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NAŠE
PŘÍLEŽITOST
MOJMÍR CHROMEC
Tři roky soustavné práce přináší
ovoce. Vstupujeme do čtvrtého roku
vydávání "MUKLA” s hrdostí za
všechny bývalé spoluvězně. Přehlíže
ni organizací bývalých čs. politických
vězňů po tolik let je vystřídáno uvě
doměním si exilu, že ti. co prokázali
svým postojem a obětmi lásku k
vlasti, jsou oprávněni se podílet na
určování linie exilové činnosti a na
patřičném zastoupení ve vrcholné
exilové organizaci. Svou činností,
jakož i publicitou našeho myšlení a
snažení, jsme vydobyli pro bývalé
spoluvězně v exilu postavení, jež mu
právem náleželo ihned po příchodu
do exilu. Pomohli jsme letos v
červenci ve švýcarském Curychu k
právnímu ustavení České světové
unie, do níž byli do čelných funkcí
zvoleni taktéž zástupci bývalých
politických vězňů z celého svobodné
ho světa. Srpnová výroční schůze
naše Sdružení v Kanadě uložila zvo
leným bratrům a sestrám, aby v Čes
ké světové unii prosazovali linii
účinného boje za osvobození naší
vlasti a nekompromisního postoje
vůči komunismu. Je na nás, jednom
každém z nás, který se nezpronevěřil
svému předsevzetí dobojovat vítězně
náš společný boj, aby kdekoli v místě
svého pobytu, pomohl založit místní
organizaci České světové unie a
kolem ní seskupil nejen mukly, ale i
ty, kteří s námi mají obdobné smý
šlení a touhu prospět zotročené vlas
ti. Naše muklovské řady řídnou. Je
nutno provést nejen ozdravění, ale i
omlazení exilového vedení, přičemž
plně využít zkušeností starších osvěd
čených exilových pracovníků, chceme-li docílit svobodu pro naše doma.
Nabízí se nám tolik vyžadovaná pří

ležitost. Je na nás, jak ji využijeme.
Byli-li jsme v posledních dvou
letech kritičtí k vlažnosti “boje”, je
na nás, abychom přesvědčili předev
ším naši krajanskou veřejnost a nut
ně i naše nynější spoluobčany v
zemích svobodného světa a jejich
vlády, že boj za osvobození naší
vlasti, je reálný, může být účinný a je
taktéž v jejich zájmu. Nechceme
pouze varovat svobodný svět o
hrozbě ve své podstatě expanzivního
komunismu, chceme, aby náš boj
měl pozitivní ráz. Ne bojovat proti
něčemu, ale za něco, zač je povinnos
ti bojovat: za svobodu jednotlivce, za
uplatnění lidských práv všech lidí na
celém světe. - To je otázka lidsky
mravní, nadřazena otázkám specific
kých zájmů či stranicko-politickým
manévrům praktikovaným hlavně v
našem exilu. Stále je v exilových řa
dách mnoho negativismu, vyjádře
ného otázkou s kým se spojit či ne
spojit, koho potírat, koho mít nerad.
Upadlo-li vlastenectví a národní
uvědomění netečností určitých orga
nizací, není nutno lamentovat a je
vinit; je nutno vlastenectví opětovně
probudit. Do exilu nepřišli pouze ti,
jež jsou ochotni postavit se oo řad
bojovníků; přišli i ti, kteří chtějí
pokojný a slušný život s dobrou
životní úrovní; a bohužel jsou zde i
takoví, kteří sem byli posláni nebo
později naverbováni režimem. Mi
mo těch posledních a snad těch, kte
ří hrají smutnou roli šiřitelů nenávis
ti a rozvratu, je nutno vzbudit u
všech čestných spoluobčanů zájem o
národní věc. Zbavit je strachu, šíře
ného režimem. Strach může být šířen
jen mezi těmi, jež se nechají zastra
šit. Život svobodného člověka, pokud
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nemá myšlenková či jiná přímá
pouta s režimem, by měl být životem
beze strachu. Přijetí rozšiřovaného
strachu a výhod či nevýhod od zastrašovatelů je vnitřní kapitulací svo
bodného člověka s jejími následky. Jak daleko dnes svobodný Čech či
Slovák v exilu chce jít ve svých
ústupcích - snad až k přímé spolu
práci s režimem?
Bývalí političtí vězni dali popud k
ustavení jednotné exilové organizaci
slučující Čechy, Moravany a Slezany,
jež by spolupracovala v boji za
osvobození našich národů od jha
komunismu s representací slovenské
ho národa a s representacemi komu
nisty porobených národů. Je v ní mís
to pro každou exilovou či krajanskou
organizaci nebo jednotlivce, bez
ohledu na stranickou příslušnost,
náboženská vyznání či filosofické
zaměření. Česká světová unie hlásá
politický pluralismus s vyloučením
komunistů. Rodí-li se nová exilová
representace, je možno její ustavení
neustále odkládat se zdůvodněním,
aby byla zajištěna representace co
nejširšího k ^litického myšlení prost
řednictví navolených zástupců? Čes
ká světová unie zvolila funkcionáře
ihned s vědomím, že pro první
období bude žádoucí kooptovat do
jejího zvoleného vedení zástupce širší
exilové obce a osvědčené politické
pracovníky. Všichni jsou vítáni, aby
přiložili ruku k dílu a přihlásili se ke
spolupráci.
Naše výzvy k ozdravění exilu
adresované těm, kteří se za jeho
mluvčí vydávali, byly ignorovány.
Upozorňovali jsme, že budeme jed
nat!
Když jsme si ověřili písemně sta
novisko vůdčích exilových složek,
jednali jsme a přispěli k ustavení
České světové unie letos 6. července
1986 v Curychu. S jejich pomocí a s
hlubokou vírou v pomoc Toho Nejvyššího věřím, že snahy České světo
vé unie po osvobození našeho národa
budou uskutečněny.
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J. Malášek, M. Chromec, J. Mašek, M. Komínek, M. Helus, Otec. F. Vrážel, J. Kelbich,
přítelkyně Lamberta, J. Lambert, E. Vondráček, neznámý, K. Laube, Dr. Mašková a neznámí.

Otevřený dopis

dovedli pochopit, a společně s námi všichni přítomní na
pracovním zasedání, že sestra Ottová a bratr Palát z
Klubu-231 ignorovali zasedání i veškeré akce pořádané
vaším Sdružením. K neúčasti a ignoraci všech vězňů v
Curychu přítomným “tiskovým referentem“ Klubu Sali
varem není snad potřeba komentáře.
Děkuji jménem našeho Sdružení i jménenj naší
delegace za přátelské přijetí představiteli pořádajícího
Sdružení. Děkujeme pak zvláště za milé pohostinství a
přátelské služby zejména bratrům Frantovi Bíinovi,
Jaroslavu Lambertovi, Ing. Zdenkovi Lukaščíkovi, sestře
Božence Sedlákové a všem za přátelský a upřímný stisk
ruky po tolika letech.

ING. JAROSLAV KELBICH, předseda
a
KURT LAUBE, místopředseda,
Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu
(Švýcarsko)
Vážení bratři,

obyčejně korespondence mezi našimi sesterskými
Sdruženími není ve formě otevřeného dopisu. Činíme-li
výjimku, je to proto, abych veřejně vyjádřil upřímný dík
švýcarskému Sdružení a vám osobně za úspěšné organi
zování sjezdu všech bývalých čsl. politických vězňů,
společenského večera v Ittingenu, nezapomenutelného
zájezdu do Alp a pracovního zasedání našich sester a
bratrů ze všech koutů světa. Tento sjezd bude nepochyb
ně zapsán nejen v análech “muklovstva”, ale zejména v
srdcích všech přítomných, kteří neváhali přijet, aby de
monstrovali jednotu našeho hnutí v exilu.
Pochopili jsme ty, kteří z jakýchkoli důvodů, ať již
jim v tom bránila nemoc, zranění, finanční náklady, ne
mohli přijet do Curychu. Naše čtyřčlenná delegace
(Komínek, Vitula, Vondráček a já) přijela s otevřeným
srdcem a s těmi nejlepšími úmysly na tento sjezd. Byli
jsme připraveni najít řešení tzv. štěpení. Vyjádřili jsme
naše stanovisko o žádoucnosti upřímného bratrství mezi
všemi mukly v minulém čísle MUKLa. O to méně jsme

Jen dvě události budou smutnou vzpomínkou na
tento přátelský sjezd. Utonutí bratra, Otce Vondry ze St.
Gallenu, v Mrtvém moři a náhlá smrt bratra Valeriá
na Prekopa, s kterým jsme ztrávili část příjemného
večera v Ittingenu při slavnostní večeři. Děkujeme ze
srdce všem, kteří se s ním přišli rozloučit na jeho
poslední cestě v západoněmeckém Lindau a prosíme vás,
abyste vyjádřili poděkování bratru Janu Maškovi za jeho
procítěná slova při rozloučení se s bratrem Prekopem.
Jeho paní Jiřině si dovolujeme vyjádřit touto cestou naší
upřímnou soustrast s vědomím, že ztráta jejího manžela
je citelnou ztrátou pro exil a uskutečnění našich společ
ných cílů.
Přátelsky Váš

