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Jan Masaryk: Výňatky z projevu po konferenci v San Francisku, 5. srpna
1945: "A teď, předtím, než vám povinšuju dobrou noc, chci vám ještě říct, jak se mi Praha
líbí, jak za těch sedmlet v mých očích ještě zkrásněla. Jak moc jsem byl dojat, když jsem
předevčírem jel pohladit památku Lidických, a když mi tam předvedli nejmladšího
občana Lidic, který se v Praze narodil v den tó německé bestial ity. A tak byla zachráněna
i jeho maminka. Vím ovšem také, že u nás všelicos ještě budechybět. Vždyť to jinak nejde
po tak dlouhém destruktivním běsnění. Ale když jste to všech no doma přečkal i, přečkáte
ještě i tuto přechodnou periodu, kdy bude nedostatek nových věcí, které si tolik
zasluhujete.
Opakuji ještě jednou, bez vás bych nebyl býval mohl mluvit do rozhlasu. Vědomí, že
vy vytrváte, že se neshrbíte a že v pravý okamžik nepřátele vyženete z Prahy, to mi
dodávalo síly v dobách, kdy se mi po vás tolik a tolik stýskalo. Ale už je čas přestat se
sentimentalizováním. A jak jsem vám to říkal z Londýna, z New Yorku a San Franciska:
Hlavy vzhůru a jde se. Mám tak trochu příjemný pocit, že jsme se navzájem nezklamali.
Na viděnou!

Ernest Bevin o Janu Masarykovi v předmluvě k prvnímu českému vydání roku 1945
v Londýně:
"Jsou to muži rázu Masarykova, od nichž očekáváme, že budou udržovat ony společné
ideály, které nás inspirovaly v boji proti fašistické expansi. Budou-li takoví lidé u vesla,
jsem přesvědčen, že se dočkáme obnovy světa, v němž bude vzkvétat demokracie a
vládnout mír."
Z předmluvy Anthony Edena k prvnímu anglickému vydání roku 1945 v Londýně:
"Tato kniha zároveň ukazuje, v čem záleží tajemství jeho úspěchu nejen jako státníka
a diplomata, nýbrž také jako muže veřejného života a řečníka. Jeho věty jsou prodchnuty
duchem ryzí lidskosti a ryzího bratrství, jak je výstižně vyjadřuje latinské rčení "Nihil
humanum a me alionum puto". K tomu se druží jeho smysl pro humor, jenž nás, kdož
ho osobně známe, po léta upoutával a jenž koření každé jeho slovo.
K mužům tohoto druhu, k mužům prodchnutým přesvědčením o důstojnosti lidské
duše i rasy se musíme obracet, u nich musíme hledat pomoc při přestavbě světa
očištěného od nacistického a fašistického učení a praxe."
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K podobizně na titulní strane:
Při vzpomínce na Jana Masaryka jsem použila jeho slov z doby "dávno
minulé”, kdy mluvíval ke svému národu každou středu z Londýna, - tehdy z
emigrace.
"Ale to nám dnes už nic neříká", zmínila se jedna moje spolubojovnice za
lidská práva. Ano, měla pravdu, - dnes už nám to nic neříká!?
Nebo přece?
Není to veliké "memento", při pamatování si človeka tehdy plného doufání v
budoucí dobu spravedlivou, zářivou, právní a demokratickou?
Nic z toho se nesplnilo. Přišla další devastace. Překročila dokonce vnitřní i
vnější možnosti Jana Masaryka. Ideály se přeměnily v pravý opak svého
významu. Přes padesát let čekal tento národ na první zásvit uvolnění, a z těch
padesáti let, ... ve kterých přišly nové generace, které se musí teprve
demokratickému a právnímu životu a řádu učit..., se vzpamatovává ze svého,
do hloubky zasahujícího mravního zničení, dodnes.
Vzpamatuje se? Budou mu, stanou se mu tito lidé, kteří věřili v aspoň
částečné naplnění ideálů a právnosti, závazkem k nové mravní síle?
"Nic neznamená klesnouti, ale nepovstati to je potupné", bývalo jedno z
našich hesel tenkrát mezi čtyřmi stěnami beznaděje, v myšlenkách na ty
kolem nás. Dnes jako by to znovu ožilo.
Tedy ještě jednou Jan Masaryk do dnů zítřka:
"Hlavy vzhůru a jde se! Mnoho naděje!"

Monika Kuříková - Pospíšilová
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1994 - rozhodující rok?
Od zbourání berlínské zdi, cožjc všeobecně pokládáno za rozhodující datum končící éry
komunistické diktatury, uběhly více než 4 roky. V této době došlo k mnoha změnám, ale
skutečné vyrovnání se s minulostí tohoto smutného údobí dějin lidstva ještě zdaleka
nenastalo, naopak se začíná tím více stávat komplikovaným a vyžaduje zřejmě rozhodné
kroky, aby se celková situace nestala ještě nebezpečnější než dříve, kdy za života dvou
pevných protichůdných bloků Západ - Východ, nepozbývala jisté stability. Rozpad
východního bloku vyvolal víru v návrat demokratických, morálních poměrů a současně
i ilusi, že svět pod dozorem UNO, podpořeného západními velmocemi, se konečně dočkal
vysněné doby světového, pro všechny spravedlivého míru, v němž jeho případní rušitelé
budou pohnáni k osobní zodpovědnosti. Tato víra bylaještě posílena válkou proti Iráku
za osvobození Kuvajtu a i když mnozí nemohli pochopit, proč nebyla vedena až do konce
a nezkončila rozbitím režimu Sadama Huscina, - včetně jeho postavení před světový
soud. Bush odešel a Sadam Husein zůstal. Nerozhodnost a akceneschopnost UNO a
nejednotnost západních velmocí pak demonstrovaly další akce jako Somálsko a hlavně
občanská válka na Balkáně, která očividně ukázala, že žádné humanitní výzvy násilníky
nezastaví, pouze zasejen vojenská opatření, která nesporně, hlavně v první fázi, musela
mít úspěch. Stejně tak celkový vývoj v Evropě ukázal, že jakýkoliv samet na komunisty
neplatí. Odčinění způsobených škod a jejich náprava a odškodnění pohnáním k zod
povědnosti nejen vyslovených vrahů, ale i zločinců od psacích stolů a jiných, byť
sebemenších profitérů a přisluhovačů bývalého režimu je bezpodmínečným předpo
kladem pro vyrovnání se s minulostí a současně i předpokladem pro morální obnovu
národa. To není motivováno touhou po pomstě, nýbrž jen důsledným uplat
něním právního cítění, vyplývající z tisícileté tradice, spočívající na starobylém
římském právu, jež je stále základem normálních právních systémů (za socialismu se
neučilo, nýbrž bylo nahrazeno tzv. "právem socialistickým”) jakož i opět tisíciletým
morálním základem křesťanské kultury, v níž se náš národ vyvíjel. Toto cítění zůstalo
v podvědomí našeho národa po celou dobu komunistického řádění, národa, který oproti
ostatním národům východního bloku měl ještě oporu v nejlepším demokratickém
zřízení za první republiky. Proto muselo zmizet vše, co by ji mohlo připomínat. První
volby u nás v roce 90 byly demonstrací a rozhodnutím občanu, zda jsou pro či proti
komunismu ajeho režimu. Výsledek je znám. V té době občané očekávali, že prozatímní
parlament zabrání zašantročení komunistického majetku a podnikne rozhodné kroky
k nápravě způsobených škod a křivd, jako je pohnání k zodpovědnosti komunistických
činitelů a odstranění jejich vlivu jak v civilním, tak hlavně v politickém životě, čili že
dojde k důsledné debolševizaci. (Pan předseda vlády nedávno prohlásil, že toto slovo
nezná a neví, co by mělo znamenat.) Když se tak nestalo ani po příštích volbách, ba
naopak vliv orthodoxních i reformovaných komunistů spíše zesílil, z počátku zastrašení
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komunisté se zase začali cítit pevně v sedle a u nekomunistů se naopak začal zase vracet
strach z jejich bývalé moci, což v době přestavby hospodářství, během níž seděli
komunisté stále na vedoucích a rozhodujících místech, ze kterých určovali, kdo bude či
nebude propuštěn, nebylo tak docela bezdůvodné. Komunisty ukradený majetek, stejně
tak jako jejich organizací, zůstal ponejvíce v jejich rukou a rovněž výrok pana předsedy
vlády, že ho špinavé peníze nezajímají, rozhodně morální cítění nepozvedl. Při této
příležitosti by bylo zajímavé slyšet vládní odůvodnění, proč tato odmítla spontánní
nabídku Švýcarska na blokování komunistických kont ve Švýcarsku. Prakticky stejný
postup byl s různými obměnami i v ostatních zemích východního bloku, což se v Polsku
projevilo volbou bývalých komunistů do vlády a ani v Maďarsku, u něhož by se byl
očekával rychlejší postup v návratu k normálním poměrům, protože tam postup
debolševizace začal nejdříve, není situace nejrůžovější, zřejmě hospodářsky. Výsledek
voleb v Rusku, pokud se týká nové ústavy, dopadl sice ve prospěch presidenta Jelcina,
ale výsledek v dumě mu jistě vládnutí neulehčí, přičemž jeho nejsilnější odpůrci,
liberální demokraté se svým vůdcem Žirinovským, rozhodně nebudí se svým radikálním
programem na obnovu v podstatě carského Ruska žádnou důvěru.
Jejich touha po hegemonii území, velmocenského vlivu a vládě silné ruky se podi
vuhodně kryje s touhami komunistů. Jelcin potřebuje pro prosazování své politiky v
dumě podporu jiných stran. Propadne proto pokušení vyhánět čerta ďáblem, což je hra
více než nebezpečná? Jelcin má prozatím možnost tyto radikály, včetně komunistů, držet
v šachu, pokud za ním a novým státním zřízením bude stát armáda. Co se ale stane v
případě jeho smrti či nezvolení v roce 96? Jeho zeslabená vnitropolitická pozice bude
zřejmě ovlivňovat i jeho zahraniční politiku i západní diplomacii a je otázka, jak dalece,
samozřejmě jen v zájmu míru (viz. Mnichov, Jalta, Malta, Balkán), je západ ochoten
postupovat moskevským radikálům. Budou v rámci míru obětovány jen baltské státy
nebo ještě někdo jiný? Bylo by proto dobré, kdyby se náš pan předseda vlády obeznámil
s pojmem debolševizace, jenž je svým významem totožný s pojmem denacifikace, protože
jenom důslednou debolševizací získá náš národ opět rovnou páteř a hlavně i sebedůvěru
a my přesvědčíme Evropu, žejsme schopni být demokratickými členy nejen v Evropském
parlamentu, ale i spolehlivými spolubojovníky v NATO, což s bývalými komunistickými
důstojníky nezní zrovna věrohodné. Tato věc spěchá a možná, že není ani čas čekat až
do příštích voleb. Jednak je Jelcinova pozice zeslabená v závislosti na armádě, zvyklé
reprezentovat velmoc a ne ustupovat z Pobaltí, jednak rozpadnutí armády, která vždy
reprezentovala mocenskou politiku Ruska, může způsobit všeobecnou občanskou válku,
při které se mohou dosud nezničené atomové zbraně, včetně interkontinentálních raket,
octnout v rukou těch nejrozličnějších stran. Kdo pak bude platit za mír v Evropě?

Stanislav Koutek
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Rozhovory dnešních dnů
Rozhovor s paní ing. Alenou Hromádkovou:
"Konečně se nacházíme, svůj k svému."
"Paní, inženýrko, - předně Vám děkuji za Vaši obětavou činnost, za to, že chcete,
aby v politice byly spojeny charakter, schopnosti a práce.
Hned na začátku bych se chtěla zeptat, jak se vůbec vyvíjelo Vaše poznání jako
takové a poznání celé situace, přístup k Chartě. 77 a rozhodnutí přistoupit k činům,
když důvěra v ostatní, kteří se chopili vedení po roce 89, všeobecně zklamala?
H.:
"Byla jsem silně ovlivněna traumatem generace mých rodičů - všichni víme, že
vývoj po r. 1938, či 1 948 některé rodiny doslovil zpustošil, ba zničil. Podpis CH 77
po přečtení článku "Ztroskotanci a samozvanci" v Rudém právu a Patočkova teze
o nutnosti zůstat lidským i v nelidských podmínkách, vykonaly další. Ostatně
historická fakta a společensko-politické vědění byly mým zájmem i povoláním a
pociťovaná nezbytnost přeložit slova v činy, - byť drobné a zprvu zdánlivě
nevýznamné, - byla a je mým vnitřním pohonem dodnes. Signatáři Charty 77 jsou
z různého prostředí, měli různé motivace. Myslím, že příměr o bílém ledovci s
růžovo-rudou špičkou vystihuje i nadále pravý stav věci."

M.:

"Kdyžjsem poslouchala Váš projev na schůzi "Iniciativy pro sjednocení pravicových
sil České republiky", slyšela jsem podobná slova, která bychom chtěli říci my, - to,
oč i my usilujeme. Potlesk během Vašeho projevu a po něm, byl nadšený, Jaký byl
Vás dojem při schůzi, - a hlavně, jaké jsou reakce na ni?"
H.:
"Je dojemné, jak mnoho lidí - především starších - touží po veřejném potvrzení
pravd, ke kterým se museli těžce a zdlouhavě propracovávat po dlouhá desetiletí.
Bohužel, smysluplnou a poctivou reflexi o tom, co se vlastně stalo s naší zemí a s
námi samotnými najdete jen zřídka. Výroky našich předních politiků ponechávám
v této souvislosti raději stranou. To neznamená, že by dozráli lidé připraveni
nazývat bolestné či vytěsněné problémy pravým jménem. Skoro ale nemají přístup
do televize či do novin. A tak shromáždění, kde jsou obecné záležitosti probírány
prostě, srozumitelně a označeny tak, jak to lidé opravdu cítí, vidí a prožívají, mají
velký úspěch. Dnes totiž už není části občanů co vysvětlovat, ostatně mnozí si prošli
řadou těžkostí a otřesů podobně jako exulanti, a tak není divu, že máme v řadě
ohledů totožný jazyk, touhy a politickou vůli. . ."

M.:
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. "Čim byste chtěla doplnit to, co jste řekla 1. 2. 94?"
"Nemám nic zvláštního v hlavě i srdci, než to, co většina soudných a svědomitých
lidí. Lidí, kteří si dávají práci přemýšlet o tom, co vidí, slyší či tuší kolem sebe. Mám
ve zvyku spíše naslouchat a pokoušet se o shrnutí a vyvození praktických závěrů
z toho, co se stalo zkušeností, či těžce zvládnutým prožitkem."

S
X

"Jak se vůbec mohlo stát, že do celého státního aparátu bylo zařazeno tolik
komunistů?"
: "Důsledná racionalizace a přestavba existujících byrokratických struktur nebyla
naprostou většinou ministrů provedena a tak staří soudruzi více či méně jsou dále
u vesla. Chybí koncepce obnovy právního i správního systému jako celku. Tohle je
ale jen jeden ze symptomů toho, k čemu u nás doma dochází, resp. nedochází."

S X

"Jak mohl vzniknout zákon 87/1991 Sb.,. . . nejen exil je postižen, ale i z jiných
důvodů lidé zde. Některé velké majetky jsou vraceny a drobní lidé a střední vrstva
těžce bojují v mnohých odvětvích (nejen o majetek), ale prostě o svá práva."
: "V tomto případě byla zopakována stará kominternovská praktika: nominálně se
odhlasuje cokoli, co vypadá demokraticky a ve skutečnosti se to zablokuje
dodatečnými normami a způsobem provedení. . ."

S X
:

"Máme "demokracii", ale nemáme právní stát. Proti této skutečnosti a o její změnu
bojuje i Světové sdružení býv. polit, vězňů. Čím každý z nás může přispět, - podle
Vašeho názoru?"
: " Ano, máte pravdu. Obecná politická kultura je ještě nevyhraněná a slabá. Lidé
berou často určité věci stálejen intuitivněa v konkrétních souvislostech. Jistý druh
výkladu musím vždy začínat od toho nejosobnějšího - od ochrany vlastního života
a majetku. K nějaké principiální, ryze politické analyse, není snadné se dostat, u některých vrstev jako by smysl pro politicky pojatou spravedlnost a pro ideu
právního státu zcela vymizel . . . Zde je velký prostor pro osvětu a pro praktické
zkušenosti se západní demokracií na úrovni života obcí či regionů, - čili prostor pro
působení našich krajanů a přátel."

SX

:

"Jaká je naděje na práci mimo Prahu?"
"Politicky nadaní lidé žijí na okresech obvykle v izolaci a v depresi. Tu věčnou
vojnu s lidskou hloupostí a zlobou - jak šijí procházel např. K. Havlíček Borovský
- vidím především v orientaci na tvořivé, leč zapadlé vlastence v různých koutech
domoviny i světa. Svou práci a roli vidím obdobně jako práci Matěje Kopeckého. Ten
také objížděl vesnice, učil lidi mluvitčesky a měl jek systematické práci pro obnovu
národního sebevědomí a samostatnosti. Myslím, že něco takového bude třeba
zopakovat pokud jdeo pozvednutí občanského uvědomění a aktivaci všech slušných,
leč nejistých, či ne příliš průbojných, mužů i žen."
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M.:

"Jaké jsou především Vaše potřeby?"

