zámečnické dílně je
Po svém zatčení v srpnu 1949 byl jsem dopraven na Pankrác
deset vězňů. Uelitel, který sčítání vedl si oddychl. Napsal na
do policejní vazby. To ještě pro politické vězně neenistovala
Ruzyň. Tu teprve připravovali. Policejní vazba na Pankráci
papír: "U pořádku," a nástup byl odvolán. Šli jsme na cely. Za
čtvrt hodiny byl nový nástup. Opět chybělo více muklů.
měla více cel v podzemí. Na výslechy se jezdilo autem do
Otevřela se vrata, a vchází nová, několikačlenná četa vězňů.
Bartolomějské, ovšem v želízkách a za doprovodu několika
Opět rozchod. Je večerka. Jdeme si lehnout. Kolem desáté
příslušníků STB. Tenkrát se jim říkalo " referenti". Uelitelem
hodiny se ozval nový křik. Opět nástup. Sčítání skončilo s
pankrácké policejní vazby byl pověstný Pešek, velmi surový
úspěchem. Ušichni byli na celách. Ue dvě hodiny ráno nový
příslušník STB, který později vyšetřoval dr. Miladu Horákovou.
nástup. Teprve pak napadlo někoho, aby se kontrolovalo podle
Uelitelem stráže byl Uinecký, původně policista z jízdního
jmen. Konečně asi ke třetí či ke čtvrté ráno zjistili bachaři, že
sboru policie ve Uršovicích.
chybí šest vězňů, fl pak nastala mela. Houkání, volání,
Hodili mne na špinavou temnou celu, kde byli již tři vězňové
a mezi nimi Štěpán Gavenda. Tam jsem se s ním poprvé sešel.
pobíhání strážných, rakety létaly zbytek noci. Slyšeli jsme
štěkot psu, hluk aut a křiky bachařu. Napřed prohledávali
Spávali jsme na zemi na slamníkách, vodu nám nosili chodbaři,
území Leopoldova.- R konečně se nalezla díra ue zdi. Konečně
záchodový kýbl byl v rohu a každý den se vynášel.
došlo i bachařúm, že ti utečenci jsou mimo území věznice.
Mnoho jsme si pochopitelně vyprávěli o našich osudech.
Štěpán Gavenda by Moravský Slovák. Za války dělal
Došlo k těžkým represáliím. Do práce se nešlo, všichni
dostali jen polovici stravy, prohlídky cel byly téměř každý
partyzána, byl chycen a dostal se do koncentračního tábora.
den. Nástupy od rána do večera. Trvalo to asi týden. Pak nás
Odtud utekl a znovu se skrýval. Nebyl vysoké postavy, ale
svalnatý a měl úžasnou sílu v pažích. Po únoru odešel přes
konečně opět vyvedli z cel a šlo se do práce.
Někdy k podzimu v roce 1953 přivedli konečně Pepíka
hranice. Ustoupil na školení k CIC. Prošel více středisek a jak
Heřmanského. Pamatuji si na něj velmi dobře. Býval to hezký
se nám přiznal, jeden z "amerických" komisařů, kteří je
školili, ho po zatčení přivítal jako referent STB v
mladý chlapec. R nyní ho vedli úmyslně před celým nástupem.
Bartolomějské. Štěpán Gavenda měl mnoho přechodů přes
Ulastně ulekli. Dva bachaři ho táhli- chudáka- bosého, v
otrhaných vězeňských šatech přes bláto, které všude na
hranice. Pokud si vzpomínám, měl též děvče a to někde na
cestách bylo. Bylo vidět, že není normální. R skutečně- ležel
Mostecku, s níž měl děvčátko. Jednoho dne jich jelo šest do
Prahy. On se odloučil a jel k děvčeti. Když pak se s ní
na samotkách, později v nemocnici- ochrnutý- lidská troska.
Dověděli jsme se, nevím ovšem zda to byla pravda, že měl v
rozloučil, jel do Prahy a na nádraží byl obstoupen několika
estébáky a zatčen. Já jsem někdy v září byl dopraven do
Praze milenku. Měla to být estébačka. Pobyl prý u ní několik
Ruzyně a tak jsem již Gavendu neviděl.
týdnů a pak ho udala.
Na Uelký pátek v roce 1953 mne vezli v autokaru na nové
Přešlo několik měsíců a probíhal náš proces. Byl jsem
souzen společně s dr. Miladou Horákovou. Po procesu jsme
výslechy do Prahy. Jako vždy na autobuse byl nápis Zájezd.
byli přísně isolováni na Pankráci a po rozhodnutí Nejvyššího
Byl nás plný vůz. Uzadu jako vždy seděla děvčata, jež přivezli
ze Želiezovcú. Byli jsme rádi, protože ta nás vždy krmila
soudu a po červnových popravách 4 nevinných obětí tehdejší
justice jsme byli ve vazbě pankrácké věznice. Tam jsem se
čokoládou. Nevím již, kde to bylo, vyklidili najednou přední
sedadla a za chvíli přivedli v želízkách- Štěpána Gavendu. Byl
dověděl, že Gavenda byl odsouzen k trestu smrti a prý
popraven. Počátkem roku 1951 byli jsme všichni, kdo přežili z
pobledlý, ale byl to stéle on. S tvrdým výrazem ve tváři i v
našeho procesu, to jest dr.Nestával, dr.Hejda, Přeučil,
očích. Celou cestu až do Prahy nespustili z něj bachaři oči.
dr.Peška, dr.Křížek, stařičký Dundr a já dopraveni na Mírov,
Teprve na Pankráci, když nás vyvedli z autokaru, se mi
podařilo si stoupnout vedle něj. "Zdravím tě Štěpáne"^, jsem
Klainerová a ľemínová ovšem jely do Pardubic. Přivítala nás
mu ještě mohl říci. "Bůh tě potěš!" jsem dodal, fl Štěpán
tak prastaré věznice na malém kopci u Olomouce. Byli jsme
přísně isolováni na společné cele. Bylo to ve věži Mírová, kde
koutkem úst mi odvětil: "Pozdravuj všechny!" A to bylo uše.
byli isolováni "nejhorší" vězni- vojáci ze západní armády a
Dva bachaři ho vzali a odvedli. Na celu smrti......
kněží. Dole v jiném křídle byl tábor nucených prací, kam
Dověděli jsme se dodatečně, že skutečně se do západního
dávali zvláště vojáky. Uelitelem věže byl pověstný Smrčka.
Německa dostal. Protože mu nebylo věřeno, vrátil se znovu na
Před uánoci roku 1951 jsme byli společně převezeni na
Moravu. Založil na Hradištku novou ilegální organisaci a při
Leopoldou. Jak v té době Leopoldov vypadal, nám velmi dobře
novém pokusu o přechod byl zatčen- definitivně- a na Boží
Pravomil Raichl popsal. Byli jsme umístněni
po dvou na
hod Uelikonoční byl popraven....
samotkách a denně jsme chodili bourat kasematy. Já jsem byl
Švýcarsko, duben 1990
tenkrát no společné cele s Jirkou Hejdou. Uzpomínám si, jak
jsem jednou při bourání nalezl půl bochníku starého chleba.
Byl tvrdý jako kámen. Celý plesnivý. Snad pocházel ještě z lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllnlllllllllillllllll
doby tureckého obležení. Ovšem měli jsme velký hlad- jídla
Požadavek
trestání
uiníkú
je
zcela
bylo málo. Proto jsme milý bochník namáčeli několik dní ve
sprauedlivý.
Jen
prosím,
aby
šli
cestou
vodě a když trochu změkl, snědli jsme ho. Bylo nám sice velmi
nenásilí.
Bojujeme za
dobro dobrými
zle, ale aspoň jsme se jednou dosyta najedli.
prostředky. Na našich utlačitelích uidíme,
Když jsme přijeli na Leopoldov, setkali jsme se s Gauendou.
jak krátká jsou uítězstuí zloby, nenáuisti,
Bylo to pro
nás
radostné
překvapení pro
jeho
"zmrtvýchvstání". Ušichni jsme mu blahopřáli.
pomstychtivosti, bezohlednosti, zpupnosti.
Dne 2.ledna jsme k večeru skončili bourání kasemat, seřadili
se, strážní nás spočítali a šli jsme na cely. Byla roznesena
František kardinál Tomášek,
velmi skrovná večeře a pak bylo ticho. Najednou se ozval
Praha 21.listopadu 1989.
křik:"Nástup!“ Rychle jsme se oblékli a sešli dolu, do přízemí.
lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllil
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ALois Hlavatý