Mojmír Chromec,
předseda Sdružení býv. čs.
politických vězňů (Kanada)
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Z celosvětového sjezdu
bývalých čs. politických vězňů v exilu
PROJEV JIŘÍHO MALÄŠKA Z MNICHOVA
jící politicky pronásledované občany;
- o kategorii intelektuální a
- o kategorii mravní.
Obě pak spolu podivuhodně souvisejí.
Do sféry intelektuální spadá poznání objektivní prav
dy, jež v oblasti politické má své specifikum.
Poznání pravdy v oblasti společenské, kterážto
pravda se má stát principem praktické politické činnosti,
není totiž výlučně záležitostí čistého rozumu, není
výsledkem výlučně vědeckého způsobu poznání, nýbrž
(mimojiné podle jednoho z nejvýznamnějších státníků
tohoto století, totiž Winstona Churchilla), je politika
uměním, která má více co činiti s intuitivním, než s číře
racionálním způsobem poznání.
A intuice v hierarchii různých stupňů lidského poz
nání: smyslového, citového a rozumového, stojí nejvýše,
protože v sobě zahrnuje optimální rovnováhu všech
jmenovaných poznávacích mohutností. Filosofický ter
minus technicus pro tuto rovnováhu je to, čemu říkáme
“zdravý rozum”, všeobecně známý pod anglickým “common sense,” (Maritain: Preface to Metaphysics).
Důkaz? - Historická i současná zkušenost je jedno
značná. Akademické hodnosti v oblasti humanitních
věd: dějin práva, filosofie a speciálně sociologie nejsou
ještě samy o sobě absolutně žádnou kvalifikací dobrého

Drazí krajané, dámy a pánové,

především Vám srdečně děkuji za Vaše pozvání a
přijměte prosím, mé ujištění, že si ho velice vážím,
protože konečně mám možnost říci to, co mám už dlouho
na srdci a co se týká výlučně politických vězňů.
Co je tvrdá politická persekuce, vím z vlastní
zkušenosti, protože celá naše rodina včetně širšího
příbuzenstva byla přímo vystavena komunistické zvůli.
(Poznámka redakce: Jiří, je syn profesora Jiřího Maláška, bývalého ústředního vzdělavatele Orla, dlouholetého
politického vězně.)
Mne osobně fascinuje existence politického vězně
nejen po stránce společenské, ale i po stránce
theoretické.
Tak rozsah pojmu “vězeň” je zde podle pravidel
formální logiky omezen určující známkou “politický”,
která pojmu vězně dává zdánlivě jednoznačně positivní
význam. Proč zdánlivě?
I takto co do rozsahu omezený pojem je totiž pro mě a
jistě i pro Vás všechny stále ještě široký, protože nikoli
každý politický vězeň vzbuzuje nutně úctu. A právě ti,
kteří úctu vzbuzují, mají být předmětem naší dnešní
úvahy.
Chci se tedy dnes zabývat existencí těch politických
vězňů, jimž dala historie za pravdu,
a to za cenu nesmírné oběti na živo
tech, nebo na zdraví, případně za ce
nu omezené další životní šance v důs
ledku nedovŕšeného vzdělání, nebo
ztroskotaného rodinného života.
Existují totiž i političtí vězni, jimž
historie za pravdu nedala - jsou to
například fašisté, komunisté, nebo
nejruznější odrůdy politicky motivo
vaných teroristů, kteří byli nebojsou
vězněni sice za své přesvědčení, nic
méně přesvědčení zcestné, jež vede
nutně ke zvrácené politické praxi.
Vy jste, milí přátelé, přinesli oběť
za věc spravedlivou, protože jste se
průkazně dožili smutné satisfakce ve
formě téměř čtyřicetiletého totálního
zbídačení svého národa a jemu za
slíbené země, které jste včas před
vídali a proti němuž jste odvážně
Jiří Malášek, Vladislav Křepelka, Josef Staněk, (stojící) Jaroslav Lambert
zvedli svůj hlas. Jde tedy o dvě různé
Ladislav Davydovsky, Dr. Hostička, František Šimíček, Zdeněk Bartoš.
kategorie mohutností, charaktensu-
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politika. Jejich nositelé jsou besesporu lidé nadaní, pilní,
učení, případně i chytří. Mnohdy však postrádají to, co
nazýváme moudrostí, t.j. postrádají onu pro opravdové
ho politika potřebnou harmonii všech tři poznávacích
schopností, smyslové, citové a rozumové, přičemž nutno
zdůraznit, že se u všech těchto tří složek předpokládá
určitá míra zušlechtění.
Bohužel konstatujeme, že současný školský systém
vychovává jedince učené, nikoli však moudré - čistý
rozum zcela ovládl sféru lidského smyslu a cit do perifer
ní sféry pohádek a čirého fantazírování. Tím je dáno, že
prostý, ale moudrý sedlák (Přemysl Oráč), moudrý
řemeslník, moudrý obchodník, moudrý Hollywoodský
herec, může být lepším politikem, nebo chcete-li státní
kem, než třeba profesor sociologie na Sorbonně.
Pravý opak této nerovnováhy pak shledáváme u
umělců, z nichž naši pozornost v této souvislosti trvale
zaujímají především spisovatelé, kteří si osvojují právo
být “svědomím národa’’ a jejichž vliv na veřejné mínění
je bohužel větší, než si zaslouží (příklad: naše
předválečná marxisticky orientovaná literární “avantgar
da“, nebo současná na př. západoněmecká chronicky
levicově a prokomunisticky orientovaná prominentní lite
ratura s jednoznačně antiamerickou tendencí). U nich na
rozdíl od vědecké kategorie intelektuálů je ona žádoucí
rovnováha porušena na úkor racionálního zaujetí,
případně afektu.
Dějiny i některé současné politické zkušenosti
vyvracejí thesi o nepoznatelnosti objektivní pravdy v
oblasti společenské a o jejím ryze subjektivním charak
teru. Právě dějiny a současná politická zkušenost jsou
jakousi lučavkou královskou ryzí pravdivosti politických
thesí, stranických programů a jejich filosofických
principů. Zdánlivá nepoznatelnost objektivní pravdy na
tomto poli a tedy tvrzení o jejím zcela subjektivním cha
rakteru je často výmluvou pro občany politicky lhostejné,
pro občany kolaborující s každým režimem, zkrátka pro
politické příživníky, kteří tyjí z obětí těch nelhostejných,
a pro které je příznačné vulgární rčení (promiňte): “Mně
se huba zavře stejně po Heil Hitler jako po Čest práci”.
Poznaná objektivní pravda se pak stane ideálem, ne
bo cílem praktické činnosti. S tímto cílem je však spojeno
překonávání překážek, jež spočívá především v nesmiři
telném zápasu se lží a společenským zlem. A zde jsme
konfrontováni na rozdíl s právě stručně analysovanou
oblastí lidského poznání s oblastí mravní, která je k
uskutečnění politického ideálu neméně důležitá.
Vítězství pravdy totiž, které máme na svém státním
znaku se neobejde bez odhodlání poznanou pravdu h^jit,
za ni bojovat, pro ni se obětovat. A tato oběť pro pravdu,
tento často bolestný sebezápor je uskutečnitelný jedině
na základě lásky k pravdě, která pramení z lidského srd
ce. Každý z Vás jistě ví, o kolik snadnější je pravdu
poznat, než k ní získat natolik vřelý vztah, aby byl člověk
ochoten pro její vítězství anebo jen pro vydání pravdivého
svědectví riskovat existenci, rodinu, zdraví, případně i