:
H.

"Jako vysokoškolský učitel zápasím i nadále s potřebou kvalitních pramenů.
Mám na mysli např. subvence překladů předních historiků, vydávání memoárů či
originálních, nově přístupných dokumentů. Jde o to, aby i na středních školách, v
okresních knihovnách či muzeích byly materiály, jež běžná nakladatelství nejsou
schopná vydávat ajež by měly být k dispozici nejen badatelům, ale všem přemýšl i vým
lidem, kterých je stále ještě u nás dost. Podobně výtahy z čelných světových
časopisů, jež komentují vývoj ve střední a východní Evropě, srovnávají nacismus a
komunismus atd. by byly všestranně užitečné. Rovněž chybí předplatné aspoň
některých seriózních německých, rakouských, anglických týdeníků či novin, jež by
měly být dostupné ve většině kavárnách či na jiných veřejných místech. Dalších
praktických možností je nepřeberné množství: kostely potřebují odlít nové zvony,
obce opět budují vodní elektrárničky či větrné mlýny, opravují se sokolovny,
kapličky, hřbitovy, kolonády, obnovují zaniklé parky, aleje, potoky, studně či
studánky.
Venku by bylo dobré vytvářet lobby všude tam, kde toje možné, jak to dělají Poláci
a Maďaři. Vždyť právě existující vládní garnitura je jedna věc a znovuožívající
občanská pospolitost věc druhá. Mezi těmito póly existuje mnoho poloh a míst pro
hledání a vynalézavost všeho druhu; je mnoho možností... Pokud jde o příspěvky
z hlediska globálních otázek, jako je např. orientace zahraniční politiky, obchod,
situace na zahraničních zastupitelských úřadech, možnosti investovat apod., to
budou vědět Vaši čtenáři lépe než já. Chce to jen čas a energii a nikoli tolik peněz,
jak by se na první pohled mohlo zdát.”

M.:

"Hovořila jste také o ženách. Právě práce a možnosti žen jsou velice podceňovány,
dokonce i zpětně jejich podíl na odboji v minulých čtyřiceti letech."
"Ano, zcela souhlasím. Jde o závažné téma, ke kterému by bylo dobře se vrátit v
podobě speciálního vysvětlení a výkladu. Vnitřně stále vidím všechny ty zoufalé,
udřené manželky politických vězňů, jimž v 50. letech můj otec, bývalý advokát,
psával stovky odvolání, při čemž obě strany věděly, že toje zcela zbytečné . . ."

:
H.

"Zdůrazňujete ethickou stránku, - to je pro celý národ a především pro mládež
nesmírně důležité. Jak je možno mládež probudit z lethargie, do níž upadla?"
H.:
"Jedině osobním příkladem a to ne vždy. Loni jsem byla doslova otřesena, když
mi dospělá dcera přítelkyně z dětství řekla s patřičným odmítnutím, až despektem:
"ta vaše generace, ty vaše věčné oběti a Jan Palach". To sestálo ve chvil i, kdy dostala
ke svatbě byt z restituce a stotisíc kapesného a kdy oba dědečkové, těžce postižení
po roce 1948, ještě žili . . . Část mládeže, jež se zúčastnila listopadu 1989 však
pokračuje v politické angažovanosti a bedlivě, ostražitě sleduje, zda se sjednotíme
a konečně dopracujeme k výraznějším výsledkům i na poli veřejném."

M.:
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"Exil, který pracoval, informoval a některým dnešním státníkům otevřel na
západě cesty, byl postaven zcela na vedlejší kolej. Šikovnou propagandou některých
vedoucích politiků byl národ tak ovlivněn, že zmizela jakákoliv objektivita. Jak
chcete prostřednictvím vaší budoucí strany toto napravit?"
H.: "Je třeba mít na paměti, jak dopadli lidé, kteří se vrátili v r. 1945 domů ze Západu.
Obávám se, že v mnohém ohledu nic nového pod sluncem. Část lidské přirozenosti
je kolísavá, závistivá a přelétavá. Nicméně věřím, že určité postoje a povahová
směřování lze časem usměrnit, ne však přímým politickým vlivem jakkoli silné
strany. Základ vší malosti a nepřejícnosti je totiž v rodině a škola či další spo
lečenské instituce mohou působit jen zprostředkovaně a z dlouhodobého hlediska.
Ja sama mám s některými lidmi v exilu prožitky velmi rozporuplné, - dnes vím,
že to nebyli ti praví, ježjsem potkala. Soukromé zkušenosti však nic nemění na tom,
že především bývalí političtí vězni měli být uvítáni s hlubokou vděčností a uznáním.
Nic ale není ztraceno, - nová osobní setkání a spolupráce dříve či později vše
prověří a jistě začne přinášet žádoucí plody. Proto jedním z mých oblíbených hesel
je zcela prosté a staronové dictum "Svůj k svému" či "Národ sobě"."
M.:

"Je neustále snižován boj o obnovení demokracie během prvních dvaceti let. Kde
vidíte příčinu, proč je národ lak oklamám?"
H.:
"Na celém světe jsou university a sdělovací prostředky z velké části v rukou
levičáků. Dokud si lidé u nás neuvědomí, že komunisty nebyly zničeny jen instituce
soukromého vlastnictví a tržní vztahy, ale především způsoby tvořivých
myšlenkových postupů a pracovních stylů, bude situace stále politováníhodná.
Pravdivé a kultivované zobrazování a interpretování reality všedního dne a
dějinného vývojeje věcí příslušného vzdělání i poučeného zájmu kritické veřejnosti.
Stále má řada různých pseudohistoriků možnost očerňovat např. naše válečné
hrdiny z RAF či manipulovat dokumenty, memoáry ajiné významné materiály, jež
se týkají období 1939-1989. Na druhé straně nám vyrostla nová generace slibných
literátů a historiků, kteří svědomitě a vytrvale pracují na uchování paměti národa.
Za mnohé revuejmenuji např. časopis Střední Evropa, Proglas, Prostor, Souvislos
ti, Kritický sborník a našla by se řada dalších, rovněž pevně zakotvených v
samizdatové kultuře."

M.:

M.:
H.:

"Jakou práci čekáte od nás?"
"Takovou, jakou sami uznáte za vhodnou a přiměřenou. Zdá se, že orientace,
zaměřená hlavně na Prahu a ústřední instituce vládní či parlamentní, se příliš
neosvědčila. To není kritika, tojejen konstatování, žejistá decentralizace vzájemných
vztahů bude postupem nepochybné prospěšnější i radostnější."

M.:

"Paní inženýrko, děkuji Vám za rohovor a přeji Vám mnoho síly k Vaší další
Pracl'

Rozmlouvala Dr. Monika Kuříková - Pospíšilová
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1. února 1994 se konalo v Národním domě v Praze na Vinohradech setkání s
představiteli "Iniciativy pro sjednocení pravicových sil České republiky."
Návštěva byla tak veliká, že před pátou hodinou by! přeplněný sál v druhém poschodí
uzavřen a schodiště bylo naplněno lidmi až do přízemí.
Otiskujeme v tomto čísle alespoň první projev ing. Aleny Hromádkové a to
zvláště pro informaci našich krajanů na celém světě a všech těch, kteří se schůze nemohli
zúčastnit.
Během těchto měsíců prodělalo i toto důležité hnutí svůj vývoj, o němž budeme
informovat v příštím čísle.
Vážení přítomní, opět jsme se sešli my, kdo se nejen zamýšlíme nad rozporuplným
stavem naší společnosti, ale zejména cítíme potřebu převzít svůj díl zodpovědnosti za
trvalé zájmy země. Ukázalo se, že jednota, vzniklá ve chvílích úzkosti či naopak pouhé
naděje, nestačí. Je nutno o ni soustavně pečovat v práci, jež spojuje co nejvíce lidí
otevřených a zodpovědných vůči všem slušným a pracovitým občanům. Pokud se tato
jednota nestane nosným pilířem, na kterém bude možné dále stavět a dosáhnout změn,
o které nám jde, šlo byjen ojednotu krásnou v daném okamžiku, ale neschopnou naplnit
program obnovy základních civilizačních hodnot v naší vlasti.
Pocit, že vše bude lepší bez osobního přičinění, je zavádějící a velmi nebezpečný.
Nesmíme být zklamáni ani odrazeni tím, že vývoj nejde tak dobře nebo tím směrem, jak
je to žádoucí. My všichni, kteří vidíme, že stále není uděláno, co je třeba ještě udělat,
bychom si měli uvědomit zásadní pravdu: Každé vítězství je součtem porážek,
kterým jsme nepodlehli. Nezdary jsou totiž zdrojem užitečného poučení a základem
zdaru pozdějšího. Pro společnou věc by proto v tuto chvíli mel další postup znamenat
zásadní obrat. Doposud jsme totiž spoléhali na jiné. Teď musíme začít spoléhat
především na sebe - na svou vůli sjednotit se, jednat v zájmu nás všech, a hlavně
odmítnout povrchní filozofii úspěchu, chápaného jen jako schopnost přijít rychle a
snadno k majetku, jakkoli a za každou cenu . . .

Je nutné vyjít na veřejnost
Stále častěji je zdravý rozum průměrného občana urážen hloupými, nudnými, ale
především bezobsažnými stranickými proslovy či televizními debatami o jevech povrch
ních - to podstatné jako by nestálo vůbec za zmínku. Z mnoha dopisů a dokladů o tom,
co lidé u nás skutečně prožívají, vycházejí na povrch zhruba tyto základní problémy:
1. M áme sice demokracii, nikoli však právní stát (sem patří vše, co víme o stavu naší
legislativy, justice, policie atd.). Přitom je zřejmé, že politická vůle, usilující pouze či
převážně o prosperitu, bez ohledu na potřebu právní jistoty jednotlivců, je vůlí pseudopolitickou, jež dále udržuje společnosti ve stavu bědného přežívání. Kontinuita zločinů
- především hospodářských - nás vede nanejvýš k úrovni jižní Itálie a jejím známým
mafiánským strukturám a strachu z nich. Dnes jde o to, abychom tomuto vývoji
zabránili.
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2. Ukázalo se, že především restituce umožňují vznik tzv. aktivního vlastnictví a
směřují k úsilí o hodnototvorný proces (na rozdíl od různých spekulativních a manipulativních procedur, jež jsou jen další variantou socialistických způsobů rozdělování a
přerozdělování). Proto by měli být podporováni především drobní a střední
podnikatelé, kteří umějí a chtějí navázat na poctivé tradice předchozích
generací. Naše banky, kde často sedí staré osvědčené nomenklaturní kádry, a tajuplný
proces formování kapitálového trhu ke vzniku nového středního stavu zatím výrazně
nepřispívají. Podobně nestimulují demonopolizaci hospodářství.
3. Stoupá nespokojenost s nekompetentností a s korupčností stále většího počtu
úředníků státního sektoru. Jde nejen o obecný morálné-politický problém očisty státní
správy, ale také o program vysokoškolské výchovy budoucích vyšších úředníků, poctivě
sloužících věřejnému blahu, kteří by byli speciálně vzděláváni v otázkách práva a
financí. Zde zatím zásadní, dlouhodobě pojaté řešení chybí. Přitom toje ústřední problém
integrace či dezintegrace státního aparátu jako celku, bez jehož řešení nelze postoupit
vpřed.
4. Vývoj v zemědělství je doslova alarmující - naprosto neudržitelná je činnost jak
různých klik, tak dnešního ministra tohoto resortu.
5. Podobný stav můžeme registrovat též ve zdravotnictví a ekologii.
6. Situace v masmédiích, jež neumožňuje zajistit veřejnosti přístup ke skutečně
pluralitnímu názorovému spektru, by zasluhovala samostatný výklad. Zvláštní pozor
nost je nutno věnovat například státní televizi, kde jsou bez jakékoliv sankce možné
naprosté dezinformace a nestydaté lži (viz například "svědectví" agenta StB Zikmunda
apod.), aniž by bylo respektováno cítění a prožívání občanů, kteří stojí o objektivní
publicistiku a soustavnou reflexi dění u nás i v zahraničí a zatím nevědí, jak se
manipulacím s fakty bránit.
Našlo by se mnoho dalších příkladů - např. chování vůči krajanům, kteří si svého času
útěkem často zachraňovali holý život a jejichž zcela oprávněné požadavky na to, aby se
mohli stát opět činnou součástí domova, jsou téměř zcela ignorovány. Přitom dnes jde
o to, aby každý, kdo je schopen a ochoten přiložit ruku k dílu obnovy, dostal příležitost
a nemusel propadat apatii, jež u mnohých vede k nedůvěře vůči blížícím se komunálním
volbám i volbám do Senátu.
Odhaduje se, že za první republ iky u nás existovalo téměř 30 tisíc různých dobrovol ných
organizací, spolků, odborářských svazů a jiných neziskových institucí. Po roce 1948 jich
komunisté povolili jen několik set a navíc je měli zcela pod kontrolou. Přesto iniciativa
našich nejproduktivnějších občanů nezanikla - našla si jen jiné cesty. Po desítkách let
nuceného ústraní a lidsky únosného přežívání jen v soukromí je proto nutné opět vyjít
na veřejnost - nejen v Praze, ale především v obcích a krajích - a zabránit starým
zkušeným soudruhům v další manipulaci s majetky, osudy jednotlivců i celé
naší společnosti.

11

Staronová levice káže nové náboženství
Komunisté dostali velkorysé výpalné v podobe privatizace - přesto dále eskalují své
požadavky. Dělají to však diskrétněji, poučeněji a obratněji - nemusí spěchat. Čas hraje
pro ně. To, k čemu ti nejhorší z nich přišli nelegitimně (byť ve své době legálně, tj.
výhodně levně díky předpisům, jež si sami vyrobili), je i nadále ospravedlňováno a z
nájemníků se definitivně stávají majitelé a suverénní páni naší vlasti. Proto je nutné se
spojit a usilovat o získání prostoru pro poctivost, slušnost a zodpovědnost v každém
závodě, úřadu, škole či nemocnici. Staronová levice, vždy protináboženská, protikapitalistickáaprotiparlamentní, najednou káže nové náboženství radikálního liberalismu,
kapitalismu a parlamcntarismu. Díky liknavosti, nedůslednosti a slabosti našich
koaličních stran sejí daří obnovovat a transformovat svoji sílu a dále ji rozvíjet. Nic ale
ještě není ztraceno, jestliže se ohromení a znechucení občané včas vzpamatují a ptfidou
do komunální a regionální pol itiky, připraveni obětovat svůj čas, sílu a často i kus zdraví.

Vládní garnitura necítí potřebu měnit situaci
Velkým a opomíjeným rezervoárem života jsou energie a zkušenosti žen všech
věkových kategorií. Mnohé z nich rychle dozrály a nazřely, že půjde-!i vývoj dosavadní
cestou, nebude tu za několik let doušek čisté vody, ani nejzákladnější bezpečnost na
ulicích.
Je třeba mnoho napravovat. Bývalá Pithartova vláda složená převážně z
reformních komunistů a Parlament let 1990-92 vytvořily podmínky a zákony
vhodné především - byť i v mírnější podobě - pro pokračování předchozího
systému. V některých případech byly buď úmysl ně, či díky neschopnosti autorů tvořeny
zákony nedokonalé, takže vznikl prostor projejich obcházení a nedodržování. V současné
době zatím stále ještě nedochází k nutným novelizacím nebo důslednému prosazování
těch právních norem, které vyhovují a jsou nesmírně potřebné. Dnešní vládní a koaliční
garnitura zřejmě necítí nutnost tuto situaci podstatně měnit, a proto by bylo iluzí dále
čekat, že přijde náprava z této strany. Jediná účinná cesta proto vede přes instituce
důsledně demokratické, založené na výsledcích voleb. Musíme proto pracovat pro novou
konstelaci politických sil a nutit stávající koalici, aby plnila své volební sliby a hlavně,
aby začala reagovat na stoupající hospodářskou i běžnou kriminalitu. Jinak hrozí
rozklad základních společenských struktur, na který čekají staří exponenti říše zla, aby
bylo možné volat po vládě silné ruky, či aby mohli triumfálně prohlašovat "ještě nás
budete jednou rádi volit".