Jeétó útéL z Leopoldovou
Článek Provomila Raichla o útěku z leopoldovského kriminálu
ve mně vyvolal hodně vzpomínek.
U oné době jsem byl v Leopoldově na samotkách a pracoval
jsem na bourání bunkrů v šancích. Ue středu 2. ledna jsem
pracoval právě nad stropem kasematy, odkud byl útěk
proveden. U naší skupině bylo tehdy asi deset muklů. Nějaký
oddech neenistoval a třebaže bylo mrazivé počasí, byli jsme
tak propoceni, že jsme si svlékali i košile.
Nedlouho po poledni přišel k našemu vedoucímu bachaři
dozorce z jiného pracoviště a vyžádal si od něho šest muklů
na nějakou výpomoc. Rž teprve k večeru se tito muklové mezi
nás sami zase vrátili. Při bourání, kde jsme pracovali, byl ue
stropě dosti velký otvor , směřující dolu do kasematy. Sám
jsem potom viděl, jak dva muklové touto dírou seskočili dolu,
do bunkru.
Přišel konec práce, odevzdávání nářadí a nástup se
sčítáním. Stáli jsme tam delší dobu, bachaři už po několikáté
nás přepočítávali a do celkového počtu jim stále chybělo šest
muklů. Pak jeden z bachařú povídá: No, to ti chybí těch šest
chlapů, co si vypůjčil onen dozorce z jiného pracoviště. Tím
se to považovalo za vysvětlené a nás pak odvedli zpět na
samotky.
Tam cely byly otevřené a u dveří pro každého z nás byla
připravena večeře. Najedli jsme se a jídelní misky odložili zpět
na chodbu. A teď to prasklo! Chodbaři zjistili, že šest večeří
přede dveřmi zůstalo nedotčeno, takže šest muklů se z práce
nevrátilo. Museli to přirozeně ohlásit dozorci. Následoval
poplach a nástup na chodbu, flsi po trojím sčítání- odchod
zpět na cely. Po malé chvíli nový nástup, včetně asi čtyř
"ležáků", kteří trvale zůstávali na celách, takže nyní byli na
chodbu přineseni. Nové, několikeré sčítání a zase odchod na
cely. 2a krátkou dobu další nástup tak, že řady muklů musely
mít od sebe asi metrové odstupy. Ptali se nás, komu chybí
prst na ruce. Nikdo se nehlásil. Museli jsme předpažit a
dozorci šli mezi jednotlivé řady a všem nám ruce prohlíželi.
Další odchod na cely. Po nějaké době, to jsme už leželi, opět
nástup, tak jak jsme byli jenom v prádle. Na chodbě byli snad
všichni dozorci z celé trestnice. Ptali se nás, kdo pracoval na
bunkru číslo....Opět se nikdo nehlásil. Dodal jsem si odvahy,
zvedl ruku a řekl jsem, že čísla neznáme, protože na př. já
jsem byl teprve před necelým týdnem do Leopoldova přemístěn
z llavy. Sám náčelník odpověděl, že jde o bunkr, do jehož
stropu byla vyhloubena díra. Teprve teď nás zvedlo ruku asi
deset. My museli dál zůstat na chodbě, ostatní měli odchod na
cely. Po jednom nás volali do kanceláře, ptali se, kdo onu díru
udělal, a jestli jsme viděli někoho, kdo se do ní spouštěl.
Odpovídali jsme, že díru jsme sice viděli, kdo však na ní
pracoval, anebo že by někdo do ní lezl, nic takového že jsme
neviděli. Odpovědi nás všech byly celkem stejné.
Po skončeném výslechu nás zavřeli na cely. Od toho dne
jsme dostávali všichni jen půldávku jídla, na práci nás nebrali.
Asi po týdnu vytáhli z cel nás asi deset, a odvedli nás ven k
šancím. Kolem plno bachařú, že možná až tři byli na jednoho
mukla. Zastavili nás u kasematy, do které vchod byl zavalen a
jen na jedné straně u země byl otvor, kterým jen tak-tak se
tam dalo vlézt. Uyzvali nás, abychom vlezli dovnitř. Bunkr byl
už beze stropu, a po jeho obvodě nahoře stáli bachaři, s
automaty namířenými dolů na nás. Ušechny nás napadlo, že se
jedná o naši likvidaci. Nařídili nám, abychom s rukama za zády
chodili kolem stěn bunkru. Při tom stále na nás mířili. Nevím,
jak dlouho to trvalo. Pak nás zastavili a ptali se, kdo věděl o
připravovaném útěku. Nikdo neodpověděl. Další chození v
kruhu a další otázky. Ušechno to trvalo až do setmění. Pak
nás odvedli zpět na samotky. K jídlu jsme už nic nedostali.
0 útěku jsme se nikdy nic nedozvěděli. Až po řadě měsíců

přivezli do Leopoldova Pepíka Heřmanského. S příslušným
proslovem nám ho ukázali a pak musel před námi pochodovat.
Uypadal velmi špatně.
Mne tehdy jako těžce nemocného dali na "muklhajm" a za
nějakou dobu se tam dostal i Heřmanský. Muklhajm- to byly
bývalé bachařské byty, kde jsme neměli mříže, u dveří byl
dokonce i vypínač světla, a protože záchody a umývárna s
jedním dlouhým žlabem byly na chodbě, dveře do cel byly stále
otevřené. Zamykala se pouze budova. Heřmanský byl dán na
celu č.1, ve které byl ještě malý kamrlík se dvěma kavalci. Na
jednom ležel on a na druhém František Klaus, který tam o
něho pečoval. Heřmanský už během vyšetřování počal ze sebe
dělat duševně chorého. Dařilo se mu to až do jeho propuštění
v r. 1960, tudíž něco přes devět let. "Uydržel" i ušechny
nejrůznější prohlídky a zkoušky, na př.nečekané píchnutí
dlouhou jehlou do zadku, aniž by se při tom zachvěl. Uůbec
nemluvil a s povystrčeným jazykem se tvářil jako blbeček.
Klaus všude chodil s ním, a vodil ho tak, že ze zadu ho.
přidržoval za ramena. Heřmanský se udržoval v jakési kondici
tím, že třeba na záchodě vždy chvíli cvičil, nebo i ve své cele,
pokud měl jistotu, že ho nikdo nepozoruje. 0 tom, že svůj
stav simuluje, věděl přirozeně Fr.Klaus, věděl jsem to já, pak
Matoušek který ho koupal a možná, že ještě někdo, kdo
dovedl udržet jazyk za zuby.
U r. 1960 před vyhlášením amnestie jsem s ním několikrát
mluvil a upozorňoval ho, že po případném propuštění se nesmí
snažit příliš rychle se "uzdravit". On byl propuštěn v květnu
r. 1960, já téhož roku, ale až koncem září, jako osoba trvale
invalidní. Uenku jsem se s ním nikdy potom nesetkal, dozvěděl
jsem se však, že byl znovu zavřen. Přesto ale, po nějakém
čase byl prý opět propuštěn. Toto ale vím pouze z ústního
podání a neměl jsem možnost si to proměřit.
Je-li ještě živ, pak jemu a všem ostatním, jimž se tehdy
tento útěk podařil, přeji hodně a hodně zdraví!

Praha, duben 1990

(-------------------------------------------------------- \

Otílie Dvořáková, politická vězenkyně zemřela 26. úno
ra 1990 v Hlinsku, kde také byla dne 5. března pochová
na. Nedožila se věku šedesáti let.