život. Kolik je těch, kteří pravdu znají, ale jejich laxní
poměr k ní jim dovoluje s ní kupčit a ji zapírat.
Není-li tedy snadné pravdu poznat, ještě nesnadnější
je ji milovat. Naučit se to nelze. Bud’ je to vrozená
vlastnost, někde pramenící z ušlechtilé rodinné tradice,
nebo je to výsledek dramatických životních událostí,
neboje to prostě dar od Pána Boha. V každém případě
je nutno s politováním konstatovat, že lidí pravdu
hledajících a současně milujících, pro něž tato v
hierarchii hodnot stojí na prvním místě, je katastrofálně
málo a ti se pak mohou plným právem honosit titulem
integrálních osobností.
A ’přátelé, podle mého názoru, právě ve Vašem
Sdružení došlo ke vzácné koncentraci takových osobností
a jsem proto rád, že dnes mám možnost k Vám mluvit.
Jsem rád a se mnou celá řada exilových pracovníků, i
těch, kteří nebyli vězni, že Vaše Sdružení existuje.
Zvláště v posledních několika letech se o Vás ví a Vaše
činnost nejen za očistu čs. exilu, ale i positivní tvůrčí a
průkopnická aktivita vchází čím dál, tím víc ve známost
a dochází uznání. Tím snad konečně Sdružení bývalých
čs. politických vězňů zatajme v čs. exilu vůdčí postavení,
které mu bezesporu náleží.
Lidé žijící v pravdě v zemích za železnou oponou jsou
pronásledováni, žalářováni a dodnes zabíjeni - lidé žijící
v pravdě ve svobodném světě, mohou svou pravdu sice
svobodně šířit a podle ní jednat aniž by se museli obávat
bezprostředního zásahu policie, nicméně i zde musí pře
konávat často těžké překážky, pramenící z nepochope
ní, nebo ze zlé vůle. Musí často vyvinout nadlidské úsilí
a podstoupit velké osobní oběti,aby učinili třeba jen
malý krok vpřed. To je důvod, že i někteří z Vašich řad
časem ze zdravotních, nebo jiných osobních důvodů resignovali.
Jedním z častých důvodů politické passivity je ovšem i
do značné míry oprávněná skepse. Je totiž mnoho smrdutého v čs. exilu, co nám bere elán a způsobuje chronické
znechucení. Příčinu tohoto neutěšeného stavu je možno
obecně charakterisovat jedinou větou:
Do věci současného čs. exilu stále mluví lidé, kteří do
něho nemají co mluvit a kteří se ve škole totalitní dema
gogie na ohlupování lidí dobře vyučili.
Milí přátelé, - dámy a pánové, - jakkoli jde o
nechutnosti těžkého kalibru, přesto všichni víme, že o
vrtichvosty, příživníky, rozbíječe a oportunisty v politice
nikdy nebyla, není a nebude nouze. Proto neresigmyte - i
když Vaše jména nejsou zvučná a i když západní žurna
listika Vám zatím nevěnuje pozornost, - jsem přesvěd
čen, že jednou k tomu bude událostmi donucena neresignpjte a jděte svou cestou pravdy nesmlouvavě dál.
Svému ideálu svobodné a demokratické vlasti zůstaňte
věrni, protože jste solí čs. exilu a jeho spolehlivou nadějí
a protože podle našeho prvního presidenta T.G.
Masaryka to idealisté přecejen nakonec vyhrnou!
Děkuji Vám za pozornost.
(Dlouhotrvající potlesk...)
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Stromy přestaly růst
Nemíním to ekologicky, ale poli
ticky: žádné stromy nerostou do ne
be! Potvrzení faktu, že postup
komunismu se zastavil a v dnešní
době začal svůj nezadržitelný pád,
lze dokázat teoreticky i prakticky.
Zastavme se u několika fakt. Teore
ticky nám to potvrdil 27. sjezd sovět
ských komunistů, který vyhlásil čtvr
tý stranický program. Ale - čtvrtý
stranický program není v podstatě
nic nového, pouze revidovaný třetí
program, který měl být splněn do
roku 1980. Nebyl. Použijme pro
tento anti-výsledek poučky marxleninismu: “Kdo se zastavil, jde
zpět!” Mohl by snad někdo považo
vat za úspěch roční dovoz 50ti milió
nů tun obilí ze Západu do SSSR, či
trvalý provoz téměř dvou tisíc kon
centračních táborů se čtyřmi milióny
vězňů v této “zemi míru“? Může
někdo zavřít oči před tím. že občan
tam nyní vydělá méně nežli před
časem, že produktivita výroby je ve
srovnání se Západem neuvěřitelně
nízká, že sociální rozdíly mezi “pra
cující třídou” a politickými pracovní
ky jsou nebetyčné? Krátce řečeno:
systém nepracuje, kulhá na všechny
čtyři nohy a je závislý na cizině - v
marxistické terminologii na “nepřá
telské“ cizině. Je takový režim na
trvalo udržitelný?
O katastrofě v Černobylu byly po
psány tuny papíru. Právem. Za
typicky sovětský způsob považuji
však to, jak se vláda v Moskvě zacho
vala vůči svým občanům i vůči cizině,
která nakonec musela tahat kaštany
z ohně. O tom se není třeba rozšiřo
vat, to jsou skutečnosti čtenářům
známé. Podívejme se ale na celý pří
pad z jiného hlediska. Dedukujeme
následovně: v Černobylu vyhořel
reaktor. Zda pouze neodborností,
nepředvídaným přetížením pro vo
jenské účely či z jiné příčiny,
ponechme na čtenářově úvaze. Při
troše zamýšlení dojdeme k tomuto
závěru: toto neštěstí vzedme na Zá-

JOŽKA STANĚK, HOLANDSKO

pádě vlny bouří proti západním ato
movým elektrárnám. (Stalo se.) Zá
padní vlády, závislé na vůli voliču,
začnou
a) zastavovat provoz atomových
elektráren (stalo se),
b) začaté stavby nebudou pokra
čovat (stalo se),
c) plány na nové elektrárny se ulo
ží do sejfů (stalo se). SSSR začne
urychleně s výstavbou nových atomo
vých elektráren (stalo se, mimo jiné i
v Československu) a Západ za krátký
čas bude nucen odebírat z Východu
elektrický proud. Po plynu další
závislost na dodávkách z Východu.
Je to logická úvaha? Jak vidět - na
prosto logická.
Moskvě, nejpoplatnější západní
komunistická strana je strana ve
Francii. Její šéf, soudruh Marchais,
je ze své funkce na odchodu. Z kdysi
nej vlivnější (a nejnebezpečnější) ko
munistické strany Západu se mu
podařilo “vybudovat“ okrajovou
partaj, která nemá vliv pomalu již
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ani sama na sebe. Vše začalo v r.
1984, kdy při volbách do Evropského
parlamentu dostali jeho souputníci
pouze 11 procent hlasů. Psalo se, že
bude Marchais vyměněn Charlesem
Fitermanem, který je jeho pravou
rukou. Nestalo se tak a teprve ve
volbách do francouzského parlamen
tu, kdy obvyklých 20 procent hlasů
kleslo pod deset, tedy po tomto
deklasujícím výsledku, ohlásil stalinista Marchais svůj odchod. Kdo
převezme kormidlo potápějící se
lodi, není zatím známo.
V Holandsku jsou dvě politické
strany, které mají slovo “komunistic
ký" v názvu. Letošní květnové volby
přinesly pro obě zdrcující porážku.
Komunistické strany prostě zmizely
ze scény - ani v první, ani v druhé
komoře parlamentu nemají jediného
zástupce. V celostátním procentním
přehledu měli v r. 1982 1,8 procenta,
tento rok 0,6 procenta! Nemohu si
odpustit několik údajů srovnání
voleb 1982 a 1986: Amsterdam - 8,1
procenta - 4,2 proč., Haarlem: 2,8
proč. - 1,0 proč., Groningen (sídlo
komunistů): 4,7 proč. - 1,6 proč, v
Heemstede (45.000 obyvatel) dostali
51 hlasů, v obci Bennebroek (15.000
obyvatel) 13 hlasů. A je potěšitelné,
že podobné známky neobliby přichá
zejí i z jiných států.
Je jasné, že Gorbačov je si vědom,
jaké dědictví převzal. Brežněvova éra
přinesla dle amerických pramenů
sedm hlavních porušení smlouvy Salt
H. a naprostý nezájem o skutečné
dohody. Stejné americké prameny
uvádějí, že “možnost uzavřít dohody
o odzbrojení silně vzrostly”. Potěši
telná zpráva. Návštěva presidenta
Mitteranda v Moskvě byla neočeká
vaná, i když ne překvapivá. O
francouzských atomových zbraních
tam prý nepadlo ano slovo. Také
změna proti dřívějšku. Moskva již
nepožaduje okamžité zastavení vývi
nu obranného systému “Star-Wars”,
nýbrž jeho odložení o 15 let. A jen

pensisté nevěří, že ještě tento rok
nedojde ke schůzce Reagan - Gorbačov. Ohlášený rozhovor ministrů
zahraničních věcí na podzim t.r.
mluví sám za sebe. Jen houšť a větší
kapky!
Další potěšitelná zpráva v polovině
července přímo z Moskvy. Nejmeno
vaná skupina vysoce postavených
partajních funkcionářů předložila
Gorbačovovi “Manifest” na 17ti
stránkách, který je považován za
silně liberalizující a autory samými
označen jako moskevské “jaro”.
Autoři v něm poukazují na to, že
Gorbačovovy reformy nejdou dost
daleko a že nepohyblivá politika
strany je škodlivá. Uvádějí, že pouze
radikální změna dosavadní struktury
vedení může zachránit dosavadní
režim. Požadují přednostně svobodu
projevu (t.j. kritiky) a svobodu tisku.
Dle textu mají autoři manifestu
dokonalou znalost praktik kremel
ské politiky. Dalším požadavkem je
naprostá výměna vyslanců a velvy
slanců (Gorbačov jich již vyměnil
padesát!). Jeho důvěrník v Kremlu,
moskevský stranický šéf Boris Jelzin,
označil veřejně Diplomatickou aka
demii za hnízdo korupce, kde 70
procent mladých budoucích diplo
matů pochází z funkcionářských ro
din a 40 procent docentů je vzájemně
zpřízněno.
To, že se komunismu daří s nasa
zením všech rezerv rozdmýchávat
ve světě půtky a místní války, nelze
počítat k jeho úspěchům. Ale podce
ňovat jej nelze. Všechny diktatury
světa jsou nejnebezpečnější, když
tuší přicházející zánik. Pro svobodný
svět je nebezpečné, že západní
politici, až na čestné výjimky,nezna
jí, nebo nechtějí vidět, podstatu
marx-leninismu a jeho nebezpečí pro
svobodný život. Západ by měl převzít
otěže politické aktivity do svých ru
kou, pak bychom mohli klidněji
spát. Čili - v každé zemi jeden Rea
gan. Ale naděje na trvalý mír a
spravedlivé uspořádání poměrů stou
pají. Řekneme si s Jaroslavem
Ježkem: “Svítá, na východě svítá”?
* * *

Vlevo: Jiří Horel se svou manželkou a Jaroslav Lambert (vysoký vpravo) jako
delegáce v likvidační nacistické pevnosti “TEREZIN” v roce 1968. Jiří Horel je
vdovec a žije v kanadském Torontu. Jaroslav Lambert známý jako “Mtyor” se
usídlil ve Švýcarsku, v Curychu. Oba uvedení mukli nuyí vynikající vlastnosti.