Je třeba jednat: nedopustit »polskou cestu«
Komunál ní vol by budou tentokrát zvlášť významným ukazatelem skutečných poměrů.
Komunisté to dobře vědí a vyvíjejí obrovskou organizační aktivitu pro vítězství, často v
podobě svých "nezávislých" kandidátů. Nemusí spěchat, protože "volná hra" údajně
svobodných tržních sil pracuje ve prospěch transformace zřejmého politickéhomonopolu
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v různé nenápadné monopoly ekonomické. Mnozí z přítomných mohou namítnout, že
toto je všeobecné známo. Ano, jistě, souhlasím. Jde tedy o to, abychom vzájemně sdílené
názory získané zkušenosti poznatky sjednotili a využili v rovině konkrétních činů.
Abychom začali soustavně společně komunikovat, a především jednat. Nebude to
jednoduché, protože dezinformace na stránkách nejen tradičně levicového tisku, jako je
Rudé právo, ale i pseudoliberálního či pscudopravicovéhojako např. Mladé fronty Unes
či Telegrafu, i nadále ztěžují mnohým ne zcela informovaným čtenářům pohled na
situaci. Nemluvě o různých provokatérech a udavačích, kteří mezi nás docházeli a stále
docházejí a mají jedinou starost: aby nic politicky produktivního a pozitivního nevzniklo.
Nicméně už krystalizuje operativně jednající skupina, která ví, jak reagovat na
rozkladné a zavádějící podněty a kontakty. Jde tedy o záležitosti nesnadné, protože příliš
mnoho protivníků doufá, že si nebudeme vědět rady! Budeme! Půjde však o namáhavý
proces vzájemného poznávání a sdružování. Pro Iniciativu za sjednocení pravicových sil
bude však velkým přínosem, podaří-li se zachovat u všech sjednocených politických
subjektů jejich filozofický základ a určující charakter (například křesťanské hodnoty).
To povede ke vzájemnému myšlenkovému obohacování, které bude pro sjednocení v
zájmu dosažení společného cíle nesmírně důležité.
Dovolte mi proto na závěr vyjádřit potěšení, že zde je tolik zájemců z okresů a že tolik
lidí má upřímný zájem nabídnout a sjednotit své síly a pracovat dále pro naši složitě se
rodící - a jak pevné věřím - svobodnou, demokratickou a mravně zdravou občanskou
společnost a stát.
Pomáhej nám v tomto díle Bůh a nehynoucí přítomnost našich nejlepších předků.

ing. Alena Hromádková

J.M.: "Komunisti chtějí beztřídní společnost. Prosím. Jenže první věc, kterou
udělají, když se dostanou k moci - a pánbůh jim odpusť metody, kterými
se k ní dostanou - je, že vytvoří novou privilegovanou třídu."
J.M.: "Místo beztřídní společnosti nakonec udělají beztřídní hřbitov. Ona
v nich není špetka pokory, lítosti, porozumění pro člověka. Co chcete
s takovými lidmi dělat?"
Pozn. redakce:
Výroky J.M. jsou převzaty z knihy: "Hovory s Janem Masarykem", autor Viktor Fischl.
Vydala MF 1991.
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NÁZORY, ARGUMENTY, DOKUMENTY
Proč. . . ?
Proč nebyla po prvních volbách zakázána komunistická strana, která více než 40 let
svojí diktaturou způsobila a zapříčinila nejen nesmírné ekonomické, ale i morální
škody obou národů?
Proč nebyla zrušena s okamžitou platností komunistická ústava as ní celý právní řád,
který byl vybudován jen a jen k udržení diktatury a preferenci komunistů?
Proč nebyla s okamžitou platností zavedena poslední demokratická ústava včetně
právního řádu z první repu bliky, platná ku příkladu k 28. zářil 938, čili těsně před
podepsáním mnichovského diktátu s tím, že dojde dle potřeby k modifikacím po
volbě nového parlamentu?
Proč na základě tohoto přirozeného kroku nebyla komunistická strana prohlášena za
zločineckou organizaci, která protiprávním způsobem s podporou cizího státu
zavedla diktaturu v jeho prospěch?
Proč v důsledku toho nebyl s okamžitou platností zabaven celý majetek komunistické
strany a na ní závislých organizacíjako URO, GSM, závodních milic, ale i ostatních
tzv. politických stran, komunisty připuštěných?
Proč nebyla pro přechodnou dobu jednoho roku zavedena úřednická vládáš nejnutnějšími
ministerstvy, v níž by vedle lidí z domova, znající poměry, byli pro určitá místa,
jako průmysl, zahraniční obchod, zahraničí vůbec, povoláni politicky nezávadní a
politicky protikomunisticky angažovaní odborníci exilu, kteří znali z vlastní
zkušenosti nejen demokratická pravidla, ale i pravidla svobodného trhu?
Proč nebyla okamžitě založena centra pro informaci a semináře pro ty občany, kteří byli
ochotni se aktivně zúčastnit politického života a státní správy, o čemž po více než
40 let neměli ani potuchy nebo jen mlhavé představy?
Proč nebylo s okamžitou platností rozpuštěno StB a zastaveny výplaty na jejich členy
s dodržením 3-měsíční výpovědní lhůty při současném snížení těchto platů na
celostátní průměr?
Proč nebyly obsazeny a hlídány všechny úřadovny těchto organizací hlídkami bývalých
politických vězňů a studentů, aby se tak zabránilo zničení důležitých dokumentů
a převodu peněz z tajných fondů?
Proč nebyli s okamžitou platností odvoláni vedoucí zastupitelských úřadů v cizině a
blokována všechna konta?
Proč nebyla tato místa provizorně a dočasně obsazena lidmi žijícími z proti
komunistických organizacíjakoje Sokol, Mezinárodní sdružení politických vězňů,
Rada svobodného Československa atp., to je lidmi, znajícími řeč, politickohospodářské poměry, jakož i náladu vlády a obyvatel těchto zemí v poměru k ČSR?
Tato provizorní obsazení by byla nejpozději do dvou let obsazena v CSR nově
vyškolenými diplomaty bez komunistické minulosti, či by skončila definitivním
jmenováním provizorního zástupce, v případě jeho osvědčení.
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Proč nebyla blokována všechna bankovní konta s tím, že jednotlivec má k dispozici
pouze 10.000,- Kč a pokud má jiné závazky tuto částku přestupující, je povinnen
to doložit?
Proč nebyl nařízen soupis veškerého majetku k datu blokování bankovních kont včetně
celkového majetku v nemovitostech, klenotech, autech atd. Jestliže bylo možno
ušetřit během komunistické diktatury maximálně 500.000,- Kč, pak vše nad tím
by propadlo státu a od 100.000,- Kč výše by bylo postiženo progresivní daní, což
by platilo pro všechny občany. Z této sumy by byl vyňat stav majetku před
komunistickou diktaturou. Na základě tohoto zjištění by mohla být vydána nová
měna v poměru 1:1 a všechny vklady by byly opět volné, ale na černo ulité peníze
komunistické mafie by tím byly vyloučeny.
Proč nebyli požádáni již starší a pensionovaní nekomunističtí odborníci o spolupráci v
reorganizaci správního aparátu a v různých komisích pro kontrolu zestátněného
průmyslu a prováděcích nařízení?
Proč nebyla přijata mnohdy bezplatná pomoc exilových odborníků v oboru výše
zmíněné oblasti, ale i ve školství (vysoké školy, střední a odborné školy, výuka
řečí)?
Proč nebyl založen Fond národní obnovy, do něhož by připadl celý majetek
komunistických organizací:
Proč nebyla vyhlášena daň z neoprávněného obohacení, která by postihla všechny ty,
kdož dík členství ve straně zastávali místa, na která nepatřili a tím se na úkor
národa obohacovali?
Proč nebyla vyhlášena 4% daň z příjmu pro všechny členy komunistické strany (ti
platili straně 2 % z platu) až do doby nahražení všech škod za doby diktatury
vzniklých. To není kolektivní vina, nýbrž individuální postih jednak za členství ve
zločinecké organizaci a jednak náhrada za výhody, které členství přinášelo oproti
ostatním občanům (měsíční příjem 150-180 miliónů pro fond národní obnovy).
Proč z takto peněžně dotovaného fondu nemohly být vypláceny náhrady za ukradený
majetek a při jeho vrácení náhrady zajeho poškození, protože jakou cenu má např.
vrácený dům pro starého majitele, když na jeho zrestaurování je třeba x-tisíc ko
run, nebo pro znovu začínajícího rolníka, nemá-li vedle polí i živý a mrtvý inventář?
Proč nebylo ponecháno komunistům aktivní volební právo, ale proč jim alespoň na 10
let nebylo vzato právo pasivní, čili právo být zvolen do politických funkcí?
Proč, vycházíme-li z marxistické a materialistické filosofie nebyl proveden tímto
způsobem na komunistech a jejich přisluhovačích materielní postih a tak obno
vena všeobecně narušená víra v morálnost a spravedlnost s názorným příkladem,
že poctivost a čestnost se konec konců vždy vyplácí?
Proč se konečně vždy při jednání s komunisty používá samet a naproti tomu při jednání
s jejich obětmi či odpůrci pouze šmirgl-papír???
Stanislav Koutek
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SVĚTOVĚ

SORUZENI BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VE2NU V EXILU

WELTVEREINIGUNG OER EHEMALIGEN

TSCHECHOSLOWAKISCHEN POLIT.

HÄFTLINGE

IK EXIL

ASSOCIATION MONDIALE OES ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES TCHECOSLOVAQUES EN EXIL

WORLO ASSOCIATION OF FORMER CZECHOSLOVAK POLITICAL PRISONERS

IN EXILE

Solothurn, švýcarsko, 21« března 1992

Doporučeně

Pan
Václav Havel
president České a Slovenské
federatívni republiky
PRAHA

HRAD

Věc: Otázka_t^zv. Sudetských Němců
Vážený pane presidente,

v příloze Vám zasílám česká znění našeho dopisu o tak zvaných ''Sudetských
Němcích, který jsem poslal německému televisnímu vysílači ARD • Deutschland 1
dne 24. února 1992.
Prosím Vás, pane presidente, prosím Vás naléhavě, velmi naléhavě, přečtěte
si to. Jsou to mé osobní zážitky z více než Šestileté strašlivé hrôzovlády
a teroru nacistů během druhé světové války a před ní a vše, co je tam napsáno,
odpovídá pravdě.

Vy sám z vlastní zkušenosti •celé věci nemůžete nic vědět. Narodil
jste se teprve 3 1/2 roku potom, co Hitler v Německu usurpoval moc a kdy Konrád
Henlein a K.H. Frank začali dělat přímý útok na rozbití Československé republiky.
Narodil jste se teprve 2 roky potom, kdy se ve Vašem dnešním bytě a tehdy bytě
Vašeho otce Ing. Václava Havla konala - pokud vím jediná - neoficielní
schůze a jednání tehdejších českých politiků s Konrádem Henleine« a jeho spo
lečníky na podzim v roce 1934.
A v květnu roku 1945 na konci druhé světové války Vám bylo 8 1/2 roku a o sku-r
tečných hrůzách druhé světové války - také dík postavení Vaší rodiny - ne
víte z vlastní zkušenosti docela nic. Na počátku této války a nacistického te
roru v naší - to jest Vaší i naší - vlasti Vám nebyly ani dva roky. A je
známo, že takové dítě má zájem o všechno jiné,než o politiku, hrůzy války a
teror? který v jeho blízkosti existuje.

Věřte ml, pane presidente, že nikdo, kdo to sám nezažil a tedy ani Vy si sku
tečnou představu o tehdejších hrůzách, rabování a ničení celé země, zotročení
celčho nžroda, povraždění údajně přes 450 tisíc jeho příslušníků včetně dětí
a ukradení jejich majetku, popravení ministerského předsedy vlastní vlády,
stejně tak i primátora hlavního města Prahy a mnoho jiných i strach celého
národa z toho, co snad nastane zítra, n_e_m_ů ^_e

Je proto každý, kdo nějaké vědomosti o všech těchto událostech a skutečnostech
chce mít - a tedy i Vy, pane presidente - odkázán na pravdivé informace těch,
kteří to prožili, nebo na informace objektivních českých historiků.

Mezi tyto však v žádném případě nepatří Slovák Mlynářík, podle mého přesvědčení
nejméně morálně dokonale skorumpovaná osoba, který se - jako Slovák - z
neznámého mi důvodu zabývá historií Cechů v tomto steletí,
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Pokračování citátu:
'1 1740 vtrhl pod pláštíkem starých slezských dědických nároků
ve spojení se Saskem a Francií do Slezska a získal v obou
prvních slezských válkách největší část táto země.’'/Konec citátu/

Nechávam stranou otevřenou otázku, zda tu Češi nemají nárok na vrácení této
země, obdobný např. Elsasko-Lotrinsku.
V každém případě obrany neschopná a nešťastná císařovna Marie Teresie nemoh
la proti přemoci Friedricha II. a uloupení Slezska dělat docela nic.

Avšak neberme v uvahu tyto skutečnosti při nárocích bývalých československých
občanů německé národnosti, žijících až do konce druhé světové války v pohra
ničních územích Cech0 Moravy a Slezska, kteří - aby zakryli tyto skutečnos
ti si začali říkat ''Sudetští Němci.1' /Tento pojem vznikl teprve ve 20. stole,
tí, viz Universální LEXIKON BARTELSMANN, vydání 1991.strana 8?6 střed/.

Vezměme krátce na vědomí skutečnost, že před druhou světovou válkou a až do
jejího konce v zemích koruny české, v Cechách, na Moravě a v malém zbytku
Slezska žilo asi 2,5 milionu československých občanů německé národnosti.
/Údaje z téže stránky uvedeného lexikonu/.

Přitom musí být jako absolutní pravda a skutečnost uvedeno, že tito němečtí
spoluobčané měli v první Československé republice až do poslední maličkosti
stejná lidská a občanská práva a základní svobody, jako na příklad Češi v
Cechách, ve skutečnosti ještě více:

Cca 6,5 milionu Cechů v Cechách měli jednu universitu a jednu vysokou škelu
technickou v Praze a
cca 2 miliony Němců v Cechách méli v Fráze také jednu universitu a jednu vy
sokou školu technickou

a přirozeně totéž platí o středních, odborných a jiných školách.
Jen v Praze měli Němci dvě stálá divadla, Neues deutsches Theater a Kleine
Bii hne,

měli mnoho vlastních časopisů, Prager Tagblatt jsem měl sám předplacený.
A jak si vzpomínám, naši němečtí spoluobčané spoluvládli v mnohých českoslo
venských vládách.

Krátce Němci v Československu žili nejméně tak dobře, jako francouzský mluví
cí Švýcaři ve Švýcarsku.

A ještě něco k tomu: ja sám jsem zažil v nejvyšší možné míře přátelský poměr
Němců a Cechů v první republice.
Tyto, jak dnes mohu posoudit, švýcarským poměrům podobné a odpovídající pomě
ry mezi Cechy a Němci v první Československé republice, trvající staletí,
zcela náhle zmizely.
Objevení se Adolfa Hitlera na německé politické scéně, jak se pamatuji od
počátku, zjevně ale s jistotou od 1927 - 1930 a od 1933» kdy Hitler usurpoval moc v Německu, změnily se přátelské poměry mezi Němci a Cechy v Česko
slovenské republice ve stále rostoucí nepřátelství.
Náhle na místo přátelství bylo se strany Němců nejen proklamováno, ale sku
tečně prováděno stále větší nepřátelství.

Jistý Konrád Henlein chtěl v Československu založit filiálku Hitlerovy stra
ny NSDAP /National Sozialistische Deutsche Arbeiter Fartei/ a když to nebylo
povoleno, založil v roce 1933 ''Sudetendeutsche Heimatfront'', kterou v roce
1935 změnil na ’’SUDETENDEUTSCHE FARTEI'1 - Sudetoněmeckou stranu, což ale
ve skutečnosti nebylo nic jiného, než filiálka Hitlerovy strany NSDAP.
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Ten připravil cestu k připojení českách hraničních území, tedy část českých
historických korunních zemí k Německu a za tyto 11 zásluhy1' byl v říjnu 1936
jmenován Gauleiterem /župním vedoucím/ Hitlerovy NSDAP a v roce 1939 říšským
místodržitelern v nové německé župě SUDETENLAND - SUDETY, Hitlerem takto po
jmenované Části dříve českých zemí«

S největší demagogií sorganisoval převážnou část nemeckých obyvatelů Cech,
Moravy a Slezska do své SUDETENDEUTSCHE PARTEI a tato strana se ihned po oku
paci československých pohraničních území v říjnu roku 193tí začlenila do Hitle
rovy nsdap«
A jako kouzlem se přátelsko chování Nůuiců k Cechům v bývalém Československu
zásadné změnilo«,

V rámci Sudetoněmecké strany byly od r« 1935 v každé její místní organisaci
organisovány tlupy násilníků, zvaných 0 r d n e ř i , kteří měli již vlastní
uniformu, bílé punčochy, krátké kalhoty a tmavomodrý kabát, přepásaný koženým
opaskem« Byli ve skutečnosti již polovojenskými jednotkami s přísnou vojenskou
kázní«

A tyto tlupy mlátičů - ordnerů počaly ihned po svém vzniku provozovat svou
brutální činnost proti Cechům a tuto trvale až do r« 193^ stupňovaly. Vytlou
kaly okna českých škol a sokoloven, Cechy n dokonce i školní děti mlátily, kde
koli je potkaly a čeští četníci dostali rozkaz nic proti tomu nedělat, aby
Némce nedráždili!
A paralelně s touto činností ordnerů začal Konrád Henlein se svými pomocníky,
mezi nimi jako s hlavní osooou s Karlem Hermannem Frankem, knihkupcem z Kar
lových Varů organisovat svou 1'politickou činnost
Předkládali československé vládě své žádosti o různá zvláštní práva, kterým
vláda vždy vyhověla. Avšak ihned po splnění jejich požadavků předkládali Konrád
Henlein a K«HoFrank vládě nové a podstatně zvětšené požadavky a to dělali tr
vale.