Mojmír Bačka, dlouholetý politický vězeň v Leopoldově
a na Bytízu zemřel na rakovinu plic dne 27. února 1990
v Hodoníně. Pohřben byl tamtéž 6. března 1990.
Jožka Podsedník, dlouholetý pol. vězeň zemřel
6. března 1990. Byl posledním svobodně zvoleným
primátorem města Brna.

Tomáš Svoboda, dlouholetý politický vězeň,
známá postavička na Bytízu, zemřel náhle koncem března
1990 v Praze.
Mirek Helus, bývalý politický vězeň, žijící v Duisburgu,
v Západním Německu, pravděpodobně zemřel na jaře le
tošního roku. Zaslaná pošta přišla zpět s poznámkou,
že adresát zemřel.

I
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Dobr ostav Pustaj

Prečo cesta zarúbarui ?
Som Dobroslav Pustej, politický väzeň rokov päťdesiatych a
šesťdesiatych, ktorý bol zavretý za to, ža ako mladičký občan
postavil sa proti komunistickej totalite, čo ho stálo viac ako 16 rokov
života stráveného u komunistických koncentrákoch a väzniciach. Bol
som hlauným obvineným u hnutí SLOBODNÉ ČESKOSLOUENSKO, ktorého
pobočky pokrývali územie Slovenska, no nadchádzali sa i na poľskom
a maďarskom území.
Mnohých z Uás poznám osobne z Leopoldova, Jáchymova,
Slavkovské a odinakial. I tam som bojoval za súdržnosť, znášanlivosť
a porozumenie všetkých politických väzňov.
Podľa 5 čísla “ káčka" s tohoto roku sa ml zdá, že vo svojej
záslužnej činnosti nehodláte vytrvať. Toto považujem za hrubú
chybu a plne sa stotožňujem s názorem K.Paláta, ktorý tam uverejnil
v krátkom článočku Jak dál v K-231 ewil?
Naša republika sa na základe komunistickej infiltrácie a
šovinistických prúdov zmieta u nepodstatných riešeniach.
Podobných, aké Ste kedysi konzultovali napr. s pánom Dr.E.Uidrom.
Ten mal vo svojich príspevkoch samé pomlčky, bodkočiarky,
dvojbodky a úuodzovky o které interpunkčné znamienka je dnes v
Československu taký záujem. Pritom jeho filologické fundovanosť
bola na takej úrovni, že tunajší Slovák si to musel prečítať
nlekoľkoráz, aby tomu ako-tak rozumel. Tieto dialogy som teda
považoval za nepodstatné.
Mnohé názory, ktoré- okrem už spomínaných- boli konštruktívne
však povyšovali tento náš muklovský časopis do nadpriemeru a my
sme ich obdivovali. I po dlhej dobe odlúčenia od vlasti, žili Ste s ňou
a teda aj s nami, mnohými polickými väzňami.
Bol som medzi tými vyvolenými, ktorí nemohli dostať poštou Dáš
časopis, takže dávnejšie som sa s textami oboznámil iba cestou
tretích osôb.
Po mnohé roky od prepustenia udržiaval som bohaté
korešpondenčné styky s našimi ľuďmi u zahraničí a neraz som bol u
čase normalizácie za to aj eštébákmi vypočúvaný. Tým som však
povedal, že Ja si píšem to čo chcem a komu chcem!

Uo sfére združovania sa politických väzňov u Československu
nastal zásadný obrat. Som nadšený tým, že naši mukli sa združujú u
Konfederácii politických uäzňov. Táto organizácia, ktorú v Čechách
predstavoval K-231 a na Slovensku Slovenská organizácia na
ochranu ľudských práv má teda pojmovo jednotný názou Pritom
všude na zjazdoch bolo jasne povedané že miestne, či národné
organizácie preberajú právný subjekt tých predošlých.
Zamyslite sa prosím nad týmto faktom a učiňte podobný krok ako
my tu u Republike. Rušak na počesť, pamiatku a snahu minulej
činnosti, ponechajte časopisu pôuodný názou! Tomu bude každý
rozumieť.
U našej republike boj ešte ani zďaleka nie Je uyhratý Čekajú nás
úskalia za mnohé roky nahromadených problémov a preto aj nám tu
pomôžu Uaše optimistické, či realistické vízie.
Nie sme veľmi vzdialení od doby kedy vstúpime do Európy. Celý
život som veril a naďalej verím a vyznávam túto cestu budúcnosti
Neše národy tam musia ísť spolu. K tomu potrebujeme veľa takých
morálnych síl, ktoré pripomínajú strašnú minulosť. Poukazujú na
dobu, kedy mnoho našich šľachetných ľudí zahynulo na šibeniciach,
úpelo v krimináloch a v nádeji očakávalo to čo sa dnes iba rodí.
Pokiaľ teda Ste zdrauí, máte stále ešte elán a to tvorivý,
optimistický a podepřený realitou dnešných časov, prosím udržte
tento unikátny časopis nielen ako vzpruhu pre nás všetkých, ale aj
ako memento pre tých ktorí majú zlé suedomie.
Kedysi dávno vysielala rozhlasová stanica Slobodná Európa takú
reláciu, ktorá mala názov: Uzkazy domova. Páčilo sa mi keď
hlasatelka vždy na úvod povedala: Uzkazy domova jsou uýstrahou
těm, kteří mají špatné svědomí! Buďte teda oj Uy takou uýstrahou zo
zahraničia, z Uašej druhej vlasti, ktorá Uás oko politických
enulantov prijala!
Smelý krok na daľšej ceste, K-231 III
Ružomberok, apríl 1990

llilllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllililllllliilllillllliilllllllllllllllllllillllllllllll

M,.Stehlík,

Historická pravda
Přečetl Jsem projev presidenta U.Havla k výročí 25.února. U
Jeho projevu mne zaujala věta: Nebude-li dán průchod historické
pravdě a spravedlnosti, dlouhodobě nemocná duše našich národů se
neuzdraví.
To nechtějí nějak chápat někteří členové nového vedení státu,
bývalí komunisté, kteří vehementně prohlašují, že se mýlili, ale že u
komunismus věřili. LI prvé řadě musíme věci a události nazývat
správnými jmény. To co se událo s našimi národy od r. 1945-1989, je
na kontě komunistického režimu. Je s podivem číst v tisku, že byla
ustavena komise historiků, aby osuětlila události od r. 1968 do dnešní
doby. Je to urážka všech popravených a ubitých uězňú, kteří vedli
neohrožený boj proti komunistické totalitě od počátku a obětovali za
to sué životy.
Je podivuhodné, jak se komunisté v dnešní době dožadují
křesfanských zásad, lásky k bližnímu, odpuštění. Jejich t.zu. morální
hodnoty jsou lež, nenávist, podezřívání, sobeckost, karierismus a
zotročení lidské společnosti. To se jim podařilo u r. 1948 pod uedením
soudruha R.SIánského. Jeho pozdější zatčení a odsouzení nemá nic
společného se zločiny, kterých se dopustil na našich národech. Za
svůj osud může poděkovat suému učiteli Stalinovi. My, bývalí političtí
vězňové jsme žijícími suědky jeho hrôzovlády.
Jestliže nás někdo pouažuje za zaujaté, je na omylu. U r. 1968
jsme se organisouali v Klubu K-231 a naším heslem bylo: Rby se to
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již nikdy neopakovalo. Právní komise klubu (Dr.Kouařovic a
Dr.Krupička, prof. university v Edmontonu) vypracovala Zákon o
národním smíru. Jeho cílem bylo smazat jednou provždy minulost a
nabídnout režimu p.Dubčeka ruku ke smíru. Byli jsme odmítnuti.
Dnes se podruhé snažíme urátit naše země mezi kulturní
národy''Sametouou revolucí" a stojíme před velkým úkolem
uskutečnit humanistické idee T.G.Masaryka, být opět respektovaným
státem. Doposud byly prouedeny změny na uedoucích místech, ale co
s administrativním aparátem? Jsou to prý odborníci, těžko v
současné době uyměnitelní. Nikoho nenapadne položit si otázku, kam
to se svou odborností dotáhli, a kam to přivedou v budoucnosti?
Nemůžeme mít dúuěru k těmto lidem. Musíme přispět k očistě národa
od komunistického nánosu. Pravda musí být řečena i když bude
nepříjemná, Jinak ueškerá snaha o uzdraveni národa bude marná.
Naše národy se musí dozuědět, jací skutečně byli jejich
uúdcové,
Gottwald,
Slánský,
Fierlinger, Suoboda
a
komu
sloužili.Žádají nás o to v Poselství koordinačního centra OF krajanům
ze dne 27.12.89, z něhož vyjímám:
“Spoléháme se na uás, že nám pomůžete uvidět naši zemi
vašima očima, tedy z odstupu, navažte s námi nepřetržitý rozhovor,
pomozte nám dostat se do Evropy."
LUinnipeg, duben 1990