Něco o fanatismu
KAREL V. HRUBÝ

Nemá smyslu hovořiti o holubicích povahách. Kdyby náš národ měl svého
Hitlera a jeho sílu, řičel by stejně, jako řičeli Němci a jako by řičel každý jiný
národ. Konečně neměli jsme my kdysi Jana Žižku? Nezáleží na povaze národa,
ale na úloze, která je mu dána a kterou musí hrát: a to je - útočit nebo brániti
se.
Fanatismus může míti mnoho forem. My rádi hovoříme o stoupencích
německé National Socialistische Partei jako o fanaticích. Fanatikem je tedy
každý, kdo nepřemýšlí a je slepě oddán nějaké straně a nedbá, zda činí ona
strana a tím i on sám dobře či špatně. National Socialistische Partei v českém
překladu národně socialistická strana. Obě tyto strany měly v programové ná
plni národnost a socialističnost. Chce snad někdo říci, že fanatici jsou jen v
národě Němců a že v národě českém je to něco jiného? Budiž, budeme tomu
říkat zanícenost, někteří jedinci se nebudou tak hned ohrazovat. Uvědomme si
však, že je-li někdo stoupencem kterékoliv strany po celý život a ta strana ztra
tila tvář, pak ji tedy ztratil i on. A nedá se věčně předstírat, že se nic nestalo. Je
pochopitelně zklamáním, uvědomit si ke konci života, že jeden byl
stoupencem něčeho, co nakonec k ničemu nevedlo. Ovšem horší takovéhoto
zklamáni je nepřiznat si to a dále v omylu setrvat. To ale už pak není fanatis
mus, to je celkový problém osobnosti. Můžeme hovořiti o nedostatcích, které
dovolí, aby jedinec se vůbec mohl státi fanatikem.
*
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Dvacet pět let svobody
JOSEF HERMAN, KALIFORNIE

TGM
Od smrti presidenta Osvoboditele
uplynulo 14. září již dlouhých čtyři
cet devět let. Naše národy prošly od
té doby dvěmi politickými tragedie
mi, jež zanechaly hluboké jizvy. Jeho
mravní odkaz ať je náplní nejen
práce našich Sdružení, ale i nově
ustavené exilové organizace CSU
(České světové unie). Bilance jejich
práce pro národ bude tím nejúčinnějším důkazem naplnění hesla
“Věrni zůstaneme” při vzpomínce v
příštím roce při 50tém výročí smrti
“filosofa na trůně.”

Stále ještě vzpomínám dne, kdy nás vezli na svobodu. Ovocné stromy
kvetly o překot a nad námi byla taková spousta slunce, že se mi chtělo samou
radostí roztančit svět tak věrně, až by každý pohyb vyjádřil nadšení z volnosti
dlouhá léta zapovězené.
Poprvé po deseti letech jsme nemuseli sedět v autobusu s hlavami dolů.
Neokřikovali nás při otočení očí, protože už nás ani nestřežili ti dva proti nám
s odjištěnými samopaly. Tentokrát jsme někteří museli dokonce stát, což do
včerejška bylo nemyslitelné. Do samotné Prahy nás byly dvě fůry pěkně nadité.
Ta moje zastavila u sv. Ignáce na Karlově náměstí, druhá část nás měla
vystoupit kdesi výš, asi na Tyláčku, ale tak daleko už nemuseli jezdit. Po
letitém půstu jsme se lačně vyhrnuli ven všichni najednou hned při prvním za
stavení. Nikdo se nemohl dočkat, každý chtěl přetrhnout to nejposlednější
pouto ke kriminálu co nejrychleji.
Vykračoval jsem si přes park určitě toporně, učiněný somnambul.
Pomníky se mi zdály trčet k nebi s hříšnou nevšímavostí, netečné k mému
hlubokému vytržení. Napadlo mě, zda se nebudu muset učit chodit světem do
včerejška zakázaným, když se mi všechno zdálo tak nepřirozené. V jednom
okamžiku jsem se zastavil, naslouchal a hleděl zpátky - opravdu mě nikdo
nesledoval.
Nejsilnější vjem však pamatuji nejživěji. Je to hanba, výčitka včerejšího
ještě mukla, krčícího se v límci svobody kolem krku. Poznal jsem ve vězení s
mnoha svátými a ve slabých chvilkách sliboval hory doly. Hned na prvním
kroku jsem vše pošlapal, znectil své slovo - pouze jeden z nás zamířil od schůd
ku autobusu rovnou do kostela.... Na cestě domů jsem zabočil nejdříve k holi
či, poněvadž na jaře v šedesátém už nás nestříhali dohola, věděli, že nás budou
pouštět. A co znamenalo pár přerostlých vlasů proti vysvobození z deseti tak
zvaně ztracených roků? A přece jsem dal přednost svému vzhledu.
Příbram a Jáchymov, ložiska rudy byla z většiny vyrabována, už nás
nepotřebovali - určitě nás nepouštěli ze soucitu. Nikdy ho s nikým nepocítí,
vždycky budou věšet na kříž “provinilce” bez viny. - Charaktery, které
pozavírali, byly chloubou stejně jako vzdělaní a čestní. Bez skrupulí je změnili
v potřebné otroky. Vzali jim jména a dali jim Čísla, označili je na hřbetě
křížem, čarami a terči. Zotročili velkou část národa promyšleně. Nejprve
zavřené a potom domněle svobodným polámali charaktery, nato odsoudili čest
do nepotřebného haraburdí, neb se bez ní dá skvostně žít a i se vzdělaností se
vypořádali po svém: jíst bylo vždycky přednější než myslet a třeba číst. S tak
mnohými si celkem lehce poradili, že nezasažený svět nemohl uvěřit. Snad se
mu ani nechtělo.
Vrátili jsme se toho dne jako podivíni. Ba hůře! Dívali se na nás jako na
blbce, neznalé že dvě a dvě jsou čtyři a proč. Jaký div, že jsme také nečekali
slavobrány, vždyť ani v rodinách nebylo slávy, jen prostý dík. V některém
případě snad nabylo převahy zklamání, ale ne nadlouho, dějiny poprvé
netěžily s obvyklou hojností z ústrků a utrpení.
Snad byla jedna pilulka víc hořká než druhá: věděli jsme, že i kdybychom
neučinili proti nim jediného kroku, dopadli bychom stejně. Totéž rozeznali
včas ti, kteří nebyli daleko pohrdáni námi na jaře roku šedesátého. Ještě nás
8

podceňují, ještě sami nepřišli na chuť čistotě svědomí, jež jedince zušlechťuje
a drží se nad jeho hlavou podobna dobré záři. Kladli nám otázku, prý “co
jsme tím získali?’’ Nebylo snadné odpovědět, ačkoli jsme pociťovali zvláštní
útěchu zevnitř, jakýs hojivý cit o správném rozhodnutí nesouhlasit se svěšenou
hlavou: “byli jste naivní, bláhoví ...” jako kdyby k nám ještě jednou hovořili
vyšetřováci a hlídači na táborech vnucené dřiny.
Na barácích, v práci, zase pohromadě a celkem bez obav hovořit jak jsme
smýšleli, i před známými donášeči (v prvních letech přiléhavě nazvaných
“bomsomol”, čili bomzáci), tedy mezi sebou jsme si přišli na své zas jinak, než
při vyšetřování. Ono je těžko vybírat si příjemnější okamžiky ze samých
trpkých a fysicky i duševně dost těžkých. Všichni jsme se vrátili natrvalo
poznamenáni každým dnem toho odporného stalinského kriminálu.
Zapomenout? Věřte, to se nedá hodit za hlavu.
Člověk je však podivný, stále ještě ne dost probádaný tvor. I po létech si
vzpomíná na skvostná přátelství se skvělými lidmi a na vztahy k lidem, se
kterými by se jinak nesetkal v sebedelším životě a ovšem i na veselé chvilky a
nelíčenou legraci, která nám pomáhala přežít smutný čas. Je škoda, že se na to
hezké dosud nevzpomnělo ale o tom třeba jindy.