Nakonec předložili Konrád Henlein a Karl Herrmann Frank československé vládě
tak zvané 1'Karlovarské požadavky’', které nepožadovaly nic menšího, než od
tržení podstatných částí Cech, Moravy a Slezska a jejich zapojení do Velkoněmecké říše0
Přitom stále a při každé příležitosti volali, psali v časopisech a tiskli na
plakátech ti dříve tak mírumilovní a přálelSlní němečtí spoluobčané:
•'Ein Volk, ein Reich, ein Fiihrer ’’

/v překladu:/

''jeden národ, jedna říše, jeden vůdce'*

a

'' Wir wollen heim ins Reich''

'’ my chceme domů do říše ''
a podobné slogany«
Takové požadavky nemohla splnit již žádná československá vláda.

Pozoruhodné snad by bylo, že - pokud se pamatuji jediné - neoficielní
setkání českých politiků s Konrádem Henleinem a jeho průvodci se konalo na
podzim 1934

a sice v bytě Ing. Václava Havla na Palackého nábřeží v Praze, tedy v bytě
otce dnešního československého státního presidenta, kde tento také nyní bydlí.
Potom se konala znama mise anglického lorda Runc iuinnnn.

1S

Konečné v září 193& se konala tak zvaná Línichevská dohoda mezi diktátory

Adolfem Hitlerem

n

Bani to Musolinim

n

politováníhodnými statisty
Edouardem Dalladierem, francouzským ministerským předsedou
a
Newille Chamberleinem, anglickým ministwrským předsedou,

při které bylo rozhodnuto rozbití Československé republiky.

češi museli z pohraničí, tedy ze své vlasti v první fázi do 10c 10o 193&
odejít a jejich nemovitosti tam nechat» To postihlo statisíce občanů,
kteří odešli chaoticky do vnitrozemí.
Potom 1% března 1939 obsadila Hitlerova armáda zbytek českých zemí,

československá republika byla zlikvidována,
z ní zřízen tak zvaný "PROTEKTORÁT BÓH12EN UND MÁHREN" /Protektorát Čechy
a Morava/ a pan Konstantin von Neurath byl jmenován říšským protektorem s
neomezenou mocí» Hitler si přitom neodpustil přijet do Prahy a ukázat oe v
okné pražského hradu, sídle českých králů a presidentů první československé
republiky»

Hned zpočátku začalo vykořisťování českých zemí. Směnný kurs německé marky
k české koruně byl ještě 14» března 1939 1:4, t»j. za 1 marku byly 4 Kč.
Od prvního dne okupace , t.j. od 15» 3» 1939 určily německé vojenské úřady
kurs DM/Kč 1 : 10 a německou marku zavedly jako zákonné platidlo v českých
zemích vedle koruny, která platidlem zůstala.

Tímto "zařízením" mohli vtáhnuvší Hitlerovi vojáci a hned za nimi přišlí
správní úředníci v českých zemích koupit všechno nejméně 2 1/2 - krát lev
něji, než češi» Tyto poměry zůstaly v platnosti až do konce války v roce 1945»
Vyrábět bylo dovoleno jen to, co tak zv0 "úřad pro řízení zakázek" /A.uftragslenkungsbůro/ vojenské správy, řízený jedním hejtmanem povolil»Žádosti o po
volení výroby se předkládaly dvakrát měsíčně a byly vyřízeny tím, že na ně
bylo dáno razítko "Bewilligt" - /Povoleno/, nebo "Nicht bewilligt" /Nepovoleno/.

Totálně všechno bylo obhospodařováno pro vojenské účely, od technického ben
zinu, oleje, všech kovů, dřeva, stavebních materiálů až po pracovní eděvy
a boty zaměstnanců bylo všechno kontingentováno a výrobní materiály byly
přidělovány jen na povolené zakázky. Zásobování obyvatelstva byle přirozeně
řízeno a jen na potravinové lístky, přičemž němečtí obyvatelé Protektorátu,
t.j. předtím československé republiky, měli potravinové příděly podstatně,
až dvakrát vyšší než češi ve vlastní zemi.
Jaký gigantický produkční arsenal pro vojenské účely Hitlerovy armády první
československá republika byla, je zjevno z toho, že tam byly tři velké to
várny automobilů, Škoda, Praga a Tatra a k tomu ještě 4 menší, Zbrojovka
Brno, Aero, JAWA a Wikov,
3 tehdy světoznámé továrny na motocykly, 3 větší továrny na letadle, AERO, z
AVIA a LETOV, 2 továrny na sportovní letadla, více, tehdy světoznámý-ch zbro
jovek, které vyráběly od tanků, kanónů až po kulomety a pistole s příslušnou
municí všechno, co armudu pro válku potrebovala.

že se jednalo o opravdu prvotřídní výrobky je zjevno z toho, že kulomety
anglické armady zno BREN byly kulomety Brněnské zbrojovky, vyráběné v
Enfieldu v Anglii a odtud bylo odvozeno také jejich jméno: BR - pro BRno,
BN - pro ENfield, tedy celkem BREN.
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A tento gigantický zbrojní potenciál - samozřejmě také všechny ostatní
průmyslové podniky, chemie, textil, měřící přístroje atd. - byl od 15»
března 1939
do konce války v roce 1945» tedy více než 6 roků plně nasa
zen pro vojenské účely Hitlerovy armády,
čímž byl takřka celý český národ povinnen pracovat pro tyto vojenské účely
a tím úplně zotročeno

Obrovské škody, které tím Češi utrpěli, činily tehdy nejméně 50 miliard
marek ročně a tedy za 6 roků jistě nejméně 300 miliard Marek« /dm/, pravdě
podobně ještě mnohem víc«
Dne 1. září 1939 začal Hitler válku s Polskem a tím byly všechny hospodář
ské předpisy ještě podstatně zostřeny«

Dne 28. října 193& bylo v Praze demonstračně oslavováno výročí založení
Československé republiky a nacistická policie střílela do demonstrantů.

Dne 17. listopadu 1938 bylo při dalších demonstracích nacistickou policií
znovu ostře stříleno do demonstrantů a mnoho z nich zraněno« Když student
medicíny Jan Opletal chtěl jednomu postřelenému poskytnout první pomoc,
byl přitom nticiulickou policií /.natřel en.
Současně bylo v Praze - Ruzyni bez jakéhokoli soudního řízení podle stanného
práva a jen jako výstraha popraveno 8 vysokoškolských studentských předáků
přesto, že neudělali naprosto žádný trestný čin ani podle německých zákonůo
Desetitisíce českých vysokoškolských studentů bylo zatčeno a zavlečeno do
Německa na otrocké prace.

A. od 17« listopadu 1938 byly všechny české vysoké školy a mnohá gymnasia a
jiné střední školy až do konce války zavřeny.
Tím byl celý český národ po téměř plných 6 roků vyřazen z vyšších studií a
nemohl proto vyškolit žádné vědce, inženýry a jiné vysokoškolské absolventy,
tedy žádnou vysokoškolskou inteligenci a tedy zbaven svých lidských práv a
základních svobod.

Jaká obrovská, do mnoha miliard marek jdoucí škoda tímto nedostatkem vysoko
školské inteligence českému národu vznikla se dá jen těžko odhadnout« Jestli
že vezmeme v uvahu jen 10 miliard marek ročně, je to za 6 roků nacistické
okupace opět 60 miliard DM.
K tomu přijde nezměrná škoda postižených osob, kterým byla nacistickým pan
stvem odebrána jejich základní lidská práva, mezi něž patří právo na vzdě
lání, čímž jim bylo zabráněno dělat odpovídající životní kariéru«
Potom byl v českých zemích nasazen plný nacistický teror,

cca, 230.000 židů z českých zemí bylo zatčeno a dáno do různých koncentrač
ních táborů, do Terezína, Mauthausenu atd.,
odtud byli odtransportováni do Treblinky, Březové a Oswiečimi, tam zavraž
děni a spáleni a jejich veškerý majetek zabaven.
Možnost ohodnocení zničených 23O0OOO lidských životů penězi, t.j. miliardami
marek je velmi pochybná otázka, život žádného člověka penězi nahradit nelzeo
V každém případě to byli převážně úspěšní podnikatelé, ekonomové, vědci, ob
chodníci a jen vyřazení těchto lidí z českého hospodářství způsobilo Cechům
obrovské škody.
Současně bylo zatčeno mnoho Cechů, hlavně z rud inteligence n zavlečeno.do
koncentračních táborů, kde převážně byli umučeni, nebo tam zemřeli.
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Nacisti popravili českého ministerského předsedu, generála Eliáše, legio
náře z první světové války»

Totéž udělali s primátorem hlavního města Prahy Dr. Otokarem Klapkou,
totéž b generálním tajemníkem Československého červeného kříže Ing» Bidlem,
totéž s celou rodinou Fafků včetně dětí, pan Fafek byl legionář z první
světové války a také úředník Červeného kříže

a dalších, udává Be celkově cca. 220.000 Cechů povražděno v koncentračních
táborech, nebo odsouzeno k smrti a popraveno. Kolik jich bylo skutečně,
nebude asi nikdy zjištěno. Údajně spolu s židy celkem cca. 45O«OOO a při
rozeně byl vždycky zabaven i majetek Cechů»
Po smrti říšského protektora Keinharda Heidricha byli všichni muži z obce
Lidice u Kladna bez soudu popraveni, všechny děti byly jejich matkám ode
brány a někam zavlečeny a všechny ženy z této obce zavřeny do koncentrač
ních táborů. Odtud se vrátily jen některé, děti většinou zmizely»
Totéž se stalo s obcí Ležáky u Hrace Králové a obě obce byly doslovně a v
pravém slova smyslu srovnány se zemí» A přitom žádný z obyvatelů obou obcí
neměl s atentátem na Reichsprotektora Heidricha naprosto nic společného»

To není však ani zdaleka všechno. Jen jako příklad budiž uvedeno, že vpravdě
obrovská škoda nastala Cechům tím, že bylo až do konce války zakázáno opra
vovat domy, nebyly nasazeny do provozu v českých zemích žádné nové železnič
ní vagony atd.

A ještě horší bylo, že celý český národ se v pravém slova smyslu více než
6 roků strachem třásl, protože nikdo nevěděl, zda snad již zítra se nestane
vězněm koncentračního tábora, nebo nebude odsouzen k smrti.
A

Z_A

T_0 T 0

D I _S_E

N E Z M E R N_É_ U T R_P E N_í

E_S

A

N E Z M E_R_N é

š_K 0_-

C E S K Ž_M_U__N_Á_R_0 p U _N_E O_M_L_U_V_I_L

N_I_K_p_O_.
přesto jsme také my, bývalí českoslovenští političtí vězni v exilu a s námi
jistě i většina Českého národa přesvědčeni, že i tato otázka odškodnění býva
lým obyvatelům pohraničních oblastí Cech, Moravy a Slezska německé národnosti

nebo

má,

dokonce

musí

být

řešena»

N_E__AL_E_ S A_M_A__A__S E_P A R_Á T N_E ,

nýbrž dohromady a současně s odškodněním
u_t_r_p_e_n í ,

za

všechny

škody

a

které němečtí nacisti způsobili Cechům - pokud je to vůbec

možné.
My jsme absolutné přesvědčeni,
spěch Cech ů_.

že

saldo

Přitom pro spravedlivé řešení této otázky
následující nepopiratelné skutečnosti:

vyjde

m_u s e jí

ve

p_r o_-

být vzaty v uvahu

1.

že Češi nenapadli Německo, nýbrž Němci Československou republiku.

2»

že Češi nezničili a neokupovali Německo, nýbrž Němci Československou
republiku.
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3«

že Češi nezničili existenci a suverenitu Německa, nýbrž Němci zničili
existenci a suverenitu Československé republiky.

4»

že nikoli Češi Němce, ale Němci Český národ více než 6 roků masakrovali,
zotročili a skutečně nelidsky - jak je vpřědu uvedeno - vyrabovali«

5«

2e bývalí obyvatelé pohraničních území Cech, Moravy a Slezska, česko
slovenští občané německé národnosti, tak zvaní Sudetští Němci se svého
československého občanství v roce 1938 dobrovolně »řekli,

s velikou radostí přijali občanství německé a jsou od té doby
německými občany.

jen

6.

že po druhé světové válce tito ’’Sudetští Němci’1 československé občan
ství nikdy zpět nedostali, ale dokonce ani o n ě _n i k d y ne
žádali a proto v tak zvaných zemích kořuny_Ceske, v Cechách, na
Moravě a ve Slezsku nemají žádné domovské práva,
ani žádný domov.

7.

v y h n á n i , nýbrž na základě
rozhodnutímitězných mocností na konferenci v PostupTiai, kasané od 17«7o
do 2. 6. 1945 a tedy v souhlasu s mezinárodném právem vysídle-.
n i ,
že ''Sudetští Němci’’ nebyli ad Cechů

že při tomto vysídlení Sudetských Němců nebyla jejich lidská
plně respektována, je jiná o t á z k a o

práva

Tato otázka je ale vysvětlitelná reakcí na více než 6 roků trvajícím
naprostým nerespektováním lidských práv Cechů se strany Němců<>

Přesto však my, bývalí českoslovenští političtí vězni v exilu, kteří
vždy atrvale bojovali a stále bojují proti každému zneužití a parušení
lidských práv, prohlašujeme, že také tato otázka musí být
přesně vyšetřena, vysvětlena a při konečném vyrovnání vzata v
úvahu .

8.

Musí být vzato v uvahu, že saiuoslatost Československé republiky v
p_ř_e
“ l_e_č_n ých hranicích byla uznána od vítězných
mocností, vedoucích 1939 — 1945 válku proti nacistickému Německu9

že Československá republika byla uznána jako spojenec proti nacistic
kému Německu bojujících mocností a s těmito státy také velni působivě
proti nacistickému teroru bojovala.
V důsledku toho Československá republika patří mezi vítězné státy
druhé světové války, což při všech mezinárodních jednáních byle uznáno
a proto musí být také respektováno. /Viz napřoNorimberský proces, kde
Československá republika byla jako jeden z vítězných států zastoupena/.
9.

Musí být zjištěno, že Češi, přesto, že náležejí k vítězům druhé světové
války, neodebrali pro sebe z německého území ani jediný
č t v ereční metr,

nýbrž jen své jim přes 1400 roků patřící území od Naci-Němců dobyli
zpět.
Naproti tomu Polsko jako válečnou kořist předsunulo své předválečné
hranice na dříve německé území až k řekám Odře a Nise, což bylo
Spolkovou republikou Německo smluvně uznáno přesto, že to bez jakékoli
pochyby jako výsledek války znamená ztrátu dříve německého území«
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TJLT 0 _§ K U T_E_O N_9_S T_I

budou obou

stranně a spravedlivě uznány a vzaty v úvahu,
může vzniknout a vznikne mírový a přátelský sousedský poměr mezi Spolkovou
republikou Německo a Cechy0
Dej Bůh, aby tyto mírové sousedské poměry vznikly co nejdříve.
Němci mají zasloužené právo být v Evropě vedoucí hospodářskou mocnostío

Z toho plyne, že Němci mají také právo spolu s ostatními evropskými státy být
vedoucí politickou silou v Evropě«,
Z obou těchto vlastností a práv Němců ve smyslu politiky Konrada Adenauera
vyplývá ale Ó a k o__ c o n d_i t i s _s_i ne qua non pro mír v
Evropě,

že

Němci

mají

také

povinnost

být vedoucí morální státní

síla a státní moc v Evropě,

která - opět s ostatními státy - ponese starost o to, aby mezistátní peměry evropských států a národů spočívaly na uznaném mezinárodním právu a všechny
sporné otázky byly řešeny jen mírovým způsobem.
Běda však,
ně i Němcům,

tisíckrát

běda! Evropě, celému světu a konoč-

jestliže dnes znovusjednocení Němci jejich zaslouženou hospodářskou a poli
tickou moc znovu uplatní politi c k_y j a k_o_ G E R_M_A N I A_ T_R_I_U_M_F_A_N_S_i

čehož počátek
příloha.

—

bohužel

-

je všude v Evropě již pozorován, což dokazuje

Prožil jsem dvě světové války se všemi jejich důsledky a mohu si proto jako
také elektroinženýr nejméně částečně představit, co tato GERMANIA
TRIUMFANS
může celému světu a nakonec i sobě přinést0

B_ů_h

c h r a_ň__ l_i_d 8

__ P_Í_£_É__

Je však ale oprávněná naděje, že nyní znovu sjednocení Němci a jejich stát
Spolková republika Německo budou ne.jvyáší a vedoucí morální poličkou silou
v Evropě.
z

<rUDrt/anga Jaroslaý/Anděl
y předseda /
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MÖNCHEN

Týká_se : MONITOR - vysílání Deutschland 1 dne 17» 2. 1992
nároky sudetských Němců.

Vážení panové,

dne 17. 2<> 1992 asi v 21,30 hod. jsem slyšel a vidél Vaše vysílání MONITOR,
přednášené panem Klausem Bednarzem ve věci nároků t.zv. ''Sudetských Němců'’
a s úděsem i požadavky jednoho Sudetského Němce.
Na začátku poznamenávám, že jsem již velmi, velmi mnohokrát pana Bednarze
viděl a slyšel v televisi a cením ho jako skutečně objektivního televisního
žurnalistu a čestného člověka. Přesto mohl přednášet jen to, čím byl pověřen,
a co - snad - o této věci sám ví.
Já jsem 87 roků starý, Švýcar a také český občan a od mých velmi četných zná
mých je uznávána má absolutně intaktní -paměto

Současně žiji ve Švýcarsku a jsem předseda Světového sdružení bývalých česko
slovenských politických vězňů v exilu«
A__ n y n í

k

v ě c i_.