Lubomír BoLf

Otevřeny dopis Petru Uri£ov>í
Jsem bývalý vězeň komunistického režimu, vězněný u letech 19781983 za "trestnou činnost“ vykonstruovanou orgány StB. Díky dalšímu
pronásledování jsem od září 1989 v emigraci.
Jsem samozřejmě pozorným posluchačem čs.rozhlasu, zejména
pak vysílání Občanského fóra už od jeho vzmku. Uelice pozorně jsem
vyslechl vaše vystoupení u tomto vysílání, které jste uěnoval situaci a
podmínkám vězňů v čs. věznicích, zejména pak v pověstných
"Kartouzích"- Ualdicích u Jičína.
Již od počátku Jsem nevycházel z údivu. Lly, také bývalý vězeň
komunistického režimu, který zákonitě musel projít peklem, kterým byly
čs.vězníce, se otevřeně zastáváte lidí, kteří toto peklo bezprostředně
vytvářeli. Nehodlám absolutizovat, ale Haše tvrzení, že většina
"bachařú", neboli příslušníků SNU, vykonávala službu poctivě a podle
platných předpisů, postrádala základní vysvětlení: vykonavatel
nelidských a lidskou důstojnost ponižujících předpisů a rozkazů je
přinejmenším stejně vinen jako ten, kdo tato nařízení vydal. Nebýt
takovýchto " poctivých uykonauatelů rozkazů", nemohly by režimy,
které je vydéuají, přežít ani několik dní, natož více jak čtyřicet let.
Není a nebude omluuy pro ty, kteří " pouhým" výkonem služby po léta
vytvářeli peklo všech komunistických lágrů a věznic. Pokud by tomu
tak bylo, museli bychom se ještě omluvit nacistickým zabijákům a
jejich asistentům z koncentračních táborů, vrahům se státním
souhlasem z padesátých let, vykonavatelům genocidy v souětském
"Gulagu" atd. Nemohu srounávat, má vlastní zkušenost sahá pouze k
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. filé mohu konstatovat: I
když utrpení změní vnější formu a je více utajouáno, stále zůstává
utrpením. Změna forem a úspěšnější utajení svědčí pouze a jenom o
větší rafinovanosti a tím i nebezpečnosti těch, kteří těchto metod
používají.
Dáš popis situace v čs.věznicích ve vašem vystoupení připomíná
spíše líčení poměrně idylického prostředí trochu horšího hotelu
kategorie C před rekonstrukcí. Rni slovo o hrůzách pověstného "třetího
oddělení" ve Ualdicích, o podmínkách vězňů v samovazbě, v "díře", v
celách, kde na 20 čtuerečních metrech žije dlouhá léta deset vězňů, o
“záhadných"
úmrtích, psychických zhrouceních a zlomených
osobnostech hlavně politických vězňů. Rni slovo o podmínkách výkonu

trestu na středouěkém hradu Mírou, kde se pouhé podmínky k životu
dají s úspěchem porovnat se středověkými žaláři, ani slouo o upáleném
uězni u Ostrově n.Ohrí, ani slouo o těch, kteří za toto uše nesou
odpovědnost.
Nemohu věřit, že alespoň o uětšině tohoto utrpení vězňů nevíte.
Délka Uašeho odpykaného trestu v komunistických žalářích mne k
tomuto tvrzení opravňuje. Nauíc mám ještě v živé paměti vaše Ještě
"predrevoluční11 postoje, zveřejňované v INFOCHu a bulletinu UONSu. Tím
spíše si žádá vysvětlení "kosmetická úprava” poměrů v čs.uěznlcích
ve Uašem vystoupení.
Haše práce u komisi MS Uás zauazuje. Zauazuje Uás utrpení
mnoha tisíců nevinných, kteří za čtyřicet let komunistické zvůle
procházeli československými uězniceml. Mnohým z nich Již dnes nikdo
nenahradí ztracená léta, zdrauí i životy. Právě Uy Jste dnes jedním z
těch, kteří mohou odhalením skutečné pravdy a nekompromisním
pranýřouáním a potrestáním viníků- soudců i katů- dosáhnout alespoň
morální satisfakce všech, kteří prošli tímto utrpením. Přímých suědkú,
ochotných uuést konkrétní jména a fakta najdete dostatek mezi
bývalými politickými uězni doma I v emigraci. Mohu být Jedním z mnoha,
věřím, že nebudu ojedinělý.
Se zrůdným, deformovaným komunistickým režimem, který je vinen
za tyto I jiné zločiny proti lidskosti, musíme zúčtouat bez
sentimentality a bez rukaviček. Dáš přístup- alespoň dle Uašlch
vystoupení- rozhodně nesvědčí o nekompromisnosti a tvrdosti, která Je
i v "sametové" revoluci nutná, nebof v opačném případě hrozí návrat
těch, kteří ještě včera "zametli“ i s Uáml. Nebo si snad i lly svým
oficiálním vystoupením necháváte "zadní urátka"? TI, Jichž se dnes
zastáváte, s Uámi ale u rukavičkách jednat nebudou, i když Uy Jim dnes
umožníte "převléci kabát" a téměř nasadit andělská křídla. Nesmíme
nikdy zapomenout, že komunisté se nikdy k moci a uládě nedostali
"sametovou revolucí“.
Chtěl bych sl ve Haší odpovědi ujasnit Haše postoje. Mnoho
bývalých politických uězňů dnes pečlluě sleduje dění doma. Domnívám
se však, že nejen Já Jsem se zamyslel nad účelem a smyslem vaší
práce, tak jak byla prezentována vaším projevem v OF
Baden, únor 1990.

Proslov Čeňka Sováíua
tiskového referenta
Konfederace k oslauám osvobození Domažlic
americkou armádou. Protože mu nebylo douoleno tent přečíst,
otiskujeme jej alespoň dodatečně v Káčku.

Uážení občané, vážení přátelé I
Pokládám si za čest, že mohu jménem Konfederace politických vězňů
Československa pozdravit toto shromáždění spřízněných- a doufejme,
že už natrvalo suobodných lidí v místě s tak bohatou historií a
tradicemi. Pokládám si za čest, že Jménem politických uězňů mohu
vzdát úctu a vyjádřit vděčnost a poděkování uzdálené zemi, které
nikdy ve svých dějinách neváhala poslat své syny daleko od domova,
aby nasazovali své životy pro jiné národy v boji za ty ideály, svobody,
a nezadatelná práva každého jedince, které si Amerika vtělila do svého
Prohlášení nezáuislosti už před více než dvěma sty lety.
U den uítězstuí nad hitlerouským fašismem sotua kdo tušil, že tak brzy
po válce budou lidská práua znovu pošlapáuána dokonce u době míru, a
nejvíce právě ve státě, který
se v minulosti mohl pyšnit suými
demokratickými zásadami. Ue státě, který za svůj vznik vděčil
především Americe a Jejímu presidentovi Wilsonoui. Zásady, obsažené v
americké Deklaraci nezáuislosti staré dvě stě let, a ue Ušeobecné
deklaraci lidských práu, vlastně Jedno Jsou.
L) roce 1948 byla vyhlášena Ušeobecné deklarace lidských práu, ke
které se náš stát slavnostně přihlásil, aby současně začal krmit
kriminály a koncentráky těmi, kdo nechtěli nic jiného, než žít ue
sprauedliué a svobodné společnosti.