Za muklem
Valerianem Prekopem
V pondělí 14. července 1986 doprovodili jsme zesnulého mukla,
VALO PREKOPA v Lindau v Západním Německu na hřbitov.
Pohřeb se konal za značné účasti smutečních hostů, mezi nimiž se
nacházela i naše muklovská parta.
Nad hrobem se se zesnulým rozloučili: br. Dr. Vydra z Vídně a
br. Jan Mašek z Basileje následujícím projevem: (Zkrácený překlad)
Bolševici rádi citují: “Víra utěšuje, ale pochybnosti dělají chyt
řejším.”
Někdy však nastanou v lidském životě události, které jest možno
vysvětlit, jak říkají právníci, pouze vyšší mocí.
Před několika dny prodléval Valerián Prekop, rodák ze Slovens
ka, mezi svými kamarády - mukly, ve švýcarském Ittingen aniž by
byl věděl, že se s námi vlastně loučí navždy. Tato neobvyklá shoda
má pro nás, mukly, několik významů.
Valeriánovo rozloučení s námi ve Švýcarsku možno vykládat jako
napomenutí k výdrži v úsilí o osvobození jeho vlasti, kterého se on již
nedožil.
Pověst statečného bojovníka, vysoce ceněnou v mužské
společnosti, tuto pověst vlastnil Valerián Prekop již dávno. Ve svých
zralých létech si pak Valo osvojil vlastnosti ohleduplného a spraved
livého arbitra, vlastnosti, které vážily snad více než jeho osobní
statečnost.
Mý, bývali čs. političtí vězni slibujeme: Tvé životní dílo, Valeráne - boj proti komunismu, povedeme i za Tebe dále!
Tvůj Franta Bím
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Pozdrav od České
světové unie
Výroční srpnovou schůzi kanad
ského Sdružení pozdravil politický
referent České světové unie KAREL
HAMPEJZ. Je jedním z mladších
exilových pracovníků, jehož přínos
hnutí bude oceněn zejména po jeho
návratu z říjnového přednáškového
zájezdu v Evropě a po splnění mu
uložených úkolů ČSU. Jeho pozdrav
přítomným vězňům byl přijat dlou
hotrvajícím potleskem. Přinášíme jej
na jiném místě.

Den smutečních
pásek
Kanadské Sdružení vyjádřilo svůj
nekompromisní postoj k prosazování
Josefa Škvoreckého Českoslovens
kým sdružením (v zastoupení RSČ)
promluvit při příležitosti “Black
Ribbon Day”. Sdružení poukázalo
na skutečnost, že hrdinové z maďar
ských událostí, z polského povstání,
Solidarity, či koncentračních táborů
Gulaku a ze zemí porobených komu
nisty by byli rozhodně lepšími repre
sentanty odpůrců bolševismu než
člověk, který byl vyslán režimem
před rokem 1968 do Kanady a který
se rozhodl “postavit proti režimu”
tím, že se nevrátil roku 1970 do ko
munistického ráje, v němž nikdy ani
slůvkem spisovatele neprotestoval
proti popravám českých či slovens
kých vlastenců.

PLACENÍ příspěvků a Mukla!
Zahojení dalšího již čtvrtého roku vy
dávání “Mukla” a výroční schůze
kanadského Sdružení je zároveň při
pomínkou všem členům a čtenářům,
aby zaplatili své členské příspěvky a
předplatné, stanovené pro členy včet
ně odběru časopisu “Mukl” na 15 $,
pro ostatní čtenáře 12 $ za rok. Do
brovolným příspěvkům na tiskový
fond se nekladou meze. - Srdečně dě
kujeme za včasnou reakci na tuto vý
zvu.

Jtm-euckcj/ww)

Otevřený dopis vydavatele
ANTONÍNA BARTOŠE Z NEW YORKU, USA.

Milý exulante,

stva jsme politicky angažováni jen za sebe, nikomu ne
zodpovídáme, jen sobě, na nás prostě nikdo nemůže a
my se exilu za nic nemusíme zodpovídat. To je velmi
nebezpečná situace.
Někteří členové Zastupitelstva cyto maličkosti,
kterých se dopouští dnešní Předsednictvo, uvážili a vidí
východisko ze zmatku v tom, že všichni členové Předsed
nictva se vzdají na základě dobrého vysvětlení ... “již
pracujeme na národa roli dědičné 12 let, tak si exulanti
zvolte jiné, my jsme svůj podíl splnili.” (Tak to řekl Ma
saryk a odešel!)
Zdá se, že to po dobrém nepůjde, protože Ti členové
Předsednictva, se kterými jsme o této možnosti mluvili,
odmítli, že se to v politice nedělá, že jim musíme projevit
nedůvěru a oni budou znovu zvoleni, to je skoro jasné ať
jsou vinni nebo ne, protože absolutní většina Zastupitels
tva byli dnešními členy Předsednictva navrženi a pak
Zastupitelstvem přijati, tito přece nesmí hlasovat proti.
Projevit nedůvěru je nebezpečná věc a ještě skandál
ní. Budeme-li mezi sebou válčit, pak budeme válčit
“hlava nehlava”, protože válčit se jinak nedá. Když
Předsednictvo odstoupí, bude vše hladké a vyřízeno Ma
sarykovsky ... “vzdali se po dlouhé práci” bez komentá
řů a když - tak dobrých. Bude-li nedůvěra, musíme vyjít
“se styky s komunisty” s porušováním demokratických
práv členstva, s krádežemi členů, předsednictva a spolu
účasti. A hlavní - politická sobeckost a nedozralost, za
slepenost tak zvaných politických vedoucích.
Jelikož mám zkušenosti s komunisty z r. 1945-48, do
vedu si představit jaký je pravděpodobně jejich
myšlenkový pochod - zkráceně:
“My se nevzdáme, bude nám projevena nedůvěra a
všechny naše činy budou odhaleny od politických nedo
statků až ke zločinným případům. Zastupitelstvo, jelikož
jsou to většinou naši lidé, nám projeví důvěru, co se týká
požadavku, že je čas, aby Slovák byl předsedou Rady....
slíbíme, že příště bude, né teď a co nám udělají ...
nevzdáme se!”
Myslíš-li, exulante, že na ně platí morální vliv těch,
kteří za svobodu republiky již umírali, nebo, kteří za de
mokratické zřízení republiky byli mláceni po 10, 15 či 20
let, mýlíš se! Budou křičet, že tímto jen pomáháme ko
munistům, že chceme zničit Radu. Jsou všeho schopni,
proto hned k poslednímu bodu ... nechtějí zničit, to jsme
my, učení Kristovo, nýbrž chceme církev zbavit
nehodných kněží a k tomu nám dopomáhej Bůh.
Čekám, že se mnou souhlasíte a napíšete členům
Předsednictva Rady svá hlediska a mě také, máme čas

od doby, kdy zemřeli čs. voliči uznaní reprezentanti v
Radě svobodného Československa, poslední z nich Petr
Zenkl, který ke svému konci byl nemocen, ale nechtěl se
vzdát funkce předsedy, byl této funkce zbaven Pracov
ním Výborem a s ním mnozí jiní uznávaní političtí funk
cionáři.
Stalo se, čekali jsme, co nám nový Pracovní výbor
ukáže a přinese. Nastal zmatek v exilu a ctižádostiví exu
lanti se začali hlásit o vladařské funkce, které drželi také
ctižádostiví exulanti, kteří byli rychlejší a zkušenější. Ni
kdy sice v republice nebyli zvoleni do nějakých veřejných
funkcí, ale všichni měli politickou školu samovýuky ze
studentských organizací z doby relativní svobody 19451948.
Co se naučili zvláště dobře byly ’’komunistické tahy”
... předskočit, zaskočit, vynechat, přehlédnout, nedbat,
slibovat; nakonec jeden z nich falšoval podpisy, zprone
věřil peníze (jednou studentské ve Švýcarech, podruhé
sokolské v New Yorku,) a druhý z nich pak zloděje za
chraňoval a vybíral na něj po 500 dolarech, aby zahladili
stopy demokrata-lumpa, takže se neví, kde je. On však o
něm ví ten, který vybíral peníze a poví až přijde čas k ří
kání. Pak snad New York Sokol zloděje zažaluje, jinak je
nebezpečí, že se tento funkcionář znovu mezi námi objeví
a bude chtít osovobozovat, jako to dělají jeho kolegové ze
studií v Praze a v exilu. Nikdo mu nebude moci říct, že
kradl, protože 1) ještě má v předsednictvu Rady přátele,
ve svobodné zemi soudně nebylo prokázáno, že kradl a ti
ostatní, že sice s nim nekradli, ale uklidili ho před
soudem a spravedlnosti.
Tak tedy vypadá moje, Vaše a těch ostatních
důvěřivých a oddaných exulantů naděje na naši čs.
svobodu pod vedením těchto samozvaných a neohrože
ných aspirantů na vladařské funkce.
Ve funkci Předsednictva jsou a řídí své členy Rady
téměř 12 let, ostatní exil jako by neexistoval. Mnoho
pravidel a usnesení změnili a dali odhlasovat Zastupitel
stvem, aby to probíhalo “demokraticky”, nestalo se, aby
jejich některý návrh neprošel; tak bylo odhlasováno, že
komunisté užiteční a u nichž se dá očekávat, že budou
dobře bojovat proti komunismu, mohou být členy Rady;
Političtí vězni se na to velmi zlobili a my někteří členové
Zastupitelstva také, ale nic nepomohlo.
Další fajnová reforma je v tom, že v Radě nejen v
Předsednictvu je každý za sebe. To znamená, že členové
Předsednictva (které dle stanov Rady neexistuje) Výbor
Rady a předseda Výboru, jakož i my členové Zastupitel
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všichni, abychom postupovali s rozmyslem a zodpověd
ně.
S pozdravem
Antonín Bartoš
25-20 14th Plače,
Astória, N.Y. 11102
U.S.A.
Hrdina druhé světové války, velitel paraskupiny Clay
Eva, která byla shozena do Protektorátu aby tam ope
rovala, šla na jistou smrt. Ze zkušenosti víme, že asi jen
5 procent paradesantů se dožilo konce války. Jiní pad
li v boji nebo na popravišti. Škpt. Antonín Bartoš přežil.
Demobilisoval, stál se politikem - poslancem Národního
shromáždění. Nepřestal však bojovat. Ještě s několika
dalšími statečnými poslanci rval se na půdě Parlamentu.
Přišel rok 1948, útěk za hranice a trvalý boj. Antonín za
ložil noviny Americké Slovo, aby i na tomto poli bojoval.
Dnes nám ještě z neznámých důvodů redakci zavírá a
vydávám Amerického Slova zastavuje. Čas nám všechno
vysvětlí. Antoníne Bartoši, my bývalí političtí vězni, oceňqjeme Tvoji celoživotní práci, Tvůj boj, který je i bo
jem naším a to až do úplného vítězství i když nás stále
ubývá a jsme armádou zdecimovanou, nebudeme však
nikdy poraženou!