Nechci mluvit o tom, že Nómci přišli do Českých zemí na pozvání českých králů
a potom ještě po řadu roků jim jako nejvyšší soudní instance byla uznávána
soudní instance jejich původní vlasti« Tvořili hlavně dvě skupiny:

0 jedné se říkalo, že ’’sedí na právu švábském'1,
druhá seděla ''na právu magdeburském''.
Potom byli přímými poddanými českých králů a jejich plátci daní.

Nechci také psát o tom, že království české a předtím knížectví české trvá
již téměř 1400 roků, přičemž k Čechám náležely i obé Lužice«

Totéž platí i o markrabství moravském. Třetí země české koruny, Slezsko,
bylo teprve v roce 1740 pruským králem Friedrichem II« dobyto
a odtrženo aď zemi koruny česke,
0 této věci je možno číst v novém německém lexikonu: /Citát, překlad/
''... zvětšil stávající vojské s v Evropě nedostižitelným výcvi
kovým stavem o ca, 100,000 mužů.,.'’
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ačkoli by měl dost práce do konce života, kdyby se zabýval historií Slováků a
tedy vlastního národa a jejich ''slobodného státu’’, trvajícího od 14. března
1939 do konce druhé světové války v roce 1945Měl by jistě dost práce se zjišťováním jednání Slováků za vedení jejich pozděj
šího presidenta Dra. Tissa s Hitlerem i a vůdcem slovenských /spišských/ Němců
Karmasinem, vedoucích k rozbití Československé republiky.
Měl by jistě dost práce s historickým zjišťováním strašného osudu 60.000 slo
venských židů, které ne Hitler, ale tehdejší vládci ''slobodného slovenského
štátu'' poslali na smrt do Osvěčimi.

Měl by jistě dost práce se zjišťováním skutečností okolo rozpálených vápenných
pecí, do kterých členové ''Hlinkový gardy'' házeli - údajně, sám jsem to ne
viděl - živé lidi, včetně dětí židovského původu.
Avšak někteří z těchto členů ''Hlinkový gardy'' byli za tuto činnost souzeni a
odsouzeni teprve v roce 1960, nebo I96I a pro výkon trestu jim byl určen Leo
poldov, kde jsem v té době byl i já a viděl jsem je.

Osvětlit historicky a pravdivě celou tuto dobu vzniku a trvání Slovenského
Státu a dění v něm, vypovězení války státům vedoucím válku proti nacistickému
Německu, včetně USA a vysílání slovenských vojenských jednotek na frontu na
straně Hitlera,
by byl jistě velmi záslužný čin a dostatek historické práce pro mladého sloven
ského historika, do které se však panu Mlynaříkovi nechce.

Zalíbilo se mu však v české historii, kterou, ač sám ji nezažil, vykládá jen
ve prospěch t.zv, Sudetských Němců. Podepsaný předseda Světového sdružení býva
lých československých politických vězňů v exilu i někteří další jeho členové
měli již před dlouhou řadou roků s panem Mlynáříkem konflikt,

když po oslavě 28. října ve veřejné restauraci v Curychu před mnoha Cechy pro
hlašoval, že vysídlení Němců z českých zemí byl zločin a souhlasil také s ob
dobně znějícím článkem Slovenky paní Brežné, uveřejněným v časopise Neue ZUrcher
Zeitung.

Na naše tvrzení, že snad způsob přesídlení byl zločin, ale přesídlení, nebo vy
sídlení samo byla historická nutnost, způsobená činností nacistů od roku 1933
až do roku 1945»
spočívající ne na r o z h o d n u t í__ C_e_s koalo ven s k é v 1ád y , ale na_rôžhôďňutľ postupimsk? konference vítězných mocnosti, konane od
177”7. do 2. 8. 1945,
odpověděl veřejně znovu, že nejen způsob přesídlení, nebo vysídlení, ale ono
samo byl zločin.

Kdo tuto, skutečně maximálně proskribovanou a naprosto neobjektivní osobu pově
řil spoluúčastí n a tvorbě smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a
Slovenskou.federatívni republikou, třeba jen ve funkci ''experta'', vzal na sebe
opravdu nedozírnou historickou odpovědnost.
Pane presidente, prosím Vás znovu, přečtěte si to a potom si to ověřte.Najdete
jistě nejméně 20 účastníků těchto událostí 3 dostatečnou pamětí i inteligencí
a‘jistě také i dostatek českých - i německých - objektivních historiků,
bez pana Mlynáříka.

Co bylo, pane presidente, napsáno o nedostatku Vašich osobních zkušeností a
objektivních informací, platí v plné míře i o panu ministru zahraničí Dienstbierovi.
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A nakonec, pane presidente, my všichni jsme přesvědčeni, že jste presidentem
Cechů a Slováků a Vaší politickou činností tvoříte, nebo aspoň výrazně spolutvoříte jejich budoucí osud a to pravděpodobně na dlouhá staletí»

Bývalí němečtí obyvatelé pohraničních území Cech, Moravy a Slezska, pro které
byl teprve v tomto století vynalezen název ''Sudetští Němci1', mají dostatek
svých vlastních a velmi vlivných zastánců a zástupců» I oni mají jistě nárok
na spravedlivé odškodnění jejich nároků, n e v_š_a k sami a isolo
vaně,
nýbrž jedině spolu s náhradou všech škod, způsobených nacisty Československé
republice a Cechům, pokud je to vůbec možné. Slováků, jako tehdejších spojen
ců Hitlerových nacistů, se tato věc netýkáo

Avšak co t.zv. ''Sudetští Němci'* s naprostou určitostí nemají, je
právo na domov, nebo na vlast v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.
Tpto právo sice měli, ale dobrovolně a s velikou radostí se ho vzdali a vyměnili
je za domov a vlast jinde - v dnešní Spolkové republice Německo»

Za:

JUDr« Zrig» Jaroslav Ajraěl
^předseda
/

Poznámka redakce:

Krátký výpis z 'lexikonu" Bertelsmann-Verlag
Sudetendeutsche, neuere, erst im 20. Jh. gebräuchlich gewordene Bez. für die in
Böhmen, Mähren u. dem ehern. Österr.-Schlesien. besonders in den Randgebieten
wohnenden Deutschen. Die Vorfahren (Thüringer, Franken, Sachsen) vieler waren von
den Přemysliden unter Verleihung von Vorrechten nach Böhmen gerufen worden.
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Vážení přátelé,
v naší pražské tiskárně se stala nehoda.
Stranu 15 - 26 si prosím vyjměte a nahra3te

nově natisklými stranami.
Děkujeme

Proč nebyla blokována všechna bankovní konta s tím, že jednotlivec má k dispozici
pouze 10.000,- Kč a pokud má jiné závazky tuto částku přestupující, je povinnen
to doložit?
Proč nebyl nařízen soupis veškerého majetku k datu blokování bankovních kont včetně
celkového majetku v nemovitostech, klenotech, autech atd. Jestliže bylo možno
ušetřit během komunistické diktatury maximálně 500.000,- Kč, pak vše nad tím
by propadlo státu a od 100.000,- Kč výše by bylo postiženo progresivní daní, což
by platilo pro všechny občany. Z této sumy by byl vyňat stav majetku před
komunistickou diktaturou. Na základě tohoto zjištění by mohla být vydána nová
měna v poměru 1:1 a všechny vklady by byly opět volné, ale na černo ulité peníze
komunistické mafie by tím byly vyloučeny.
Proč nebyli požádáni již starší a pensionovaní nekomunističtí odborníci o spolupráci v
reorganizaci správního aparátu a v různých komisích pro kontrolu zestátněného
průmyslu a prováděcích nařízení?
Proč nebyla přijata mnohdy bezplatná pomoc exilových odborníků v oboru výše
zmíněné oblasti, ale i ve školství (vysoké školy, střední a odborné školy, výuka
řečí)?
Proč nebyl založen Fond národní obnovy, do něhož by připadl celý majetek
komunistických organizací:
Proč nebyla vyhlášena daň z neoprávněného obohacení, která by postihla všechny ty,
kdož dík členství ve straně zastávali místa, na která nepatřili a tím se na úkor
národa obohacovali?
Proč nebyla vyhlášena 4% daň z příjmu pro všechny členy komunistické strany (ti
platili straně 2 % z platu) až do doby nahražení všech škod za doby diktatury
vzniklých. To není kolektivní vina, nýbrž individuální postih jednak za členství ve
zločinecké organizaci ajednak náhrada za výhody, které členství přinášelo oproti
ostatním občanům (měsíční příjem 150-180 miliónů pro fond národní obnovy).
Proč z takto peněžně dotovaného fondu nemohly být vypláceny náhrady za ukradený
mtyeteka při jeho vrácení náhrady zajeho poškození, protože jakou cenu má např.
vrácený dům pro starého majitele, když najeho zrestaurování je třeba x-tisíc ko
run, nebo pro znovu začínajícího rolníka, nemá-li vedle polí i živý a mrtvý inventář?
Proč nebylo ponecháno komunistům aktivní volební právo, ale proč jim alespoň na 10
let nebylo vzato právo pasivní, čili právo být zvolen do politických funkcí?
Proč, vycházíme-li z marxistické a materialistické filosofie nebyl proveden tímto
způsobem na komunistech a jejich přisluhovačích materielní postih a tak obno
vena všeobecně narušená víra v morálnost a spravedlnost s názorným příkladem,
že poctivost a čestnost se konec konců vždy vyplácí?
Proč se konečně vždy při jednání s komunisty používá samet a naproti tomu při jednání

s jejich obětmi či odpůrci pouze šmirgl-papír???
Stanislav Koutek
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SVĚTOVĚ SDRUŽENI 8YVALYCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VEZNU V EXILU
WELTVEREINIGUNG OER EHEMALIGEN'TSCHECHOSLOWAKISCHEN POLIT. HÄFTLINGE

ASSOCIATION MONDIALE OES ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES

IM

EXIL

TCHECOSLOVAQUES EN EXIL

WORLO ASSOCIATION OF FORMER CZECHOSLOVAK POLITICAL PRISONERS

IN EXILE

Solothurn, švýcarsko, 21. března 1992»
Dop«ručené

Pan
Václav H a v e 1
preaident České a Slovenské
federatívni republiky

PRAHA

HRAD

Véc£_Otázka t.zv. Sudetských Němců

Vážený pane presidente,
v příloze Vám zasílám české znéní našeho dopisu o tak zvaných •'Sudetských
Němcích, který jsem poslal německému televisnímu vysílači ARD - Deutschland 1
dne 24. února 1992.
Prosím Vás, pane presidente, prosím Vás naléhavě, velmi naléhavě, přečtěte
si to. Jsou to mé osobní zážitky z více než šestileté strašlivé hrůzovlády
a teroru nacistů během druhé světové války a před ní a věe, co je tam napsáno,
odpovídá pravdě.

Vy sám z vlastní zkuěenosti •celé věci nemůžete nic vědět. Narodil
jste se teprve 3 1/2 roku potom, co Hitler v Německu usurpoval moo a kdy Konrád
Henlein a K.H. Frank začali dělat přímý útok na rozbití Československé republiky.
Narodil jste se teprve 2 roky potom, kdy ae ve Vašem dnešním bytě a tehdy bytě
Vašeho otce Ing. Václava Havla konala - pokud vím jediná - neoficiální
schůze a jednání tehdejších českých politiků s Konrádem Henleinem a jeho spo
lečníky na podzim v roce 1934.
A ▼ květnu roku 1945 na konci druhé světové války Vám bylo ä 1/2 roku a o aku-r
tečných hrůzách druhé světové války - také dík postavení Vaší rodiny - ne
víte z vlastní zkuěenosti docela nic. Na počátku této války a nacistického te
roru v naší - to jest Vaší i naší - vlasti Vám nebyly ani dva roky. A je
známo, že takové dítě má zájem o všechno jiné,než o politiku, hrůzy války a
teror^ který v jeho blízkosti existuje.

Věřte ml, pane presidente, že nikdo, kdo to sám nezažil a tedy ani Vy si sku
tečnou představu o tehdejších hrůzách, rabování a ničení celé země, zotročení
celSho národa, povraždění údajně přes 450 tisíc jeho příslušníků včetně dětí
a ukradení jejich majetku, popravení ministerského předsedy vlastní vlády,
stejně tak i primátora hlavního města Prahy a mnoho jiných i strach celého
národa z toho, co 3nad nastane zítra, n e m_ů ž_e u d ě lat.

Je proto každý, kdo nějaké vědomosti o všech těchto událostech a skutečnostech
chce mít - a tedy i Vy, pane presidente - odkázán na pravdivé informace těch,
kteří to prožili, nebo na informace objektivních českých historiků.
Mezi tyto však,v žádném případě nepatří Slovák Mlynářík, podle mého přesvědčení
nejméně morálně dokonale skorumpovaná osoba, který se - jako Slovák - z
neznámého mi důvodu zabývá historií Cechů v tomto století,
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ačkoli by měl dost práce do konce života, kdyby se zabýval historií Slováků a
tedy vlastního národa a jejich "slobodného státu", trvajícího od 14. března
1939 do konce druhé světové války v roce 1945.
Měl by jistě dost práce se zjišťováním jednání Slováků za vedení jejich pozděj
šího presidenta Dra. Tíbbs s Hitlerem i 0 vůdcem slovenských /spišských/ Němců
Karmasinem, vedoucích k rozbití Československé republiky.

Měl by jistě dost práce s historickým zjišťováním strašného osudu 60.000 slo
venských židů, které ne Hitler, ale tehdejší vládci "slobodného slovenského
štátu" poslali na smrt do Osvěčimi.
Měl by jistě dost práce se zjišťováním skutečností okolo rozpálených vápenných
pecí, do kterých členové "Hlinkový gardy" házeli - údajně, sám jsem to ne
viděl — živé lidi, včetně dětí židovského původu.

Avšak někteří z těchto členů ’'Hlinkový gardy'' byli za tuto činnost souzeni, a
odsouzeni teprve v roce 1960, nebo 1961 a pro výkon trestu jim byl určen Leo
poldov, kde jsem v té době byl i já a viděl jsem je.
Osvětlit historicky a pravdivě celou tuto dobu vzniku a trvání Slovenského
štátu a dění v něm, vypovězení války státům vedoucím válku proti nacistickému
Německu, včetně USA a vysílání slovenských vojenských jednotek na frontu na
straně Hitlera,

by byl jistě velmi záslužný čin a dostatek historické práce pro mladého sloven
ského historika, do které se však panu Mlynaříkovi nechce.
Zalíbilo se mu však v české historii, kterou, ač sám ji nezažil, vykládá jen
ve prospěch t.zv. Sudetských Němců. Podepsaný předseda Světového sdružení býva
lých československých politických vězňů v exilu i někteří další jeho členové
měli již před dlouhou řadou roků s panem Mlynáříkem konflikt,
když po oslavě 2tí. října ve veřejné restauraci v Curychu před mnoha Cechy pro
hlašoval, že vysídlení Němců z českých zemí byl zločin a souhlasil také 3 ob
dobně znějícím článkem Slovenky paní Brežné, uveřejněným v časopise Neue ZUrcher
Zeitung.
Na naše tvrzení, že snad způsob přesídlení byl zločin, ale přesídlení, nebo vy
sídlení samo byla historická nutnost, způsobená činností nacistů od roku 1933
až do roku 1945»

spočívající ne na rozhodnutí českoslov e_n s k é ▼ 1 ád y , ale na rozhodnuti postupimsk? konference vítězných mocnosti, konán? oď
Í7Z7. do 2. 8. 1945»

odpověděl veřejně znovu, že nejen způsob přesídlení, nebo vysídlení, ale ono
samo byl zločin.
Kdo tuto, skutečně maximálně proskribovanou a naprosto neobjektivní osobu pově
řil spoluúčastí n a tvorbě smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a
Slovenskou, federatívni republikou, třeba jen ve funkci "experta", vzal na sebe
opravdu nedozírnou historickou odpovědnost.

Pane presidente, prosím Vás znovu, přečtěte si to a potom si to ověřte.Najdete
jistě nejméně 20 účastníků těchto událostí s dostatečnou pamětí i inteligencí
a‘jistě také i dostatek českých - i německých - objektivních historiků,
bez pana Ml^nárika^
Co bylo, pane presidente, napsáno o nedostatku Vašich osobních zkušeností a
objektivních informací, platí v plné míře i o panu ministru zahraničí Dienstbierovi.
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A nakonec, pane presidente, my všichni jsme přesvědčeni, že jste presidentem
Cechů a Slováků a Vaší politickou Činností tvoříte, nebo aspoň výrazně spolutvoříte jejich budoucí osud a to pravděpodobně na dlouhá staletí«

Bývalí němečtí obyvatelé pohraničních území Cech, Moravy a Slezska, pro které
byl teprve v tomto století vynalezen název ''SudetŠtí Němci'', mají dostatek
svých vlastních a velmi vlivných zastánců a zástupců,, I oni mají jistě nárok
na spravedlivé odškodnění jejich nároků, n e v_š_a k s_a m i _a isolo
vaně,
nýbrž jedině spolu s náhradou všech škod, způsobených nacisty Československé
republice a Cechům, pokud je to vůbec možné. Slováků, jako tehdejších spojen
ců Hitlerových nacistů, se tato věc netýká.