U roce 1989, duě stě let po francouzské revoluci, máme svou revoluci
sametovou, která je dalším důkazem, že věčná touha lidí po svobodě Je
nepotlačitelné.
Na počátku letošního roku byl Konfederaci politických vězňů předán
Mezinárodním střediskem pro rozvoj styků mezi národy symbolický
zlotý klíč suobody. Toto Mezinárodní středisko, které vzniklo
ue
Washingtonu v roce 1977, usiluje o řešení konfliktů dialogem a bojuje
za lidská práua všude na světě, kde ještě existují totalitní režimy.
Zlatý klíč suobody je aplikací původního železného klíče od Baštily,
který daroval generál Lafayette presidentu Washlngtonoui před dvěma
stoletími jako poděkování za inspiraci, Jíž byla americká revoluce
revoluci francouzské, a americká Deklarace nezáuislosti francouzské
Deklaraci práu člověka. Rle vlastně Jsme to měli být my, kdo měl
podobný symbolický dar naopak uěnouat Američanům, kteří náš boj za
práua člověka podporovali. Jenže my bychom takových klíčů od našich
Bastíl, u nichž tráulli uězni dlouhá léta , museli slaunostně odeuzdat asi
celou bednu, protože by Jich bylo plných 422. Tolik Baštil Jsme na tom
kousíčku země v srdci Evropy v padesátých letech měli.
Dnešní den Je dnem, kdy můžete konečně po dlouhých letech polopravd,
lží a mlčení svobodně uctít památku těch, kteří bojovali I za vaši
svobodu, ale nesměli už ujít ten poslední krok, kterým by překročili
demarkační čáru. Kéž ten symbolický klíč suobody oteuře vaše srdce k
úctě k životu, k člouěku, k toleranci a ke chtění spravedlnosti a
především k pocitu unltřní suobody, ničím nemanlpulouatelné.
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Nerozumím........
Když se v Československu začal kácet bolševismus, kladl
jsem si také otázky, jak na to bude reagovat eKil. Nejvíce
jsem byl zvědavý na upravence. fl hned jsem si také
odpovídal, pouštěl jsem se do prognóz. Uelice brzy byly moje
predikce potvrzeny. Znám už několik takových, kteří se jen
třesou, jak vtrhnou do republiky s požadavky po majetku,
který v republice zanechali a který podle tehdejších zákonu
bolševik ukradl a prohospodařil, jak budou uplatňovat nároky
na důchod a všechno ostatní. Mnozí meditují, že by jim zde
měl být vyplácen československý důchod v dolarech. Jediný z
nich zde nehnul prstem k tomu, aby bolševik už nebyl.
Naopak,
dolary
svého
upravení
agonii
komunistů
prodlužovali,dokonce i jakékoliv eHilové činnosti, ba i odběru
enilového tisku se vyhýbali, aby si u vnitráků špatné
znaménko nepričinili. Rle těmto lidem docela rozumím.
Když jsem si teď v eHilové Národní politice přečetl, že ve
Frankfurtu vzniklo jakési upravenecké eHilové fórum, a že ti
braši dokonce přišli s tím, že budou od demokratické vlády
požadovat vrácení upraveneckých částek, které zaplatili
bolševikům....Musel jsem se několikrát zhluboka nadechnout a
pak si hlauu podepřít. Tak těmto lidem bych se značným
povyražením vstrčil palce za tváře a prudce rozpažil, flž k
ušíml Ale i těmhle lidem dost rozumím.
Když jsem si dnes přečetl Kačko, posmutněl jsem, protože
nerozumím. Tuším, co mohu sklidit, ale jen v sobě to dusit
nedokážu. Nutně ale musím předeslat: Já jsem politický vězeň
jen trochu. Seděl jsem sice za podvracení republiky, které
jsem spáchal psacím strojem, ale celkem jen nepatrný rok, ke
všemu ještě natřikrát. Bylo to ve druhé polovině let
osmdesátých, záležitost spíše nepříjemná než těžká. Ušák mi
také vychovatel v dopisu vycenzuroval větu:"Já a Rudolf Hess
máme na fešácký kriminál názor prakticky identický." Celé
trestní řízení, včetně ušlé mzdy, mě stélo jen nějakých 50
tisíc.
Moje zkušenost je příliš malé, než abych si dostatečně
silně dokázal uvědomit utrpení lidí, kteří seděli v padesátých
letech, kteří trpěli 10 i 15 let, kteří nechali v bolševických
nápravnách zdraví, jejichž materiální ztráty mohou jít do
milionů. Nezapomínám ani na ty, kteří tam zemřeli. Mohu se
pouze snažit pochopit, přesto nerozumím...
Nebo proto nerozumím? Nerozumím, když na straně 16.
čtu:"....Finanční náhrady za odsezená léta....vyplatit finanční
náhrady rodinám pozůstalých."
Pokud dobře rozumím, je tento požadavek totožný s
požadavkem Konfederace politických vězňů. Kdo má tyto
náhrady platit? Demokratická vláda?

Možná bych se ani neměl divit. U Lidových novinách č.13
jsem si hned na pruní straně četl:" Dostali jsme však,
bohužel, i jiné odpovědi. Dopisy požadující finanční náhradu, a
to od lidí, od nichž bychom to očekávali nejméně, od lidí, kteří
se dvacet let chovali velmi statečně, obětavě a byli příkladem
pro své okolí...odmítali lež, toužili po demokratických
změnách, aby si za to při pruní příležitosti nechali
zaplatit...Logické by bylo žádat náhradu od skutečných viníků,
kteří jsou za poměry posledních dvaceti let odpovědní.
Obávám se však, že to není ani prakticky proveditelné, ani
politicky žádoucí."
Také mi to připadá naprosto logické, na rozdíl od autora
článku “Rehabilitace" jsem však přesvědčen, že je to zčásti,
přinejmenším, proveditelné a že je to především velice
politicky žádoucí. Kobyla bolševismu v Československu je sice
už kopytama hore, ale stále ještě kolem sebe kope, stačí číst
jejich zmenšené Rudíčko právíčko. Strana rodná stále nese
odpovědnost za svoje potraty, dokonce podle zákonů, které
sama ustavila. Ostatně, i podle každého slušného práva musí
každý soud o náhradu škody, kterou způsobila, jednoznačně
prohrát. Rby mohla zaplatit, bude ji to stát všechen beztak
nakradený majetek, bude mít soudně obstavené i veškeré
příjmy, fi bude tak naprosto korektně vyřazena z politického
života!
U citétě je řeč nejspíše o některých chartistech. Těmto
lidem ovšem také rozumím.
filé požadavek politických vězňů přece jenom pochopit
nemohu, ač bych rád. Kdo má vlastně platit za zločiny
bolševismu? A z čeho- z ruin, které po komunistech zůstaly?
Ostatně, vždyť...1 pan prezident je politický vězeňl Také
řada ministrů i nových poslanců parlamentu. Jsou dnes na
patřičných místech, a já doufám, že alespoň někteří na nich
zůstanou i po volbách. Ti mají tedy uzákonit a vyměřovat
náhrady za věznění sami sobě? To se mi zdá už zcela
absurdní.
Obávám se, že ekonomická, ekologická a samozřejmě i
morální propast, které po komunistech zůstala, je daleko
hlubší, než se ještě v tomto čase předpokládá. Na dno dosud
stéle není vidět...Cesta zpět, k pozitivním hodnotám, bude
dlouhá a složitá. Určitě se vyskytnou potíže dnes ještě
netušené. Pro mě do této kategorie patří i požadavek
politických vězňů. Zřejmě svoje právo mají, věcné určitě.
Morální? Já opravdu nevím. Ale čekal bych alespoň pochopení
situace, kus dobré lidské vůle a snad i pokoru přinejmenším
křesfanskou.
Takhle nerozumím......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musíme ueřejně odsoudit samu ideu, která oprauňuje Jedny, aby utlačouali
druhé. Mlčíme -li o zlu a zaháníme-li je hlouběji do těla, aby neuylezlo na pourch,
tím je jen zaséuáme, a ono u budoucnu tisícinásobně uzejde. Jestliže zločince
netrestáme, ba ani morálně neodsuzujem, pak nejen chráníme jejich ničemné
stáří, ale podrýuáme tím ueškeré základy sprauedlnosti nouých generací. Proto
uyrustají tak "lhostejní", nikoli pro "nedostatky ue uýchouné práci". Mladí
se tak učí, že podlost se na suětě nikdy netrestá, nýbrž že uždy přináší blahobyt.
A u takoué zemi žít bude nepříjemné, ba strašné!
Alexandr Solženicyn: "Souostrouí Gulag".