§

Akce: “transparent”
Jak všichni víme, Black Ribbon Day strhla na sebe
veškerou pozornost tisku, radia i televize. O Českoslo
vensku a jeho okupaci sovětskými vojsky nikde ani slo
víčko. Inseráty do kanadských novin by přišly na neú
nosnou peněžní částku. - Co dělat? Jak dát na vědomí
torontským a dalším Kanaďanům, že naše vlast žije pod
bičem otrokáře?
V propagaci žiji od svých šesti let. Konečně v roce
194b jsem založil leteckou reklamní firmu. Shazování
letáku a tahání transparentů. - Ano, transparent!
Potáhneme transparent!
Zatelefonoval jsem spolupracovníkovi “Našich Hla
sů“ pilotu Jaroslavu Milkovi s jehož otcem - učitelem
létání jsem se znal z dob, kdy sám jsem byl ještě pilotemakrobatem. On v roce 1948 tragicky zahynul. (Shodou
okolností Jaroslavův strýc, také Milek byl politický vězeň
a pracoval jako klempíř na “kometách“ v Leopoldově.)
Jarda Milek vlastní čtyřmístné letadlo a vzal si tuto zá
ležitost s transparentem na svá bedra. - V sobotu 23. 8.
byla v Torontu demonstrace Black Ribbon. Do 2:30 hod.
odpoledne lilo jako z konve. Letadlo s transparentem
však pro déšť a špatnou viditelnost nesmělo odstartovat z
letiště! Akci jsme museli odložit na některý další den.
Povolení k letu jsme obdrželi na pátek 29. srpna 1986
mezi 10:00-11:00 hod. dopoledne v prostoru výstaviště a
střed města Toronta, kde byly otočné body. Na výstavišti
(Canadian National Exhibition), Ontario Place a
přilehlých ulicích až po střed města Toronta je v pohybu
mnoho lidí. - A už je to tu. Nad hlavami desetitisíců zvě
davců vleče letadlo nápis:
SOVIETS GET OUT OF CZECHO SLOVAKIA.
Propagace splnila svůj účel. Pořadatelé této akce by
li: Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu, Česká
světová unie, redakce “Naše Hlasy” a Křesťanská Unie.
Všem dárcům na fond: “Transparent za letadlem,”
upřímně děkujeme.
Milo Komínek

ŽALOBA
U MEZINÁRODNÍHO SOUDU V HAAGU

Kanadské Sdružení bývalých čs. politických vězňů
vzalo nedávnou připomínku v MU KLU, týkající se
nedokončené agendy výše uvedeného tématu s titulkem
“ZA SVÉ”. Před podá
ním žaloby na komunis
tickou vládu ČSSR pro
škody způsobené vězně
ným z politických důvodů
při vykonávání otrocké
práce v koncentračních
táborech, jež dlužno znát
vaše mínění a podporu
této akce. Jak je vám zná
mo, akce byla započata,
pokud nám paměť dobře
slouží JUDr. Bedřichem
Hostičkou (na vedlejším obrázku), bývalým předsedou
švýcarského Sdružení bývalých čs. politických vězňů v
exilu. Setkali jsme se s ním ve Švýcarsku na letošním za
sedání vězňů a při jeho neobyčejné duševní svěžesti nepo
chybujeme, že může být spolu s ostatními bratry a
sestrami v Evropě velmi nápomocen společné akci.
Sdělte nám svůj názor.
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Závěrečné usnesení

z výroční schůze Sdružení bývalých
čs. politických vězňů v exilu
(KANADA)
Dne 30. srpna 1986 se sešli bývalí političtí vězni organizovaní ve Sdružení
bývalých čs. politických vězňů v exilu (Kanada) při příležitosti své výroční
schůze v Torontě.
Probrali organizační otázky, zhodnotili činnost za minulý rok, podali návr
hy k další činnosti a přijali závěrečné usnesení tohoto znění:
My, bývalí političtí vězni komunistického režimu, vědomi si svých povin
ností vůči národu a taktéž slibů daných našim sestrám a bratřím:

Hodnocení ankety

•

Vybízíme exilové organizace, aby nastoupili jednotně do účinného a
zesíleného boje za osvobození našich národů;

Z došlých odpovědí na anketu “Co
bychom chtěli číst v Muklu” jsme
udělali závěr, že čtenáři v exilu jsou
spokojeni s obsahem i úpravou; lidí
doma, kterým se dostává ná£ časopis
do rukou, by si přáli více informací o
dění, událostech a o životě zde
vůbec. Jelikož si uvědomujeme, že
rušení Radia Svobodná Evropa zne
možňuje pronikání zpráv do Česko
slovenska, vynasnažíme se přinášet
dvouměsíční přehled nej důležitějších
událostí v telegrafické formě a
zvýšíme počet neuveřejňovaných
zpráv. Pro přehled a rychlou orienta
ci knihoven, universit a vládních
agentur, připravíme index a krátké
seznámení s obsahem, na návrh
bratra Mirka Horvátha. Seznali jsme
oprávněnost připomínek p. Vostřeze
z Hamiltonu a budeme se jeho radou
řídit.
Obsah a úprava časopisu MUKL
byla přijata s uspokojením, taktéž
pracovním zasedáním všech bývalých
čs. politických vězňů 5. července v
švýcarském Curychu. Dvě z odpovědí
se zabývají otázkou anonymity kri
tizovaných v MUKLU, i když všichni
souhlasí, aby nepravosti byly praný
řovány. Naše kritika se zaměřila v
minulosti na Kůstku a jeho přítele
Salivara které jsme nejmenovali a za
řadili pod pojmem ti “zlí”. Myšlen
kové oponenty jsme vždy jmenovali,
poněvadž v demokracii se nikdo
nemusí stydět za svoje přesvědčení a
názory.

•

Vybízíme naše bratry a sestry, kteří dosud stojí mimo naše organizace,
to je Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu - Kanada a Švýcarsko,
aby si uvědomili komu slouží rozbíječské akce vyvolané několika nezodpo
vědnými jedinci a našli cestu do silného jednotného hnutí;

•

Vítáme právní ustavení České světové unie letos dne 6. července 1986
v Curychu ve Švýcarsku, jež vznikla z podnětu švýcarského a kanadské
Sdružení a zaslouží si tedy naši plnou podporu.

•

Vyzýváme bratry a sestry z kanadského i švýcarského Sdružení, jež byli
zvoleni do funkcí předsednictva a zastupitelstva České světové unie, aby
prosazovali nekompromisně cíle, za něž naši spolubratři a sestry neváhali
pokládat své životy: odstranění nadvlády komunistů v naší milované vlasti.

•

Vyzýváme representanty našich národních exilů, jmenovitě Českou svě
tovou unii a Svetový kongres Slovákov, aby dali podnět a s ostatními repre
sentativními organizacemi porobených národů uspořádali zádušní mši
v Torontě, sídlu to obou zmíněných vrcholných exilových organizací našich
národů, za oběti likvidované Sovětským svazem při příležitosti 69 letého
výročí jeho trvání.

>

Vyzýváme Českou světovou unii a Svetový kongres Slovákov, aby
zorganizovali společně s ostatními representativními organizacemi poro
bených národů akce ve světě, jež by připomenuly 70 let moderního otrokář
ství 300 miliónů podmaněných v Evropě a další milióny v Asii a v Africe v
listopadu příštího roku při příležitosti zrodu velmoci zla v roce 1917.

0

Vyzýváme dále Českou světovou unii a Svetový kongres Slovákov, aby
připravili protestní akci v srpnu 1988 proti okupaci naši vlasti při příleži
tosti dvacátého výročí invaze armádami varšavského paktu.
Žádáme, aby Česká světová unie a Svetový kongres Slovákov ve jménu
našich ujařmených národů zaslali memoranda představitelům vlád svobod
ného světa, v nichž by žádali o uskutečnění práva sebeurčení pro naše ná
rody, jak byly proklamovány vítěznými mocnostmi při ukončení druhé
světové války.