Avšak co t.zv. ’’Sudetští Němci*’ 3 naprostou určitostí n e m _a_j_í , je
právo na domov, nebo na vlast v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.
Tpto právo sice měli, ale dobrovolně a s velikou radostí se ho vzdali a vyměnili
je za domov a vlast jinde - v dnešní Spolkové republice Německo.
Za:

JUDr./0ig» JarOfllav Axási
ípředaeda
/

Poznámka redakce:

Krátký výpis z "lexikonu” Bertelsmann-Verlag
Sudetendeutsche, neuere, erst im 20. Jh. gebräuchlich gewordene Bez. für die in
Böhmen, Mähren u. dem ehern. Österr.-Schlesien, besonders in den Randgebieten
wohnenden Deutschen. Die Vorfahren (Thüringer, Franken, Sachsen) vieler waren von
den Přemysliden unter Verleihung von Vorrechten nach Böhmen gerufen worden.
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nároky sudetských Němců.

-

Vážení panové,
dne 17. 2. 1992 asi v 21,JO hod. jsem slyšel a viděl Vaše vysílání MONITOR,
přednášené panem Klausem Bednarzem ve věci nároků t.zv. ''Sudetských Němců''
a s úděsem i požadavky jednoho Sudetského Němce.

Na začátku poznamenávám, že jsem již velmi, velmi mnohokrát pana Bednarze
viděl a slyšel v televisi a cením ho. jako skutečně objektivního televisního
žurnalistu a čestného člověka. Přesto mohl přednášet jen to, čím byl pověřen,
a co - snad - o této věci sám ví.

Já jsem 87 roků starý, Švýcar a také Český občan a od mých velmi četných zná
mých je uznávána má absolutně intaktní .pamět.
Současně žiji ve Švýcarsku a jsem předseda Světového sdružení bývalých česko
slovenských politických vézňů v exilu.

A

n y_n í

k

v ě_c i .

Nechci mluvit o tom, že Němci přišli do Českých zemí na pozvání českých králů
a potom ještě po řadu roků jim jako nejvyšší soudní instance byla uznávána
soudní instance jejich původní vlasti. Tvořili hlavně dvě skupiny:
0 jedné se říkalo, že ’•sedí na právu švábském*',
druhá seděla "na právu magdeburském''.
Potom bylí přímými poddanými českých králů a jejich plátci daní.
Nechci také psát o tom, že království české a předtím knížectví české trvá
již téměř 1400 roků, přičemž k Čechám náležely i obé Lužice.

Totéž platí i o markrabství moravském. Třetí země české koruny, Slezsko,
bylo teprve v roce 1740 pruským králem Friedrichem II. dobyto
a odtrženo ®ď zem? koruny česke.
0 této věci je možno fiíat v novám německém lexikonu: /Citát, překlad/

•'... zvětšil stávající vojsk« s v Evropě nedostižitelným výcvi
kovým stavem o ca. 100.000 mužů...''
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Pokračování citátu:

'' 1740 vtrhl pod pláštíkem starých slezakých dědických nároků
ve spojení se Saskem a Francií do Slezska a získal v obou
prvních slezakých válkách největší čánt této zetňft. ’ ' /Konec citátu/
Nechávám stranou otevřenou otázku, zda tu CeSi nemají nárok na vrácení této
země, obdobný např. Elsasko-Lotrinsku.
V každém případě obrany neschopná a neěíastná císařovna Marie Teresie nemoh
la proti přemoci Friedricha II. a uloupení Slezska dělat docela nic.
Avšak neberme v úvahu tyto skutečnosti při nárocích bývalých československých
občanů německé národnosti, žijících až do konce druhé světové války v pohra
ničních územích Cech. Moravy a Slezska, kteří - aby zakryli tyto skutečnos
ti si*začali říkat •'Sudetští Němci.1' /Tento pojem vznikl teprve ve 20. stole
tí, viz Universální LEXIKON BARTELSMANN, vydání 1991,strana fi?6 střed/.
Vezměme krátce na vědomí skutečnost, že před druhou světovou válkou a až do
jejího konce v zemích koruny české, v Cechách, na Mťiravě a v malém zbytku
Slezska žilo asi 2,5 milionu československých občanů německé národnosti.
/Údaje z téže stránky uvedeného lexikonu/.

Přitom musí být jako absolutní pravda a skutečnost uvedeno, že tito němečtí
spoluobčané měli v první Československé republice až do poslední maličkosti
stejná lidská a občanská práva a základní svobody, jako na příklad Češi v
Cechách, ve skutečnosti ještě více:

Cca 6,5 milionu Cechů v Cechách měli jednu universitu a jednu vysokou školu
technickou v Praze a

cca 2 miliony Němců v Cechách méli v Praze také jednu universitu a jednu vy
sokou školu technickou

a přirozeně totéž platí o středních, odborných a jiných školách.

Jen v Praze měli Němci dvě stálá divadla, Neues deutsches Theater a Kleine
Bii hne,
měli mnoho vlastních časopisů, Prager Tagblatt jsem měl sám předplacený.
A jak si vzpomínám, naši němečtí spoluobčané spoluvládli v mnohých českoslo
venských vládách.
Krátce Němci v Československu žili nejméně tak dobře, jako francouzský mluví
cí Švýcaři ve Švýcarsku.

A ještě něco k tomu: ja sám jsem zažil v nejvyšší možné míře přátelský poměr
Němců a Cechů v první republice.

Tyto, jak dnes mohu posoudit, švýcarským poměrům podobné a odpovídající pomě
ry mezi Cechy a Němci v první Československé republice, trvající staletí,
zcela náhle zmizely.
Objevení se Adolfa Hitlera na německé politické scéně, jak se pamatuji od
počátku, zjevně ale s jistotou od 1927 - 1930 a od 1933» kdy Hitler usurpoval moc v Německu, změnily se přátelské poměry mezi Němci a Cechy v Česko
slovenské republice ve stále rostoucí nepřátelství.

Náhle na místo přátelství bylo se strany Němců nejen proklamováno, ale sku
tečně prováděno stále větší nepřátelství.
Jistý Konrád Henlein chtěl v Československu založit filiálku Hitlerovy stra
ny NSDAP /National Sozialistische Deutsche Arbeiter Fartei/ a když to nebylo
povoleno, založil v roce 1933 11Sudetendeutsche Heimatfront'', kterou v roce
1935 změnil na ''SUDETENDEUTSCHE PARTEl'' - Sudetoněmeckou stranu, což ale
ve skutečnosti nebylo nic jiného, než filiálka Hitlerovy strany NSDAP.
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Ten připravil cestu k připojení českých hraničních území, tedy část českých
historických korunních zemí k Německu a za tyto ’’zásluhy1’ byl v říjnu 1938
jmenován Gauleiterem /župním vedoucím/ Hitlerovy NSDAP a v roce 1939 říšským
místodržitelem v nové německé župě SUDETENLAND - SUDETY, Hitlerem takto po
jmenované části dříve českých zemí.
S největší demagogií sorganisoval převážnou část německých obyvatelů Cech,
Moravy a Slezska do své SUDETENDEUTSCHE PARTEI a tato strana se ihned po oku
paci československých pohraničních území v říjnu roku 1938 začlenila do Hitle
rovy NSDAP.

A jako kouzlem se přátelské chování Němců k Cechům v bývalém Československu
zásadná změnilo.

V rámci Sudetoněmecké strany byly od r. 1935 v každé její místní organisaci
organisovány tlupy násilníků, zvaných 0 r d n e ř i , kteří měli již vlastní
uniformu, bílé punčochy, krátké kalhoty a tmavomodrý kabát, přepásaný koženým
opaskem. Byli ve skutečnosti již polovojenskými jednotkami s přísnou vojenskeu
kázní.
A tyto tlupy mlátičů - ordnerů počaly ihned po svém vzniku provozovat svou
brutální činnost proti Cechům a tuto trvale až do r. 1936 stupňovaly. Vytlouw
kaly okna českých škol a sokoloven, Cechy a dokonce i školní děti mlátily, kde
koli je potkaly a čeští četníci dostali rozkaz nic proti tomu nedělat, aby
Němce nedráždili!

A paralelně e touto činností ordnerů začal Konrád Henlein se svými pomocníky,
mezi nimi jako s hlavní osobou s Karlem Hermannem Frankem, knihkupcem z Kar
lových Varů organi8ovat svou ’’politickou činnost’’.
Předkládali Československé vládě své žádosti o různá zvláštní práva, kterým
vláda vždy vyhověla. Avšak ihned po splnění jejich požadavků předkládali Konrád
Henlein a K.HoFrank vládě nové a podstatně zvětšené požadavky a to dělali tr
vale.
Nakonec předložili Konrád Henlein a Karl Herrmann Frank československé vládě
tak zvané •’Karlovarské požadavky’’, které nepožadovaly nic menšího, než od
tržení podstatných částí Cech, Moravy a Slezska a jejich zapojení do Velkoněmecké říše.

Přitom stále a při každé příležitosti volali, psali v časopisech a tiskli na
plakátech ti dříve tak mírumilovní a přátelštní němečtí spoluobčané:
’’Ein Volk, ein Reich, ein Fílhrer ”

/v překladu:/

’’jeden národ, jedna říše, jeden vůdce’’

a

•' Wir wollen heim ins Reich’’

'’ my chceme domů do říše •’
a podobné slogany.

Takové požadavky nemohla splnit již žádná československá vláda.
Pozoruhodné snad by bylo, že - pokud se pamatuji jediné - neoficielní
setkání českých politiků s Konrádem Henleinem a jeho průvodci se konalo na
podzim 1934
a sice v bytě Ing. Václava Havla na Palackého nábřeží v Praze, tedy v bytě
otce dnešního československého státního presidenta, kde tento také nyní bydlí.

Potom se konala známá mise anglického lorda Runcimanna.
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Konečně v září 1936 se konala tak zvaná Unichevská dohoda mezi diktátory

Adolfe« Hitloreai

a

Bonito Musolinlm

n

politováníhodnými statisty

Edouardem Dalladierem, francouzským ministerským předsedou
a
Newille Chamberleinem, anglickým ministerským předsedou,

při které bylo rozhodnuto rozbití Československé republiky.
češi museli z pohraničí, tedy v.n své vlasti v první fázi do 10. 10. 193tí
odejít a jejich nemovitosti tam nechat. To postihlo statisíce občanů;
kteří odešli chaoticky do vnitrozemí.
Potom 15» března 1939 obsadila Hitlerova armáda zbytek českých zemí,
Československá republika byla zlikvidována,

z ní zřízen tak zvaný "PROTEKTORÁT BÓHKEN UND MÁHREN" /Protektorát Cechy
a Morava/ a pan Konstantin von Neurath byl Jmenoyán říšským protektorem a
neomezenou mocí. Hitler ai přitom neodpustil přijet do Prahy a ukázat se v
okně pražského hradu, sídle českých králů a presidentů první československé
republiky.

Hned zpočátku začalo vykořistování českých zemí. Směnný kurs německé marky
k české koruně byl ještě 14. března 1939 1 5 4, t.j. za 1 marku byly 4 Kč.
Od prvního dne okupace , t.j. od 15» 3« 1939 určily německé vojenské úřady
kurs DM/Kč 1 : 10 a německou marku zavedly jako zákonné platidlo v českých
zemích vedle koruny, která platidlem zůstala.

Tímto *'září zením’' mohli vtáhnuvší Hitlerovi vojáci a hned za nimi přišlí
správní úředníci v českých zemích koupit všechno nejméně 2. 1/2 - krát lev
něji, než Češi. Tyto poměry zůstaly v platnosti až do konce války v roce 1945»
Vyrábět bylo dovoleno jen to, co tak zv. ''úřad pro řízení zakázek'' /xuftragslenkungsbilro/ vojenské správy, řízený jedním hejtmanem povolil.žádosti o po
volení výroby se předkládaly dvakrát měsíčně a byly vyřízeny tím, že na ně
bylo dáno razítko ''Bewilligt'• - /povoleno/, nebo 1'Nicht bewilligt'' /Nepovoleno/.

Totálně všechno bylo obhospodařováno pro vojenské účely, od technického ben
zinu, oleje, všech kovů, dřeva, stavebních materiálů až po pracovní oděvy
a boty zaměstnanců bylo všechno kontingentováno a výrobní materiály byly
přidělovány jen na povolené zakázky. Zásobování obyvatelstva bylo přirozeně
řízeno a jen na potravinové lístky, přičemž němečtí obyvatelé Protektorátu,
t.j. předtím československé republiky, měli potravinové příděly podstatně,
až dvakrát vyšší než češi ve vlastní zemi.
Jaký gigantický produkční arsenál pro vojenské účely Hitlerovy armády první
československá republika byla, Je zjevno z toho, že tam byly tři velké to
várny automobilů, škoda, Praga a Tatra a k tomu ještě 4 menší, Zbrojovka
Brno, Aero, JAWA a Wikov,
3 tehdy světoznámé továrny na motocykly, 3 větší továrny na letadle, AERO,
AVIA a LETOV, 2 továrny na sportovní letadla, více, tehdy světoznámých zbro
jovek, které vyráběly od tanků, kanónů až po kulomety a pistole s příslušnou
municí všechno, co arrnudu pro válku potřebovala.
2e se jednalo o opravdu prvotřídní výrobky je zjevno z toho, že kulomety
anglické armády zn. BREN byly kulomety Brněnské zbrojovky, vyráběné v
Enfieldu v Anglii a odtud bylo odvozeno také jejich jméno: BR - pro BRno,
KN - pro ENfield, tedy celkem BREN.
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A tento gigantický zbrojní potenciál - samozřejmě také všechny ostatní
průmyslové podniky, chemie, textil, měřící přístroje atd. - byl od 15»
března 1939
do konce války v roce 1945» tedy více než 6 roků plně nasa
zen pro vojenské účely Hitlerovy armády,
čímž byl takřka celý český národ povinnen pracovat pro tyto vojenské účely
a tím úplně zotročen.
Obrovské Škody, které tím Češi utrpěli, činily tehdy nejméně 50 miliard
marek ročně a tedy za 6 roků jistě nejméně 300 miliard Marek. /DM/, pravdě
podobně ještě mnohem víc.

Dne 1. září 1939 začal Hitler válku s Polskem a tím byly všechny hospodář
ské předpisy ještě podstatně zostřeny.
Dne 28. října 1938 bylo v Praze demonstračně oslavováno výročí založení
Československé republiky a nacistická policie střílela do demonstrantů.

Dne 17. listopadu 1936 bylo při dalších demonstracích nacistickou policií
znovu ostře stříleno do demonstrantů a mnoho z nich zraněno. Když student
mediciny Jan Opletal chtěl jednomu postřelenému poskytnout první pomoc,
byl přitom mu:inLickou policií zmitřelen.

Současně bylo v Praze - Ruzyni bez jakéhokoli soudního řízení podle stanného
práva a jen jako výstraha popraveno 8 vysokoškolských studentských předáků
přesto, že neudělali naprosto žádný trestný čin ani podle německých zákonů.
Desetitisíce českých vysokoškolských studentů bylo zatčeno a zavlečeno do
Německa na otrocké prace.

A. od 17» listopadu 1938 byly všechny české vysoké školy a mnohá gymnasia a
jiné střední školy až do konce války zavřeny.
Tím byl celý český národ po téměř plných 6 roků vyřazen z vyšších studií a
nemohl proto vyškolit žádné vědce, inženýry a jiné vysokoškolské absolventy,
tedy žádnou vysokoškolskou inteligenci a tedy zbaven svých lidských práv a
základních svobod.

Jaká obrovská, do anoha miliard marek jdoucí škoda tímto nedostatkem vysoko
školské inteligence českému národu vznikla se dá jen těžko odhadnout. Jestli
že vezmeme v úvahu jen 10 miliard marek ročně, je to za 6 roků nacistické
okupace opět 60 miliard DM.

K tomu přijde nezměrná škoda postižených osob, kterým byla nacistickým pan
stvem odebrána jejich základní lidská práva, mezi něž patří právo na vzdě
lání, Čímž jim bylo zabráněno dělat odpovídající životní kariéru.
Potom byl v českých zemích nasazen plný nacistický teror,

cca. 2JO.OOO židů z českých zemí bylo zatčeno a dáno do různých koncentrač
ních táborů, do Terezína, Mauthausenu atd.,
odtud byli odtransportováni do Treblinky, Březové a Oswiečimi, tam zavraž
děni a spáleni a jejich veškerý majetek zabaven.
Možnost ohodnocení zničených 23O.OOO lidských životů penězi, t.j. miliardami
marek je velmi pochybná otázka, život žádného člověka penězi nahradit nelze.
V každém případě to byli převážně úspěšní podnikatelé, ekonomové, vědci, ob
chodníci a jen vyřazení těchto lidí z českého hospodářství způsobila Cechům
obrovské škody.