k__________________________________________ J
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ZdenžL Otruba

Skoro na rozloučenou
Jak se možná čtenáři pamatují,převzal jsem vedení časopisu
K-231 přesně před rokem, v květnu 1989. Důvod byl prostýnikdo jiný tu nebyl.
Za tu dobu vyšlo šest čísel časopisu, který pokračoval v
ediční linii a snad i úrovni,jak ji vymezil první redaktor Lumír
Salivar.Prakticky všichni spolupracovníci časopisu pokračovali
v práci i za nového vedení, někteří noví přibyli. Ediční politika
se žádným podstatným způsobem nezměnila:i nadále jsme
vycházeli ze zásady, že K-231 je časopis politických vězňů,
psaný pro politické vězně a (pokud možno) politickými vězni.
To nás nejen odlišovalo od ostatních exilových časopisů, ale
do značně míry to představovalo i naše existenční oprávnění.
Tyto zásady jednak do značné míry určovaly okruh čtenářů i
spolupracovníků, ale také omezovaly (či snad spíše
vymezovaly) obsah , náplň a zaměření časopisu: vycházeli
jsme z předpokladu, že vydávat, tisknout a platit další
exulantský časopis se všeobecným zaměřením by byl
zbytečný luxus. Že vydávat časopis K-231 má smysl pouze
tehdy, jestliže tam budeme schopni tisknout věci, které by se
jinak v tisku neobjevily, protože zajímají jen omezený okruh
čtenářů-to jest politické vězně. Z toho důvodu jsme také (až
na uyjímky) nepřetiskovali v Káčku věci otištěné jinde.
Kupodivu, přes tuto výlučnost našeho časopisu si K-231
získal okruh čtenářů i mimo organizaci politických vězňů.
Přiznám se, že si toho dost vážím. Je to potěšitelné zejména
proto, že K-231 je jediný exilový časopis, který od svého
prvního čísla až do dneška, celých dlouhých pět let, nikdy
nebyl na prodej. Neměli jsme nikdy žádné předplatné, posílali
jsme časopis zdarma každému, kdo si o něj řekl. 2 pokladní
zprávy se dozvíte, kolik to stálo peněz: je to desetitisícová
částka v dolarech. Že jsme to byli schopni zaplatit z darů
našich čtenářů, že jsme na časopise neprodělávali, to je snad
nejlepší důkaz, že Kačko plnilo nějakou platnou funkci. Od
loňského roku ovšem Káčko nejen sami píšeme, vydáváme a
expedujeme, ale taky ho sami sázíme. Pouze tisk si
necháváme dělat profesionálně. Sazbu časopisu děláme na
samočinném počítači, který Klub K-231 před rokem zakoupil.
To zní možná jednoduše, ale ve skutečnosti to za rok
představuje několik tisíc hodin obětavé a neplacené práce
poměrně malého okruhu lidí. Jejich jména najdete na poslední
straně v seznamu spolupracovníků, i když ne všechna.
Nedozvíte se třeba, že sazbu časopisu dělá prakticky sama
moje žena Hanka, po večerech a o weekendech. Právě tak
nikdo neví, že první čísla Kéčka, která se dostala do
Československa, tam převážel Franta Melichar v tajné skrýši,
specielně vybudované v autě, při svých občasných cestách
do zahraničí. Trochu váhám, jestli to už mohu prozradit: kdyby
to náhodou v červnových volbách vyhráli komunisti, ti by mu
to spočítali. Pár dalších jmen z Československa by mělo být
uvedeno na čestném místě:jména lidí, kteří se nebáli podepsat
pod své články v Káčku ještě před loňským listopadem, ňlois
Hlavatý, Uiktor Trnavský nebo třeba Karel Pecka.
Listopadová revoluce ovšem změnila od základu situaci i pro
nás v Káčku. Náš časopis z jednoho dne na druhý ztratil svůj
hlavní a základní smysl: totiž být mluvčím umlčených
politických vězňů doma. Slouží nám patrně ke cti, že většina
nás v Káčku si uvědomila změněnou situaci a že jsme na ni
reagovali takřka okamžitě. Poslední dvě čísla Káčka převzala
jakousi pomocnou úlohu. Snažili jsme se tisknout jednak
informace o muklovském hnutí doma v době, kdy jejich
publikační možnosti byly ještě omezené. Déle jsme se snažili
zdržet se udílení rad, jak to doma mají dělat. Poučování přes
oceán by bylo nejen neúčinné, ale patrně i komické.
Od vzniku Konfederace politických vězňů v Praze už uplynulo
půl roku, ľa tu dobu se tam vytvořila silná organizace, která

je schopná informovat muklovskou veřejnost vlastními
prostředky, rychleji a přesněji, než to můžeme dělat my
odsud. Nemají ještě svůj časopis, ale mají už kompjuter,
adresář a mohou vydávat oběžník s hlavními informacemi.
Nastal čas, abychom znovu promysleli celou problematiku
publikace muklovského časopisu v zahraničí. Jak se dozvídáte
ze zprávy o květnové výroční schůzi, bylo rozhodnuto
suspendovat další uydávání časopisu K-23I. Konkrétně to
znamená, že po tomto květnovém čísle další Káčko vyjde až v
listopadu letošního roku, po mimořádné členské schůzi.
Ta přestávka nám dá možnost promyslet otázky, spojené s
další publikací muklovského časopisu v zahraničí. Ztratil v
nové situaci náš časopis význam? Má se zachovat stejný
formát, nebo máme změnit tvář, rozsah, frekvenci a obsah
časopisu? Budeme i nadále mít dost čtenářů, kteří finančně
udrží časopis nad vodou? Budeme mít dost lidí, kteří budou I
budoucnu ochotni [a schopni! časopis vydávat?
To všechno jsou problémy, které si zaslouží důkladné zvážení.
Máme na to přemýšlení skoro půl roku. Na listopadovou schůzi
bychom měli přijít s jasnějšími představami o vývoji ve vlasti.
Bude po volbách, politický vývoj doma by se měl mezitím
stabilizovat. Budeme také už vědět, jak doma pokračují
rehabilitace a odškodňování obětí teroru. Budeme rovněž
vidět, jak vypadá situace u nás v zahraničí: kdo se vrátil
domů, kdo je schopen a ochoten dál pracovat, kolik máme
peněz a jestli tu skutečně je potřeba nějakého zahraničního
muklovského časopisu.
To snad bylo nutné říci v tomto jubilejním, třicátém čísle
Káčka, skoro na rozloučenou po pěti letech pravidelného
vydávání. Během několika měsíců se dozvíme, co se bude dít
dél.
Mezitím, my v Káčku se můžeme dívat na svou minulou práci s
hrdostí a zadostiučiněním. U obtížných’ a složitých časech
jsme si počínali iniciativně, skromně, obětavě a moudře. Není
mnoho dalších exilouých organizací, které o sobě mohou říci
totéž.