Vyzýváme Českou světovou unii a Svetový kongres Slovákov, aby vy
jádřili presidentu Spojených států severoamerických Ronaldovi Reaganovi
díky za nekompromisní postoj vůči politice Sovětského svazu a požadovali
po něm, aby nejenom bránil práva svobodného člověka v dosud svobod
ném světě, ale prosazoval účinně jejich uskutečnění taktéž v porobené části
světa.
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ČESKÁ SVĚTOVÁ UNIE

CZECH WORLD UNION

P.O. BOX 6171, STATION A, TORONTO, ONTARIO, CANADA M5W 1P6

Toronto 30. srpna 1986

Zdravice politickým vězňům
Vážení bratři,
dovolte mi u příležitosti vaší dnešní schůze tlumočit vám vřelé pozdravení
adresované vám Českou světovou unií. K tomuto pozdravení se také váže oce
nění vašeho úsilí, které bylo vynaloženo vaší organizací při budování struktury
České světové unie.
Vaše kanadské Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu tvoří vedle
vaší sesterské organizace ve Švýcarsku, Křesťanské Unie a řady odhodlaných
jednotlivců, páteř České světové unie.

Dovolte mi prosím, abych mohl využít své přítomnosti zde mezi vámi a
tlumočit vám pozdravení spojené s přáním mnoha úspěchů v budoucnosti také
od skupiny mladších českých exulantů, zapojených do práce v ČSU, kteří až
na výjimku místopředsedy ČSU Oty Černého, který trpěl v žaláři plných 5 let,
sice nebyli vězněni, ale, kterým však tak jak vám leží osud naší vlasti na srdci a
kteří společně s vámi usilují o nastolení demokratického zřízení na území
současného Československa.
Karel Hampejz
politický referent ČSU.
(Přečetl osobně autor zdravice Karel Hampejz, politický referent ČSU, syn
dlouholetého politického vězně.)

Fotografie na obálce: Curých, Jan Pošva, Otto Černý, Vladislav Křepelka, Jiří
Nyčkalo, Evžen Hoffmann, Boženka Sedláková, Milo Komínek, František
S i míček, Eda Vondráček, Jaroslav Lamber (M^jor) a Mojmír Chromec.
Poznáváte je?

INTERVIEW
Africký student se vrací ze studií v ČSSR domů do černé Afriky. Na letišti
před odletem jej zastaví novinář a ptá se ho, jak se mu v ČSSR líbilo. Student
odpovídá lámanou češtinou:
“Těžkoslovensku je lidově-demagogický stát se šokalistickým zřízením,
šizený komickou stranou, výstředním výborem a polibdírem s geniálním ná
jemníkem Mustafou Rusákem. Nejvíce se mi líbilo, pětileté hospodářské flá
mování. Letos se očekává v Těžkoslovensku významné zvýšeni cestovního ru
chu. Je zde totiž sedm divů světa:
1) Všichni mají práci.
2) Přestože všichni mají práci, nikdo nic nedělá.
3) Přestože nikdo nic nedělá, plán se plní na 103,4 ^procenta.
4) Přestože se plán plní na 103,4 procenta, nikde není nic k dostání.
5) Přestože nikde neni nic k dostání, všichni všechno mají.
6) Přestože všichni všechno mají, všichni kradou.
7.) Přestože všichni kradou, nikde nic nechybí.
Proto se mně v Těžkoslovensku líbilo a přejí všem příjemné procitnutí po
posledním pětiletém flámu.”
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Dne 10. srpna 1986 bylo ve
slovenské,.byzantské katedrá
le Proměnění Páně v Unionville (poblíž Toronta), slav
nostní svěcení zvonů, které
posvětil G. Emmett Kardinál
Carter za účasti asi 5.000
věřícjgji.

Radostná zpráva
Ve čtvrtém čísle prvního ročníku
MUKLA jsme uveřejnili část dopisu
spoluvězně Dr. Ladislava Grubera,
ze Švýcarska, pod titulem “Všem
lidem dobré vůle” a vyzvali naše
čtenáře o finanční pomoc vvše
jmenovanému za účelem získání švý
carského státního občanství, které se
musí ve Švýcarsku zaplatit.
Před několika týdny jsme obdrželi
od našeho spoluvězně Ládě Grubra
oznámení včetně úředních fotokopií,
že mu po překonání velkých obtíží a
byrokratických překážek bylo koneč
ně švýcarské státní občanství uděle
no.
Nejlépe vyjádříme dík všem dár
cům slovy samotného Ladislava Gru
bra, který mimo jiné píše:
“Poděkiyte prosím, jménem mé
manželky i mým všem klukům z
vašeho Sdružení a dárcům v Kanadě
i po celém světě, kteří se finančně
podíleli na akci fondu pro získání
našeho švýcarského občanství. Byla
to velkorysá pomoc, bez níž by
získání našeho švýcarského státního
občanství nebylo vůbec myslitelné.”
Věříme, že každého, kdo na tuto
naší akci pomoci peněžním darem
přispěl, tato zpráva i poděkování L.
Grubra velmi potěší.

marxistické ideologie v zemích za železnou oponou, v
Afganistánu, Vietnamu, Laosu, Kambodži, Nicaragui,
Sýrii, Korei, Kubě, Jemenu a v mnohých afrických stá
tech, kde vládne komunistický teror?
Touha po navštívení našeho rodiště a příbuzných je
přirozená a správná, tak jako je správné nezapomenout
na svůj český původ. Bohužel uskutečnění této touhy je
spojeno s ponižující přetvářkou, vykupování se do otroc
tví, finančním úplatkem (Západní Německo a Švýcarsko
do poloviny roku 1985 - 116,000.000 DM) a morální
prostitucí.
Každý upravenec přímo zesměšňuje utrpení všech
poctivých chartistů a disidentů i vlastního údělu.
Deformuje současný švýcarský názor na asylovou politi
ku a proviňuje se proti všem novým uprchlíkům. Po zku
šenostech s prohnaností bolševiků se nesmí nikdo divit,
že upravenec může být donašeč a udavač a pochopitelně
tím může ztratit veškerou důvěru čestných lidí.
K zamyšlení na závěr.
V Písmě stojí: “Zjednoho stromu nesmíte jisti!”
Ten kdo v životě nemá takový strom a chce si za kaž
dou cenu vše dopřát, je vlastně ubožák bez vůle a otrok
vlastního sobectví. Kristus řekl: “Odvalte ten kámen!”
než vzkřísil Lazara. Chce tedy naši spolupráci na něčem
krásném, dobrém a zázračném a ne naši osobní prohru.
Jan Probst
* ♦ ♦
Přetištěno z časopisu české mládeže ze Švýcarska,
který dělají jen mladí chlapci a děvčata. Autor tohoto
článku je syn bývalého politického vězně. Převzal štafe
tovou pochodeň po svém otci. - “Děláte to velmi dobře,
jen pokračiyte. Děkujeme vám!” - Adresa:
“ŠPUNT M.”, Katolická misie pro Čechy,
Brauerstrasse 99, 8004 - Zurich, Switzerland.

Můžeme být na ně hrdi

Už jsi byl také
v Československu ?!?

Nad slovy této básně by se mnozí z nás měli za
myslet.

V leopoldovské věznici stojí před namyšleným
náčelníkem politický vězeň, bezejmenné číslo, spíš stín
člověka, kterého však ani po patnácti letech nepřipravili
o svědomí.
“Už tady hniješ dost dlouho, napiš si žádost o mi
lost!“
Odpovídá krátce:
“To nemohu udělat, protože bych tím svým
podpisem toleroval vaše zločiny, kterých jsem byl
svědkem.“
Žádat vraha o něco, znamená s ním souhlasit. To by
si měl uvědomit každý, kdo dobrovolně přistupuje na po
nižující požadavky českých komunistických úřadů k
návštěvě Československa! Chceš souhlasit tedy s tím, že
byl mladý křesťan vhozen do propasti Macochy? Že byl
bestiálně umučen tajný kněz? Že stovky lidí jsou pro svoji
víru a přesvědčení pronásledováni a zavíráni do vězení a
blázinců? Uvědomuješ si všechny spáchané zločiny,
vraždy, hrůzu, chaos, bezpráví, bídu, ponižování,
korupci, ožebračování, útlak náboženství a vnucování

V. Dyk:
SMUTNÁ PÍSEŇ
VESNICKÉHO ŠUMAŘE

Ku předu jdeme, je-li vhodná chvíle,
vhodná-li chvíle jdeme zase zpět,
při kterémkoli tak nás vidím díle,
ne zlé, ne dobré, něco uprostřed.