Současně bylo zatčeno mnoho Cechů, hlavně z řad inteligence n zuvlečeno.do
koncentračních táborů, kde převážně byli umučeni, nebo tam zemřeli.
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Nacisti popravili českého ministerského předsedu, generála Eliáše, legie-»
náře z první světové války.
Totéž udělali n primátorem hlavního města Prahy Dr. Otokarea Klapkou,
totéž a gpnerálnla tajemníkem Československého červeného kříže Ing. Bidlem,
totéž s celou rodinou Fafků včetně dětí, pan Fafek byl legionář * první
světové války a také úředník Červeného kříže
a dalších, udává se celkově cca. 220.000 Cechů povražděno v koncentračních
táborech, nebo odsouzeno k smrti a popraveno. Kolik jich bylo skutečně,
nebude aei nikdy zjištěno. Údajně spolu a židy celkem cca. 450.000 a při
rozeně byl vždycky zabaven i majetek Cechů.

Po earti říšského protektora Keinharda Heidriaha byli všichni muži s obce
Lidice u_Kladna bez soudu popraveni, všechny děti byly jejich natkán ode
brány a někam zavlečeny a všechny ženy z této obce zavřeny do koncentrač
ních táborů. Odtud se vrátily jen některé, děti většinou zmizely.
Totéž se stalo s obcí Ležáky u Hrace Králové a obě obce byly doslovně a v
pravén slova smyslu srovnány se zemí. A přitom žádný z obyvatelů obpu obcí
neměl s atentátem na Reichsprotektora Heidricha naprosto nic společného.
To není však ani zdaleka všechno. Jen jako příklad budiž uvedeno, že vpravdě
obrovská škoda nastala Cechům tím, že bylo až do konce války zakázáno opra
vovat domy, nebyly nasazeny do provozu v českých zemích žádné nové železnič
ní vagony atd.

A ještě horší bylo, že celý Český národ se v pravém slova smyslu více než
6 roků strachem třásl, protože nikdo nevěděl, zda snad již zítra se nestane
vězněm koncentračního tábora, nebo nebude odsouzen k smrti.
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N_I_K_D_O_.
přesto jsme také my, bývalí českoslovenští političtí vězni v exilu a s námi
jistě i většina Českého národa přesvědčeni, že i tato otázka odškodnění býva
lým obyvatelům pohraničních oblastí Cech, Moravy a Slezska německé národnosti

m á ,

n e b e

N £AL E

d o k o nce

SAMA

A

musí

být

SEPARÁTNE,

nýbrž dohromady a současně s odškodněním
utrp e_n í ,

řešena.

z a

v š e c h n y

S k o d jr

a

které němečtí nacisti způsobili Cechům - pokud je to vůbec

možné.
My jsme absolutně přesvědčeni,
spěch Cechů.

že

saldo

Přitom pro spravedlivé řešení této otázky
následující nepopiratelné skutečnosti:
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vyjde

musejí

ve

p r o -

být vzaty v úvahu

1.

že Češi nenapadli Německo, nýbrž Němci Československou republiku.

2.

Ze Češi nezničili a neokupovali Německo, nýbrž Němci Československou
republiku.

3»

že Cedí nezničili existenci a suverenitu Německa, nýbrž Němci zničili
existenci a suverenitu Československé republiky,

4*

Ze nikoli Cefii Němce, ale Němci Český národ více než 6 roků masakrovali,
zotročili a skutečně nelidsky - jak je vpřědu uvedeno - vyrabovali.

2e bývalí obyvatelé pohraničních území Cech, Moravy a Slezska, česko
slovenští občané německé národnosti, tak zvaní Sudetští Němci se svého
Československého občanství v roce 1938 dobrovol n_ě s řek 11,
s velikou radostí přijali občanství německé a jsou od té doby
n_ě_m_e_c k_ý mi o b_č a n_£ ,

jen

6.

že po druhé světové válce tito "Sudetští Němci" československé občan
ství nikdy zpět nedostali, ale dokonce ani o n ě n i k d y n e žádali a proto v tak zvaných zemích koruny Češke, v~8ec£Zch, na
Moravě a ve Slezsku n e m * j í ž á d n_é d_o m o y s k é__ pr Ave,
ani žádný d omov?

7^

2e "Sudetští Němci" nebyli ed Cechů v y h n á n 1 , nýbrž na základě
rozhodnutímitězných mocností na konferenci v íostupimi, konaná od 17,7.
do 2. 8, 1945 a tedy v souhlasu s mezinárodném právem v
« í d 1 e n_i__.
Ze při tomto vysídlení Sudetských Němců nebyla jejich lidská
plně respektována, je jiná otázka.

práva

Tato otázka je ale vysvětlitelná reakcí na více než 6 roků trvajícím
naprostým nerespektováním lidských práv Cechů se strany Němců.

Přesto však my, bývalí Českoslovenští političtí vězni v exilu, kteří
vždy atrvale bojovali a stále bojují proti každému zneužití a porušení
lidských práv, prohlašujeme, že také tato otázka musí být
jřesně vyšetřena, vysvětlena a při konečném vyrovnání v z a t a v
u v a h u .
8,

Musí být vzato v úvahu, že suuoslatost Československé republiky v
P_£_*_d_y_á_l_e č n ý c_h hranicích byla uznána od vítězných

mocností, vedoucích 1939 - 1945 válku proti nacistickému Německu,

že Československá republika byla uznána jako spojenec proti nacistic
kému Německu bojujících mocností a s těmito státy také velni působivě
proti nacistickému teroru bojovala.
V důsledku toho Československá republika patří mezi vítězné státy
druhé světové války, což při všech mezinárodních jednáních byle uznáno
a proto musí být také respektováno. /Viz např.Norimberský proces, kde
Československá republika byla jako jeden z vítězných států zastoupena/.

9»

Musí být zjištěno, že Češi, přesto, že náležejí k vítězům druhé světové
války, neodebrali pro sebe z německého území ani jediný
Ď_t vereční metr,
nýbrž jen své jim přes 1400 roků patřící území od Maci-Němců dobyli
zpět.
Naproti tomu Polsko jako válečnou kořist předsunulo své předválečné
hranice na dříve německé území až k řekám Odře a Nise, což bylo
Spolkovou republikou Německo smluvně uznáno přesto, že to bez jakékoli
pochyby jako výsledek války znamená ztrátu dříve německého území.
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J_E_N__K_D_Y_Ž__V_S_E_C_H_NY__ TY T_0

s K_UT E_C N OS T I

budou obou

stranně a spravedlivě uznány a vzaty v úvahu,

aiflže vzniknout a vznikne mírový a přátelský sousedský poměr mezi Spolkovou
republikou Německo a Cechy.
Dej Bůh, aby tyto mírové sousedské poměry vznikly co nejdříve.
Němci mají zasloužené právo být v Evropě vedoucí hospodářskou mocností.

Z toho plyne, že Němci mají také právo spolu s ostatními evropskými státy být
vedoucí politickou silou v Evropě.

Z obou těchto vlastností a práv Němců ve smyslu politiky Konrada Adenauera
vyplývá ale j a_k_o_ c o n d i_t_i_e__ s_i n_e__ q u a _n o_n pro mír v
Evropě,

že

Němci

m a j í__ t a k é_ p o_v i n n_o_s t

být vedoucí morální státní

síla a státní mec v Evropě,

která - opět s ostatními státy - ponese starost o to, aby mezistátní pomě
ry evropských států a národů spočívaly na uznaném mezinárodním právu a všechny
sporné otázky byly řešeny jen mírovým způsobem.
Běda však,
ně i N ěmcům,

tisíckrát

běda! Evropě, celému světu a koneč

jestliže dnes znovusjednocení Němci jejich zaslouženou hospodářskou a poli
tickou moc znovu upi s_t_n í _p o l_i_t_ic_k_y__ j_a_k_o__ G_E_R_1“_A Z
n_i_a

t R_I U_M_F_A_N_S_,

čehož počátek
příloha.

-

bohužel

-

je všude v Evropě již pozorován, což dokazuje

Prožil jsem dvě světové války se všemi jejich důsledky a mohu si proto jako
také elektroinženýr nejméně částečně představit, co tato GERMANIA
TRIUMFANS
může celému světu a nakonec i sobě přinést.
B ů h_c h_r_a_ň___________________ __________

Je však ale oprávněná naděje, že nyní znovu sjednocení Němci a jejich stát
Spolková republika Německo budou nejvyáší a vedoucí morální poličkou silou
v Evropě.
z

JUDr^/lng. Jaroslay^Andôl
J předseda /
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Jednání našich krajanů a zástupců ústavně-právního oddělení
parlamentu České republiky.
Dne 1 8. února 1994 podalo 53 poslanců parlamentu České republiky návrh na změnu
zákona č. 87/1991 Sbírky, v tom smyslu, že napříště pro nárok na restituci nemovitostí
nebude požadováno trvalé bydliště na území České republiky. O věci se dále jedná.

Toto rozhodnutí je výsledkem dlouholeté práce, jejíž vyvrcholením bylo jednání
19.1. 1994, v budobě poslanecké sněmovny parlamentu ČR, a to s některými poslanci
Ústavně-právního výboru parlamentu ČR a zástupci exilových organizací ze Švýcarska,
Německa, Ameriky a Kanady, ve věci novelizace zákona č. 87/1991 Sb..
Jednání se konalo z iniciativy Světového sdružení bývalých politických vězňů a jeho
předsedy Dra Anděla. Ústavně-právnímu výboru předsedal Dr. Výborný, zástupcům
exilu---- bylo přítomno celkem 30 členů exilových organizací, již zmíněných zemí —
Dr. Anděl.
Rozhovor probíhal v porozumění a pochopení tohoto problému a v ovzduší sounáležitosti
společného vědomí, že patříme k sobě. Takže by se tyto dvě vzácné hodiny mohly nazvat
dvěma slovy:
Češi mezi Cechy.

M. K.-P.

Jan Sammer, člen právní komise Československého sdružení v Kanadě:
(Z projevu 19. ledna 1994)

Není vinou veřejnosti, že se vláda dívá nebo dívala na emigraci nepříznivé, aleje vinou
vlády, že se takto veřejnost na emigranty dívá. Vláda vybraných lidí má vést národ k
respektování práva a k mravnosti. Jen totalitní vlády živí nenávist. Dodnes šíří české
zastupitelské úřady nepravdy i polopravdy v neupřímných a zavádějících odpovědích
americkým zástupcům. To má za následek nedůvěru, která se pak projeví při důležitých
jednáních.

J.M.: "Být pro lidi užitečný, to je u mne humanismus. Člověk nesmí žít jen pro
sebe. Musí sloužit."
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Emigranti aneb Kdo chce psa bít, generalizuje
Milan Dubský
Inženýr, žije ve Švýcarsku

Až se stane současnost historií, možná bude rehabilitován i pojem emigrant, označení
občana, který si vyzvedl pas a odejel z toho či onoho důvodu zkusit, jak se žije jinde.
Sousedé jej zase půjdou vyprovodit na nádraží a popřejí zdar a hodně štěstí.
Bývalý režim vlastnický vztah feudálního pána k nevolníkovi vylepšil vynutitelným
požadavkem bezpodmínečné věrnosti. Proto muselo slovo emigrant znít jako plivnutí.
Hluboká nenávist mocipánů, proti utečencům vyvěrala z bezmoci, že se někdo dovolil
takovým způsobem dát najevo, že jich má dost.
Jazykový cit rozlišuje mezi emigrantem a exulantem. Jan Amos a jeho druzi nebo
běženci z dob první a druhé války jsou nesporně exulanti. Utečencům posledních dvou
exilových vln byl ale přišit pojem cmigrantjak drátěnou nití. Jak by mohli mít stalinisté
a normalizátoři jen zdání, že by "opuštění" republiky mohlo být vedeno ušlechtilou
motivací nebo životní nutností. Naopak. Již jen vůle k exilu byla kriminalizována a těm
zbylým, kteří vyskočili z vlaku ze snadným životem nebo před hrozbou trestů za zločiny
proti společnosti či dokonce straně. Dnešním nositelům averzí zůstalo toto na "pravdu"
povýšené dogma vězet v hlavě jak hřebík v trámu.
Za hranicemi je exulant cizincem v hostitelské zemi. Zajedc-li si domů, není kupodivu
Čechem mezi Čechy. S arogancí byrokrata na něj ministerstvo financí vztáhlo urážlivý
pojem "devizový cizinec". Cech jako Turek.
Podle pana premiéra se občané v zahraničí navíc vyznačují nižší schopností orientovat
se ve stranické paletě doma, a proto jim nelze ulehčit účast na volbách korespondenční
cestou, jak se osvědčilo v sousedních demokraciích. Skutkem projevený odpor proti
životu pod diktaturou proletariátu nebyl shledán dostatečným předpokladem politické
zralosti.
Na teoretika antiemigrační doktríny se vypracoval Dr. Payne. Co se asi děje v té
graduované hlavě, která je ochotná akceptovat jen ty zahraniční krajany, kteří se
protloukli do Indie nebo Afriky, aby sestáli rektory tamních univerzit? Představu debaty
a rozhodování v parlamentním výboru, kde předseda jako měřítko na skupinu lidí
uplatňuje pochybné ševcovské kvality "emigranta Bati", vydrží bez mrazení po těle jen
notně otrlý člověk.
Téměř zábavnou ilustraci deformovaného myšlení zplodil jeden náš zákonodárce v
nedělní televizní debatě. Vysvětloval tehdy zásady připravovaného privatizačního
zákona. Zacil prohlásil přivést do země co nejvíc zahraničního kapitálu. Sotvaotři věty
později prohlásil: Emigranty k tomu ale samozřejmě nepustíme.
Tažení proti exulantům se vyznačuje i pozoruhodnými protimluvy. I dnes usiluje,
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zřejmě bez újmy na pověsti, celá řada českých občanu o aspoň dočasné zaměstnání na
západě. Socialistická republika zprostředkovávala svým věrným odborníkům práci v
zahraničí, leckomu, kdo se uměl aranžovat, umožnil režim studium na západních i
východních učilištích. Jejich absolventi jsou často i dnes honorováni vysokými funkcemi
v řízení státu a teší se obecným sympatiím národa. Proč se tedy nehledí také na
emigranty jen jako na odvážlivce, kteří, bez ohledu na riziko, šli si udělat za hranice
tovaryšskou nebo mistrovskou praxi? A to za své, bez stipendia, za cenu kriminálizace.
.Osvědčeným prostředkem pro šíření nálad je odjakživa generalisace. Tvrzení, že
emigranti byli motivováni vidinou lepšího života, je záměrná záměna pojmů. Jednak tu
nechali prakticky vše co měli včetně své často vytrucované existence a odpracovaných
penzijních roků, jednak nějaká ta lepší existence nikde na nikoho nečekala. Uprchlík byl
v zemi azylu konfrontován jcdiněsšancí uplatnitsvéschopnosti bezohledu na přidělený
kádrový strop. Ovšem s tím, že musel být vždy o něco lepší než domácí uchazeč na stejné
místo. Výsledkem je tak jako tak, že průměrný exulant na tom dnes není lépe než jeho
krajan, který zůstal doma.
Zatím ale doma pořád platí, že je sice chytré odstěhovat se za 1 epším z Pol ičky do Chebu,
alejejaksi hříšné, když se ta cesta natáhla až za čáru. Pro děti exulantůje to zřejmě pořád
hřích dědičný k jehož odpuštění receptu není.
Pozn. redakce:
Otištěno z LN, někdy z podzimu minulého roku A nutno dodat, že lidé čistého politického
exilu, především lidé, kteří mezi lety 48-68 byli v komunistických žalářích, odcházeli
často jen z toho důvodu, aby unikli dalšímu, opakovanému pronásledování. Nebyli už v
nejmladších letech a jejich začátky v cizině byly obzvláště těžké a nesnadné.

J.M.: "Můj otec řek a napsal moc hezkých věcí o humanismu. On celý život
nemyslel na nic jiného a všecko, co udělal, vyrostlo z této filosofie."

J.M.: "Jenže vždycky budou na světě taky lidi, co zvednou prst - víte, jako to
dělal starý pán - a nakonec lidi dostanou rozum. Aspoň doufám."