Scarborough,květen 1990
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Ze života 1C-231
U období mezi vydáním dvou posledních čísel časopisu
proběhly, jako vždy, dve výborové schůze. U březnu jsme se
sešli u Ottů.
Uýbor rozhodl hlasováním kontaktovat členstvo
formulářem, uloženým do březnového časopisu, v němž každý
by se mohl vyjádřit k budoucnosti naší organisace. Body, po
dlouhé debatě a mnoha návrzích byly shrnuty do stručných
dvou: a. pokračovat dále jako dosud, b. přeorientovat se do
výboru pro Monument K-231 v rámci MMI.
Podle informací, které získal František Otta ve
slévárně, kde budou odlévat miniatury Monumentu, cena,
založená na objednávce 100 kusů zůstane stejná i když
objednávek bude méně.
Předseda Národní rady americké, dr. Rozbořil
oznamuje dopisem zahájení akce "Slib domovu", která má
zahrnout jednak pomoc při výměně studentů a odborníků s
Československem, jednak sbírku peněz a odborné literatury.
K-231 se už v minulosti zúčastnilo několika amerických akcí,
zúčastníme se i této. Pomoci domovu nikdy není dost.
Mluvilo se ještě o přátelích v Československu, jejichž
pozdravy přivezl Zdeněk Slavík, který se právě vrátil z
návštěvy doma.

♦

*

*

Na dubnovou schůzi nám poskytla střechu nad hlavou sestra
Rollerová. Uvítali jsme mezi sebou návštěvu z domova,
spisovatele a politického vězně 50. let, Karla Pecku.
Část večera byla znovu věnovaná budoucnosti Káčka.
Rozeslané formuláře, které se již začínají scházet zatím
nedávají jasný obraz.
Debatuje se návrh kolektivního
členství v Konfederaci, který by vyřešil s konečnou platností
i vztah k
výboru švýcarského Sdružení. Podle dopisu
předsedy Konfederace bratra Pernického je v K. reservováno
jedno místo pro zástupce K-23I. Je zatím neobsazeno. Podle
názoru členů výboru by toto místo měl zastupovat předseda K231 a tak obě organisace zahraničních politických vězňů by
mohly najít
"společný stůl" v Konfederaci. Zástupce v
Konfederaci není však vázán na kolektivní členství.

Květnová výborová
členské.

schůze odpadla vzhledem ke schůzi

*

*

*

Dámský odbor v Torontě pořádá každoročně v dubnu
vzpomínkový večer na mučedníky našeho národa. Na letošní
přednášku byl pozván člen K-231 2den'ěk Otruba. Mluvil na
téma "Naše mravní perspektivy". Ue vynikající, skoro
hodinové přednášce mluvil o Miladě Horákově, o klubu, který
nese její jméno, o K-231 a Monumentu obětem komunismu.
Část ždeňkovy přednášky, týkající se Milady Horákové, je
otištěna v tomto čísle.

♦

♦

*

Na pozvání předsedy Čs. sdružení dr. Nebeského, Eda
Ottouá mluvila o "nezákonnosti padesátých let" v dubnu v
Montrealu. Její přednášku uvedl Milan Havlín. Přednáška
vyústila ve volnou debatu, kdy si posluchači zavzpomínali na
různé osobní zážitky a víc než příkoří, jichž se jim dostalo od
komunistického režimu. Přednáška byla navštívena hlavně
starousedlíky, ale nechyběli ani mladí, kterým 50. léta jsou
vzdálenou historií.
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KzTuh píáteí oznamuje,
že cyklus úterních přednášek "Kecánky“ v březnu
pokračoval přednáškou prof. dr. Standy Reiniše na téma
"Darwin v přírodě", aneb nemusíme jen pořád mluvit o politice.
Dr. Reiniš přednáší (mimo jiné) molekulární biopsychologii na
universitě ve Waterloo. Je to velmi učený název, ale přeloženo
do hovorové češtiny, jedná se o chování brouků, savců i
tvorů chladnokrevných, jimiž tedy nejsou lidé, ale v tomto
případě ryby.
Pan profesor své posluchače 'chytil" od prvního
momentu, kdy začal mluvit. Uědecká fakta o vývoji různých
zvyků a chování živočišného světa prolínal srovnáními se
světem lidským. Poukázal na mnoho shod mezi oběma světy,
ne právě náhodnými.
Lecjakou romantickou dušičku uyvedl z omylu, že by tedy
ptáčci zpívali v podvečer ukolébavky. Ue skutečnosti si svým
zpěvem hájí své území. Právě tak světlušky nesvítí lidským
milencům, ale důmyslnou morseovkou, vysílanou s prominutím
ze zadečku lákají k vlastnímu milování.
A tak celý večer jsme se zájmem poslouchali, učili se i
bavili. Tak, jak psáno na pozvánce, není zapotřebí stále mluvit
o politice a "co by bylo, kdyby bývalo bylo, či nebylo".
Březnové úterní Kecánky se opravdu vydařily. R tak
díky Bartůňkovým za to, že dr. Reiniše mezi nás pozvali a
Standovi upřímný dík za příjemný a poučný večer.

4c

4c

4c

Překuapivě
úspěšný
cyklus
přednášek
"Pravidelné
úterní kecánky", který vedl
na Masaryktoivnu
Rntonín
Bartůněk, jsme zakončili dubnovou přednáškou prof.dr.Oty
Ulče z Neiv Yorku. Ota Ulč, vědec, cestovatel, spisovatel a
"jediný čínský mandarín z Plzně" (jak se sám rád
představuje), přednášel poněkud netradičně v pátek-a ještě
k tomu třináctého. Uzdor tomu se sešla slušná řádka
posluchačů, kteří vyslechli Ulčovu profesionálně podanou a
fakty nabitou lekci s živým zájmem. Dr.Ulč-kterému zde znovu
děkujeme za ochotu, s jakou přijal pozvání k přednášce- poté
odpověděl na řadu dotazů.
0 případném pokračování přednáškového cyklu na podzim
podáme včas zprávu.

S8EEEA

Z naší korespondence
... Uždyf člouěk v dnešní době neví, co bude

KONFEDERACE POUTICKÝCk
WĚZáU ČEMOSUWIUA
PRAHA

zítra.

František OTTA

K 231
Kanada

Praha 23»4.1990.

Milí přátelé 1

Převzali jame od Mirka
Hošlálka DM^-íl^na zakoupení počítače a přís
lušenství pro Konfederaci politických vězňů,
ústředí v Praze.Díky Vašemu příspěvku a Vaší nfi

obětavosti budeme vybaveni vynikající technikou,
která nÁrn umožní přesné zpracování naší agendy
a nesmírně ulehčí naší práci.Velice si vážíme
Vašeho přátelství a za poskytnutou pomoc děkujeme.

12.května pořádáme v Praze
na Václavském náměstí manifestaci všech muklů
z celého světa a bylo by nám milé,kdyby z balkonu
Melamtricha zazněl i pozdrav naší odbočky K 231
v Kanadě.Přijeáte,budete moc vítáni.