Vábeni věčně vším, co pro nás cizí,
šumařit jdeme v chladný pro nás svět,
na půli cesty toto náhle mizí ....
Ne své - ne cizí, něco uprostřed.
Zvedneme ruku. Potom zase klesne,
dnes oheň v nás a zítra zase led,
hrozí se dnes a zítra sotva hlesne ....
Ne živé - ne mrtvé - něco uprostřed.
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L. Štrougal v Torontě
Byl to pohled zlého člověka, který zřejmě litoval, že
nemá tutéž moc jako v komunistickém Československu,
kde vládne neomezeně policii, jež by jistě nedovolila
připomenout jeho minulost.
Delegáti českých a polských exilových organizací dali
najevo své smýšlení, když skandovali opětovně “Vrah
mezi námi ...” a pro porozumění anglicky mluvícím
přítomným nebo divákům televize: “Killer among us ...”
jako přivítání Lubomíra Štrougala, ministerského
předsedy ČSSR, při jeho návštěvě dne 4. září ontarijského premiéra v zákonodárné budově. Milióny mohly vidět
toto přivítání na televizní obrazovce ve večerních
zprávách téhož dne, kde požadavky České světové unie
vůči Štrougalově režimu vyjádřil úřadující předseda
Mojmír Chromec. Za Světový kongres Slováků memo
randum Lubomíru Štrougalovi odevzdal generální taje
mník Rev. Dušan Tóth a paní M. Dvorská.
V memorandu České světové unie, její generální ta
jemník Jaroslav Čapek požadoval v zastoupení České
světové unie, Sdružení bývalých čs. politických vězňů v
exilu, Křesťanské Unie, zástupců polských exilových
organizací, novin “Našich Hlasů” a etnického tisku po
robených národů, aby premiér vyjádřil Lubomíru Štrou
galovi požadavek na svobodnou výměnu informací,
volnost cestování z Československa, sjednocení rozděle
ných rodin, placení penzí těm, kteří opustili komunistic
ké Československo a zejména těm, které Štrougal nutil k
otrocké práci v jáchymovských dolech a jiných pracoviš
tích čsl. věznic a ukončení obchodních styků, které pro
dlužují život utlačovatelů lidských práv v dnešním Česko
slovensku. Uvedl, že Štrougal byl ministrem spravedl
nosti a posléze ministrem vnitra, zodpovědný za mučení
a smrt tisíců českých a slovenských vlastenců. Zřejmě
večeře s ontarijskými dovozci komunistickému minister
skému předsedovi méně chutnala.

těm, kteří i před dvaceti lety ve svazáckých košilích
tleskali soudruhovi z ústředního výboru strany nebo těm,
kteří jezdí do Československa obdivovat “krásy přírody”.
Ti tam samozřejmě nebyli. Na druhé straně, členové
našeho Sdružení svou přítomností a podnětem k akci
ukázali, kam patří. Byl to Milo Komínek, který ve třech
dnech zorganizoval a zvláštním vydáním “Našich Hlasů”
publikoval akci.

NAŠE ROVY
Dovídáme se z domova, že opět odešel jeden z
Čestných muklů - Zápaďák
KAREL SCHOŘ, m^jor v.v.
Příslušel k slavné 311. bombardovací peruti RAF
během druhé světové války. Za přednosti lidské i bojové
se mu dostalo několikerých poct. Po komunistickém puči
1948 byl zatčen a vězněn až do roku 1960. Zostřením
trestu mu býlozníčené manželství s Angličankou, která s
ním po válce přijela do Prahy. - Bylo to na Jáchymově.
Spali jsme spolu na horních dvojácích. Rovnost už tehdy
nepatřila pověstnému Palečkovi a tak jsme večery prožili
v požehnané isolaci nad hlavami ostatních. Dlouze a
dlouze jsem naslouchal, žák jeho druhé mateřštiny, vy
právění o Anglii a o válce - v angličtině. Čemu jsem nero
zuměl a bylo toho mnoho, trpělivě vysvětloval i s grama
tikou, zvláštnostmi, ve vazbách idiomů. Stejně svědomitý
byl jistě i jako voják, poněvadž jako člověk vynikal nad
své okolí. Karel Schoř zemřel 17. března 1986.
Smrtí svého nositele osiřela jeho mnohá vyznamená
ní, kdežto v našich vzpomínkách zůstane se všemi ctnost
mi, komukoliv kdy vstoupil do života.
“Přesně tak, vicomte,” měli jsme Tě rádi.
Josef Herman, Kalifornie

Za posledních čtrnáct dnů Sdružení bývalých čs.
politických vězňů a Česká světová unie s hlavním sídlem
v Torontu, v Kanadě upozornila dvakrát s exilovými
organizacemi porobených národů na utlačovatele svo
bod. Kolem tří tisíc občanů Toronta a okolí, za
prudkého deště připomněli světu 23. srpna rozdělení
Polska a okupace baltických států v roce 1939 v den
smlouvy uzavřené mezi nacisty a Sověty a dne 4. září, L.
Štrougalovi a světu jeho minulost.
L. Štrougal byl zřejmě emisarem Sovětského svazu,
který má zájem o kanadské investice a spoluúčast Kana
dy na budování a řízení podniků v SSSR (jak tomu bylo v
začátcích Sovětského svazu, kdy Ford budoval automo
bilky a Německé firmy ocelářský průmysl.). Je nutno být
ve střehu nyní, kdy Sověti prozatím pletou oprátku, na
níž svobodný svět chce dodat konopí. Zřejmě to nevadí
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Výzva České svetové unie
Na podklade dnes již památného zápisu o dohode k definitivnímu ustavení
České svetové unie uzavřené dne 6. července 1985 v Ellwangenu v Nemecké
spolkové republice, byl vypracován Sdružením bývalých čs. politických vězňů v
exilu, organizací ve Švýcarsku a Kanadě, návrh stanov České světové unie.

Tento návrh byl rozeslán k doplň
kovému řízení účastníkům dohody a
zainteresovaným jedincům a posléze
předložen ve smyslu výše zmíněné
dohody ke schválení ustavujícímu
shromáždění České světové unie, jež
bylo svoláno do švýcarského Curychu.
Přijetím stanov ustavujícím shro
mážděním a posléze slavnostním vy
hlášením vzniku České světové unie
letošního 6. července začíná nová éra
v životě našeho exilu. Zvolené před
sednictvo České světové unie a před
sednictvo zastupitelstva CSU s ostat
ními členy zastupitelstva skýtá záru
ku spravedlivého hájení a řádné
správy národních a exilových zájmů.
Spojuje rozvahu a zkušenost osvěd
čených exilových pracovníků s odva
hou mladší exilové generace. Jak by
lo slavnostně slíbeno při ustavení,
Česká světová unie nepřestane ve
svém úsilí dokud naše milovaná vlast
nebude opětovné svobodná a dokud
si občané nezvolí své zástupce, kteří
začlení náš národ do státoprávního
celku dle přání a svobodné vůle na
šich spoluobčanů doma v politickém
uspořádání odpovídajícímu duchu a
potřebám doby.
Nezvolili-li přítomní předsedu úst
řední organizace České světové unie
a usnesli-li se, že vhodná a všem poli
tickým směrům exilu a krajanským
organizacím přijatelná osoba spoju
jící exil zaujme své předsednické
místo po konsultacích se všemi
složkami exilu, vyjádřili tím rozva
hu, která je nutnou náležitostí, jež
má provázet rozhodování vrcholné
exilové organizace.
Mojmír Chromec, jeden ze zvole
ných místopředsedů, kteří represen
tují nejen různé politické směry, zájmy žen, ale i geopolitické zájmy, byl
zároveň zvolen do funkce úřadiyící-

ho předsedy České světové unie. Do
funkce generálního tajemníka byl
zvolen Jaroslav Čapek a předsedou
zastupitelstva Evžen Hoffmann, taje
mník švýcarského Sdružení bývalých
čs. politických vězňů v exilu.
Předsednictvo a zastupitelstvo
České světové unie vyzývá všechny
osoby české národnosti kdekoli ve
světě, aby byli nápomocni v úsilí po
odstranění komunistické nadvlády z
území Československa a k připravení
podmínek vedoucích k obnovení de
mokratického politického zřízení na
území dnes okupovaného domova.
Je smyslem České světové unie
pěstovat a udržovat vědomí k přísluš
nosti k českému národu, jeho kultu
ře, historii, náboženství, politickému
i státoprávnímu vývoji a jeho význam
v rodině kulturních národů světa.
A neméně je smyslem České světo
vé unie pěstovat, vzbuzovat a udržo
vat politické uvědomění Čechů, Mo
ravanů, Slezanů a příslušníků sym
patizujících menšinových národnos
tí, jimž jsou historické země koruny
české společnou vlastí v tom, že je
třeba, aby se co nejvíce přičinili o od
stranění komunistického systému a
sovětské nadvlády.
Vytvořením a koordinováním společi ých akcí s exilovými representa
cemi Sověty a komunismem podma
něných národu, a zejména vytvoře
ním konsultačního a koordinačního
tělesa s representací slovenského exi
lu, a ve spolupráci se zástupci západ
ních demokracií, jejich státních or
ganizací a s představiteli nadnárod
ních organizací věříme v úspěch na
šeho konání ve prospěch naší vlasti.
Připomněli jsme si v současných
dnech 18. výročí okupace naší vlasti
cizáckymi armádami a uvědomili si
potupu na národ uvalenou. Nezapo
meneme ani neustále znásilňování
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svobodneno ducha našeho národa po
dobu více než třiceti osmi let těmi,
jež češství nahradili politicko-stranickými výhodami, a kteří přivedli
naši vlast k zotročení národnímu,
mravnímu, náboženskému, kultur
nímu a zejména lidskému.
Nejenom že nabízíme spolupráci
všem exilovým a krajanským spol
kům, ale spolupracujeme účinně s
národy podmaněnými Sověty při
akcích, které připomenou světu, že
více než 300 miliónů touží po zbavení
se jha nesvobody.
Naším cílem je vítězství dnes zdep
taného národa doma a znovuprobuzení ryzího češství propojeného vždy
v minulosti s vlastenectvím.
Prosíme o vaši pomoc a podporu.
Mojmír Chromec,
úřadující předseda ČSU,
1 Jaroslav Čapek
gen. tajemník ČSU.
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