29

VZPOMÍNKA
(Vzpomínka tehdy devítiletého dítěte na pohnuté poúnorové události 1948)
Bylajsem jenom devítiletá, když 15. dubna 1948 naše mamka řekla: "Děti, zítra jdeme
přes hranice, jsme nuceni opustit svou rodnou vlast. Táta nemůže nikde dostat
zaměstnání aje mu vyhrožováno, že bude vyhozen zokna. Vezmětesi s sebou jenom něco
málo, půjdeme pěšky".
Táta byl poslední dobou hrozně podrážděný a zlobil se pro každou maličkost. Snad když
odejdeme jinam, tak to vše přestane, pomyslela jsem si. Jedině ten, kdo prožil útěk za
hranice, pochopí muj strach. Jak to bylo hrozné, když vojáci se samopaly vyskákali kolem
nás a byli jsme oblíčeni. Padli jsme na zem - snad nás neuvidí - 1 Oni však na základě
zrady našich "dobrých" krajanů dobře věděli, že je to naše rodina.
Náš táta prosil, aby si nechali jeho a nás pustili. Marné. V tomto okamžiku moje dětství
a smích zmizely na mnoho let. Jak vypsat tu hrůzu a duševní utrpení, co jsem pak
prožívala - vidět mamku a tátu úplně zničené. Ležet v noci na cele ve věznici v Chebu
a naslouchat, zda neuslyším bolestné naříkání táty - možná, že ho mučí. A co, když nás
všechny zastřelí anebo pošlou do plynu, jako to dělali nacisté?
Táta je vězněn rodnou zemí, pro jejíž svobodu nasazoval život svůj i nás všech. Po dobu
šesti let pracoval za okupace v podzemním hnutí a proto dodnes trpí nespavostí.
Jsem jenom devítiletá, smích odešel z mých rtů a oči se plní pláčem. Kde bude můj svět?
Žít budu jen ve vysněné zemi a ta škaredá skutečnost bude horečným snem. Pomůže moje
modlitba? - Je ticho, cítím velkou bolest. To se mi snad rodí moje duše.
Tři dny jsem byla se svou sestrou Jajkou ve vězení, paksi pro nás přijela teta Andulka.
Návrat zpět, a do školy byl trpký. Ty obličeje plné nenávisti a škodolibosti, ale i smutné
a laskavé pohledy, které pohladily a trochu pomohly. Ztratila jsem zájem o všechno, i o
učení. Ruštinu a politickou výchovu jsem nenáviděla. Ano, to mě naučili, nenávidět a
ukrývat své myšlenky hluboko za masku. Vlastně jsem začala žít jen v myšlenkách.
Každý dopis od táty z pankrácké věznice jsem oplakala. Návštěvy byly plné smutku a
hrůz, když jsme viděli, jak vedou či nesou pomláccné lidi od výslechu.
Ve škole v Jabloneckého ulici v Holešovicích mě paní ředitelka prostě nenáviděla a
častovala mě provokativními poznámkami. Jeden z učitelů byl vyhozen, protože měl ve
skříni obrazy pana prezidenta T. G. Masaryka a E. Beneše.
Mamka byla u výslechu na pražské "čtyřce", kde málem ukončila svůj život skokem
z okna, byla však včas zachycena. Ani táta při výslechu nikoho neprozradil, takže
neučinili nikoho nešťastným.
Mamce bylo řečeno, že táta bude oběšen. Lidská zloba, nenávist a závist změní
každého, kdo se jim poddá. A kde je Boží pomoc? - Jak zoufale jsem se modlila! Přišel
tátův soud - ach, to dlouhé čekání doma! - Dveře se otevřely a on tam stál - byl
propuštěn! Bylajsem beze slova, v šoku z radosti. Poté jsem ještě patnáctkrát pakova-
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la své malinke hračičky, připravená znovu a znovu j.'t přes hranice. Nikdy (o nevyšlo.
Jaký byl náš život ve vlasti v dalších letech, to je nad lidské představy.
Kdo se nás, trpících dětí, zastal? - Kolik nás bylo na útěku zastřeleno, utopeno a
zmrzačeno. Byly jsme úmyslně ponižovány, kárány a nuceny do různých akcí. Proč nám
vyčítali původ, že jsme se narodily svým rodičům? Chtěli nás umořit a naučit vyzvídat
na rodicích, aby se z nás stali udavači.
To není pohádka, kde dobro vítězí. Jak jsme to měly pochopit, my děti, že zlo vládlo
a nikdo nepřišel na pomoc.
Napsala jsem tyto svoje vzpomínky na památku nás všech dětí, na které všichni
zapomněli.
Věra Doll, rozená Hodková

J.M.: "Lenin jednou řek, že musel přestat poslouchat Beethovena, protože ho
to prý nutilo k tomu, aby měl lidi příliš rád. Bál se, že by pak byl příliš
měkký na to, aby mohl dělat revoluci. V tomhle máte celého Lenina.
Revoluce mu byla důležitější, než mít rád lidi. Ale s tou muzikou měl
pravdu."
J.M.: " Nesmíte nikdy zapomenout že komunismus se skládá z deseti procent
ideologie a devadesáti procent taktiky."

J.M.: "Já si taky někdy říkám, jestli by Marx nebyl skončil na Sibiři, kdyby žil
ještě dnes. Ona totiž komunistická teorie a praxe je jak nebe a dudy."
J.M.: "Dobrý komunista může být jenom ten, kdo nepoznal nic jiného. Můžete
tleskat Kornejčukovi, když jste nikdy neviděl žádnou hru od Ibsena a od
Čapka. Ale nedej pánbůh, abyste viděl něco jiného, než máte vidět."
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Dopisy čtenářů
Výňatek z dopisu přátelům
Sestry a bratři, chtěl bych Vám napsat několik řádků o exilu, jak se na něj nahlíží
zde u nás. Tato otázka byla zatlačena dělením republiky do pozadí, ale po přejití této
epochy se opět vynoří. Je zajímavé, že denní tisk věnuje jen velmi málo pozornosti exilu,
a já také chápu, proč.
Poslední dvě čísla LISTŮ (dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog) se
exilem zabývají. Mluví se o exulantovi, exilu a emigraci. Exulant je podle nich člověk,
který se nemůže vrátit, např. Komenský a Čeští bratři. Exil končil rokem 1989, každý
má možnost se vrátit. Je skutečně nutné vytvořit zde nějaké sdružení, které by se exilu
ujalo. Někteří prohlašují, že nikdo nemusel emigrovat (Dienstbier v jednom filmovém
pořadu). Podle mého soudu však každý měl svůj důvod. V padesátých letech riskoval
mnohý v politickém vření svou svobodu nebo dokonce život. Za II. okupace byl dokonce
mnohý úřady přinucen, aby odešel - byl poslán do vyhnanství.
Nejsem si jist, jestli jsme opravdu tak nevyužití anebo dokonce bojkotováni. Někdy
mám dojem, že jsme již příliš stará generace, než abychom se mohli zapojit stejně
intenzivně jako třeba před deseti lety. Pokládám samozřejmě za absurdní, když naši
ekonomičtí ministři povolávají jako své poradce mladíky, které nemohu pokládat za
zcela kompetentní.
Exil žil v očekávání, že dojde k něčemu významnému, k příchodu "Mesiáše” a tak lidé,
kteří se o tento zásadní obrat pričiňovali, mají dnes pocit nevděku a přehlížení. Myslím,
že by se měl vytvořit nějaký záchytný bod - spíše by to měl být člověk než instituce, který
by se ujal ventilování otázky staré emigrace. Posílání literatury kanály, to byla záslužná
věc, autoři byli ve stálém nebezpečí a strávili i nějaký rok ve vězení, ale odsuzováni na
doživotí anebo dokonce popravováni nebyli. Přehlížejí se zde léta nejkrutějšího útlaku
a ignoranti, kteřížto vyplují vždy na povrch v podobných okamžicích, si vydělávali na
živobytí úvahami o věcech, o jejíž skutečné podstatě a rozměru neměli velkou většinou
ponětí. Problémy politické a mravní nebo lépe řečeno morálky osobní a společenské, toto
jim bylo v jejich egoismu zcela cizí. V r. 1948 to nebyl jen socialismus, nýbrž stalinismus
- zupácký, cizí zaostalostí vnucený a inspirovaný režim, jehož metodou byla politická
zvůle a důsledkem hospodářská, mravní a duchovní destrukce. V této emigraci ztratil
český národ tisíce odborníků, organizátorů, techniků, podnikavých lidí. Co zbývalo
těmto lidem než emigrovat a tím mnohdy si zachránit holý život.
Mukl přijde do rukou širší veřejnosti, ale jen venku.**) K poslednímu číslu 16-17/93
mohu jen gratulovat, bylo by si přáti, aby dosah tohoto čísla vešel v známost i zde. Jen
chci ještě napsat, nechť se nikdo nevrací, pokud nemá stoprocentně zajištěno bydlení.
Na zdejší inzeráty se leckdy nemůžeš spolehnout.
Váš
Jožka Doležal, Brno
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Dopis z tábora ’Vojna”
dopis z minulosti
Zatčení, tvrdé výslechy na StB, zkonstruovaný protokol, podivný soud, pak pracovní
tábor.
Fáráš, získáváš titul havíře, jdeš prekopem na svůj předek - čelbu dobývky. Usedáš
na kus fošny a pozoruješ praménky vody, stékající po skále. Zdá se ti, že i ta skála pláče
nad tvojí ubohostí, i ten kámen roní slzy. Ti, kteří tě přibili na kříž ponížení, kteří se z
tebe snaží udělat kus hadru, aby si s ním mohli mávat podle libosti, ti jsou tvrdší toho
kamene. Touží vládnout a mít se dobře. Ty jsi stál v cestě, proto trp!
Uplynul měsíc. Zítra dostaneš osmerku papíru, aby si oznámil svým drahým, že ještě
žiješ, že je nesmírně miluješ. Dopis musí být stručný a jasný. Jdeš ke svému příteli mašině - a pohladíš ji, už víš, co zítra napíšeš. Vše domyšleno.

Děvče drahé,
můj postoj ve věci demokracie a svobody byl jasný. Nemohl jsem jinak. Kdybych zradil
tuto myšlenku a úctu, víru a lásku člověka k člověku, strašlivě bych se styděl a musel bych
sám na sebe plivnout. Pro mne je to tedy jasné a musím nést všechny důsledky svých
postojů. Kladu si však otázku, zda jsem měl právo uvrhnout Vás do strašného ponížení,
kterým jdeš nyní Ty, děti a matka. Nesmírně trpím tímto vědomím.
Měsíc čekání a v mysli otázka: bude se v tom cenzor-hnidopis rýpat? Jak odpoví má
paní? Konečně! Dychtivě rozbaluji psaní a čtu:

Nic Tě nemuselo trápit, pro mne je také vše jasné. Milovala a ctila jsem Tě takového,
jakým jsi byl a jakým jsi. Kdyby jsi se v daném okamžiku nezachoval tak, jak jsi se
zachoval, má úcta a láska k Tobě by byla mnohem menší.
Maně si vybavuji výrok z řeckých dějin, kdy matka synovi, odcházejícímu do boje říká:
"Buď se štítem nebo na štítě!" J í po bok se staví žena česká, ponížená, nesoucí cejch zrady
manžela. Takový výrok dává nezměrnou sílu mravní. Slabý pozvedá silného, dává
nezměrnou sílu k dalšímu zápasu.

František Straka, Tvrdonice

Pozn. redakce: Kdo byl na táboře Vojna, zná Frantu jako tvrdého a čestného bojovníka.
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Výzva
Vyzývám tímto bývalé chovance, kteří byli zavřeni z politických důvodů od roku 19491960 v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku u Vysokého Mýta. Někteří žiji pravděpodobně
v zahraničí a též v České nebo Slovenské republice.

Uvádím tímto adresy, kde bydleli do roku 1960:
- Burda Ladislav, Argentinská 5, Praha 7
- Bláha
ul. 5. května 944, Jáchymov
- Černý Radko, Lubiňská osada 21, Ostrava
- Chaloupka Jaroslav, Mánesova 15, Cheb
- Dvorský Miroslav, Jubilejní osada 11, Ostrava Hrabůvka
- Kopřiva Jiří, Masarykova 665, Choceň
- Kolouch Jiří, Hroznava 20, České Budějovice
- Matějka Miroslav, Morašice u Litomyšle 2
- Matějíčka Boris, Vyšehradská 69, Praha-Podolí
- Mikeš Miroslav, Mrzký 66, pošta Český Brod
- Pech Jan, Mašina 345, Litomyšl
- Peterka Jaroslav, Tměn 81, Děčín 3
- Prosser František, Sušice 83/1
- Sčemňuk Štěpán, Sobovská 22, Praha 19
- Švec František, Litvínovice 20 u Čes. Budějovic
- Tesař Jaroslav, Mlékojedy 70, pošta Neratovice u Prahy
- Vaněk Jiří, U mlýnů 11 u Hodonína
- Vyskočil Vladimír, Lhotky 35 u Tachova
- Otta a Rudolf Hermannovi, Žižkova 14, Brno
- Kuhnl Vojtěch, Americká 8, Praha 12
- Sýkora Jan, Poličná 266 u Vel. Meziříčí
- Vejmelka Karel, Plavecká 4, Praha 2
- Vinický Karel, Tasovice u Znojma
- Lipowský Josef, Koňská u Třince, okres Frýdek-Místek
- Schwan Helmuth, Bergstrasse 73, Heidelberg SRN
Žádám všechny, kteří někoho z výše uvedených znají o sdělení nových adres.

Jaroslav Mašek
Plzeňská 725/14a
353 01 Mariánské Lázně
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Český výbor pro převoz a umístění
sochy Panny Marie z exilu.

Praha 27. ledna 1994

Vážení přátelé v zahraničí!
Český výbor pro převoz a umístění sochy Panny Marie z exilu si dovoluje oznámit, že
připravuje slavnostní instalaci sochy Naší Paní z exilu v areálu Strahovské zahrady
premonstrátského kláštera. Tento velkorysý dar našich krajanů byl v loňském roce
převezen z kláštera v Lisle u Chicaga a od 4. září je socha Panny Marie v basilice
Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Slavnostní instalaci připravujeme na sobotu 7. května. Dovolujeme si Vás na tuto
událost co nejsrdečněji pozvat. Program bude zahájen mší svátou v basilice, potom
půjdeme slavnostním průvodem k přírodní kapli. Po bohoslužbě budeme pokračovat
poutí k Pražskému Jezulátku a do Týnského kostela. Na večer připravujeme setkání
krajanů i domácích občanů při slavnostním banketu.
Na tento slavnostní den budou navazovat další akce:
- v týdnu od 2. května bude možnost zúčastnit se poutě po českých a moravských
poutních místech (organizuje Mr. Kavicka Credotour, Prostějov, Melantrichova 311).
- 8. května bude pouť na Svatou Horu v Příbrami a pro zájemce bude následovat Velká
Mariánská pouť Evropou, Ludry-Fatima-Monserat-La Saletta, Einsiedeln, ve dnech
8.-22. května (organizuje Dr. Reichel, Agentura 971) .

Zájemcům zašleme podrobný program a rovněž zajistíme vše potřebné s Vaším
pobytem ve vlasti, tj. ubytování, dopravu, návštěvu kulturních představení. Kontaktuj
te Poutní cestovní kacclář AGENTURA 97, tel.: 02/995 12 09, tel./fax: 02/995 10 35,
Masarykovo nám. 15, 245 01 Jílové u Prahy.

Podpisy:

Dr. František Reichel
tajemník

Michael J. Pojczdný, O. Praem.
opat strahovský, předseda
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Spolkové informace
Světové sdružení bývalých politických vězňů
Vás zve na tradiční setkání u Památníku obětí komunismu v Altnagelbergu, na českorakouské hranici, poblíže Gmůnd (hraniční přechod Halanky).
Toto setkání se koná v sobotu 14. května 1994 od 10. hodin.
Program: Bohoslužba vil .00 hod.
Položení věnců s projevy

Potom posezení v tamnějším kulturním domě při hudbě a tanci.

Karel Kukal
Kulturní referent

Nejsou již mezi námi - naše rovy
Dne 22. listopadu m.r. zemřel v kruhu svých spolubratři náš bývalý spoluvězeň

František Innocenc Kubíček OFM
františkánský víccprovinciál. Byl to vysoce vzdělaný člověk, výborný mukl, který prošel
těžkými výslechy. Po propuštění na amnestii pracoval dlouhá léta jako parťák topičůmuklů.
Vděčně na něj vzpomínáme.

Na věčnost dále odešel dne 7. 1.1994

br. prof. Jiří Malášek
rovněž dlouholetý mukl, čelný představitel Orla a to i v zahraničí, do února činný na
Ministerstvu školství. Většinajeho rodiny emigrovala a zúčastnila se, jako on sám, velmi
aktivně života exilové politiky.
Dožil se vysokého věku 84 let. Pochován je v Karlových Varech.

Též jsme se rozloučili s bratrem z našich řad

Přemyslem Šámalem
zemřel po dlouhé nemoci v Basileji 14. 3. 1994.

Všem, kteří odešli, náleží naše vzpomínky, modlitby a dík.
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Bílému domu v staré zahradě
Julius Zeyer

Na cestě své se poutník zastavil
a unaven se podepřel o hůl,
zrak jeho bloudil širou krajinou,
a s povzdechem zašeptal tiše tak:
"Ty bílý dome v staré zahradě,
tam daleko za hradbou strmých hor,
teď vlaštovky se vrací od jihu,
a vyhledají stará hnízda svá
na římsách tvých a tyje přivítáš.
Já ale nikdy víc se nevrátím,
já nepřekročím víc tvůj drahý práh,
na kterém ta, která mě zrodila,
se denně zastavila na večer,
by k hvězdám vzhlédla vzkůru větvemi.
Jí, zemřelé, teď hvězdy prahem jsou,
za kterým leží Boha tajemství,
tam plní zraky těch, již odešli,
zář nevýslovná. Jejich stíny však
tak těžce, ach, na srdce padají
těch, kteří ještě čekají na smrt.
Ty bílý dome v staré zahradě,
o rci, zda duše věcí podobna
jest duši naší, která naučit
se nikdy zapomnění nemůže?
Ty bílý dome v staré zahradě,
ó rci, je teskno ti, když cizích krok
v tvých stěnách zní? A nečekáš, že já
se k tobě vrátím jak ty vlaštovky,
bych znova snil pod starou střechou tvou
ty staré, krásné sny? Bych naslouchal
těm žehnajícím slovům zemřelé
jež utkvěla v tvých milých prostorách,
a v noci, když ti cizí lidé spí,
se mísí sladce v stromu šumění?"
Tak poutník dél, a slza padla v prach
té dlouhé nekonečné silnice,
která se v dáli táhla. Kam? Ach, kam?
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