Za vaše přátelství děkujeme.
Seník Sovák

V.Findejs

S Pozdravem
Roman Sakmar

KONFEDERACE POUTtCKÝCIi
VEZNU ČESKOSLOVEISM
TfiAHA
Vladimír Struska

Situace u nás není ani docela růžová, ani docela
černá, ani docela bílá. Já jsem proti všemu očekávání
asi pesimista, mně totiž vědí to mazlení s komunisty a
to, že do ušsch významných funkcí jsou dosazováni
bývalí komunisti. Podle mne totiž, když smečka úlků
vyžene Jednoho proto, že kulhá, nestane se tím ten
vyhnaný beránkem, ale zůstává vlkem. U nás je teď
modou, že se ušichni "uyhození" vrací z exilu a
přednášejí nám tu do televize, rozhlasu, dělají
přednášky a píší do novin, ale z většiny z nich za prvé
ten komunismus čiší jako síra z čerta a za druhé se mi
zdají Jejich názory zastaralé a vyčichlé. Zjistila jsem,
že 11 bývalých členů ÚU KSČ nyní odhodilo legitimace a s
vervou se zapojují do Občanského Fóra, které je vítá s
otevřenou náručí. Také takoví jsou i v naší vládě. Podle
mne to znamená, že si postupně za sebou dotáhnou
sué kamarádíčky, strýčky a synouce - a až to budou
mít pěkně u hrsti, zmáčknou nám krk. Jestli se
necháme. Zatím to vypadá tak, že jediná strana, která
stojí jako jeden muž, jsou komunisti, zatímco druhé
strany se hádají, vytváří se mnoho dalších partají, o
kterých neuíme, jestli je to vlastně jen odnož
kompartaje a my na to zíráme, jsme demokrati a
každému tím pádem dovolíme všechno, jen af se
proboha někomu neublíží ani křivým pohledem. Nauíc ....
Uaše Draha Stuchlíková

*

Aleš Březina, člen K-231, po 9 let pracoval jako
redaktor krajanského
časopisu Houý domou. U
posledních letech Nový domou byl časopisem, který
vedle krajanských událostí přinášel zprávy o
politických vězních doma, o akcích Charty, záznamy
UONSu a rychle informoval o usech iniciativách, které
se u komunistickém Československu tvořily.
Chci tímto Alešovi poděkovat nejen za tyto
informace, ale i za dobrou spolupráci mezi K-231 a
Novým domovem, za občasné, ale zato dlouhé přátelské
rozhovory, kdy jsme probírali situaci doma s přáním
pomoci více, než jsme mohli.
Přeji Alešovi hodně štěstí v jeho další cestě.

Redaktorství Nového domova přebírá pí. Uěra
Rollerouá, rovněž členka K-231. Přeji Uěře dobré nervy,
hodně úspěchů a hlavně žádné tiskařské šotky, kteří
by si s ní občas zaredaktorouali. Good Luck, Uěro!
Eda Ottová

*

*

... "Strašně moc" se přimlouvám za pokračování vydávání K231. Uím, že je to pro vás velmi náročné na čas, ale věřte, že
je to jediný časopis, který nás těší a informuje! Je to ironie,
že o muklovském dění v Praze so dozvídáme od vás z Kanady.
Obětujte se, prosím, dělejte časopis dáll Je ho třeba víc, než
si myslíte! Je mně trapné že tolik prosím a peníze neposílám prozatím mně to nevychází. Uzdy, když časopis příjde, kromě
okruhu čitatelů, dělám "výcuc" a posílám muklúm, kteří ho
nedostávají. I brněnský KURÝR z něho publikoval 2 články
/Zamlžené perspektivy od Z. Otruby a Zpráva o útěku z
Leopoldova od P. Raichla/. ...
Se srdečným pozdravem
Josef Krček

Tiskařský šotek se tímto omlouvá paní Janě Švehlové, že
si v posledním čísle zařádil ve výňatku z jejího dopisu.
Zaměnil totiž jméno jejího otce Honzy za jiné oblíbené české
jméno - Tonda. Šotek prosí o omluvu a slibuje, že si česká
jména a nauíc jména otců bude příště nejméně třikrát
ověřovat.
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Z naéí korespondence
... Rle konec skučení a teď především k vám, resp. ke
kanadskému Káčku.Dostal jsem mezitím i K-231, poprvé za tu
dobu v originální obálce a samozřejmě, jak jinak, než s
velkou, velikou radostí, kalenou jen -nevím teď, jak to
správně terminovat- snad "úvahami" o zrušení, či omezení
kanadského Káčka, jsem ho zhltl. Kdybych měl na stroji
červenou pásku, napsal
bych
tímto výrazným písmem
následující: PROSÍME vás, nerozpouštějte kanadské Káčkol
Byli jste nám oporou v těch nejchmurnějších dobách; byli a
zůstáváte majákem muklovské solidarity, základním kamenem
Monumentu nejen na Masaryktownu, ale i všude tam, kde
slova čest, humanita, lidství a všechny ty atributy, o které
jsme se opírali od dob kriminálů až po poslední chvíle i v á m i
ke skutečnosti přivedené demokracie v ČSR. Mohou být mezi
vámi vnitřní rozpory, různé názory na různé záležitosti, ale
jedno jste vždy měli a musíte i dále mít: vědomí, že jste
od "Slova předsedkyně" až po poslední psychickou pomoc
nám tady, representanti toho, co dnes konečně můžeme
zkoušet v nově nabyté a stále ještě labilní podobě toho
nejkrásnějšího lidského citu, kterému se říká SUDBDDR! Uy
přece nemůžete skončitl ....
... jsem improvizovaně ještě v diskusních příspěvcích
zdůrazňoval: totiž to, co jste pro nás specielně uy v Kanadě
až dosud dělali a co se setkalo s neorganizovaným nadšeným

K-231
Je dvouměsíčník Klubu býuelých politických uězňů.

Adresa; K-231, P.O.Boh 2323
Postál Station B, Scarborough

Ont.,Canada, MIN 2E9
Řídí 2denék Otruba s kruhem
stálých spolupracovníků:
Jiří Bláha, Kanada

Jan Drahota, Jižní Afriko
Antonín Fráňa, Švýcarsko
Jan Krlstoforl, Norsko
Jiří Kruplčka, Kanada
Zdeněk Lelner, Francie
Josef Lněnlčka, USR
Hana Otrubová, Kanada
František Otta, Kanada
Eda Ottouá, Kanada

Karel Palét, Kanada
Ota Rambousek, USR

Uěra Rollerouá, Kanada
Antonín Roubík, USR

Zdeněk Slavík, Kanada
Jiří Sochor, USR
Uladlmír Škutlna, Švýcarsko
Otakar Štorch, Švédsko
Jaroslau Švestka, Kanada
Uladlmír Ualenta, Kanada

Emil Uldra, Rakousko

K-231
1$ publlshed bl-monthly

by ClUb K-231
P.O.BOH 2323,P.Stn.B
Scarborough,Ont.
Canada MIN 2E9

Prlnted In Conade

souhlasem přítomných muklú. Nezapoměl jsem to i říct i v
rozhovoru pro krajanské vysílání a budu to říkat každému,
protože je krásnou skutečností to ušechno, co jste za ty
roky dokázali srdcem, hlavou i rukama pro nás, kteří vám
všem to nikdy nebudou moci zapomenout. Pro to ušechno uy
nemůžete "jít do penze". Už také ne proto, že komunisti ještě
zdaleka nejsou na lopatě. U tom bodování "sametové"
revoluce zapoměl náš pan president na to, že nemá co dělat s
lidmi, ale se sběří estébáků a jejich protektorů, kteří jim platili
za genocidu. Místo co by je postavili na úroveň NSDflP a
gestapa, dochází ke kuriosní situaci, že když tuto eventualitu
pro níž se staví moře, moře národal- navrhl pražský generální
prokurátor, málem ho za to diu neodsoudili! Neuím, máte-li
možnost být dostatečně informováni o dění v současnosti u
nás, ale sám pan president už v jednom z rozhlasových
projevů v posledních dnech připustil, že to s tím "sametem"
trochu přehnal. Pokud jste to nezaregistrovali, StB jsou pěkně
zašití doma, prý u telefonů, aby byli na zavolání /Čí?/ po ruce,
dostávají ještě půl roku plnou mzdu za “nicnedělání". Otázka
je, jestli opravdu za nicnedělání??? Nad některými věcmi /na
př. název státu/ jsou v parlamentu schopni žvanit třeba další
rok, ale naléhavé záležitosti jako by je nezajímaly. ...
Zdraví
Mirek Pihrt

Milí přátelé,
děkuji za zaslání Uašeho pTrkně vedeného časopisu. Dovolte mi malou vzpomínku na
" velkého Každana", Norberta, který nás, tolik uězňů "zahojil", vyléčil i starost
livě uklidnil, když jsme k němu zaskočili na "Marodku" pro radu.
Přiloženou nakreslenou vzpomínku na našeho Norberta jsem si dovolil nabídnou Uaší
redakci k zařazení do Uašeho příštího čísla.
Uéš M.Němec

