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ŽIVOTOPIS KURTA HERMANA
Jako 17letý bojoval v Polsku u party
zánů. odkud přešel —za těžkých bojů —
ke Stalingradu. V Moskvě prodělal škole
ní na para-diverzanta. operujícího v týlu
nepřítele, a později se stal velitelem malé
diverzantské organizace. Za odbojovou
činnost se mu dostalo vysokých sovět
ských řadů a medailí. Posléze byl
zařazen co armady Ludvika Svobody
a boj o Dukelský průsmyk se neobešel
bez zraněni. K dalšímu jeho těžkému
úrazu pak došlo v Karoatech. a tak se
Kurt Herman stal válečným invalidou.
V roce 1946 z armady demobilizoval,
a poněvadž měi živnostenský list, otevřel
si v Brně textilní obchod. Když se v roce
1948 komunisté ujali vlády, bylo „vzpo
menuto" i na jednoho z hrdinů válečného
údobí Obchod mu zavřeli. Vzápětí však
byl předvolán k poslanci a krajskému
tajemníkovi KSČ Oto Slingovi. kde mu
bylo navrženo, aby se stal členem
komunistické strany. Pokud dv souhlasil,
mohl se stát SDravcem oochodníno domu
firmy Plaček na Masarykově ulici v Brně.
Toto velkoryse gesto však odmítl, a tak
byl vyveden ze sekretariátu Statní
bezpečnosti.
V prosinci byl pozván generálporučikem Kovpanem do Kyjeva na siezd
paradiverzantských jednotek, kde mu
byla uznana hodnost plukovníka a již
podruhé byl navržen na titul hrdiny
Sovětského svazu.
V únoru 1949 si opět tajemník šling
předvolal Kurta na KSČ v Brné. Nabídl
mu posiedni šanci ke vstupu do strany.
Po opět zamítavé odpovědi následovalo
varováni, že toho bude litovat. Tato slova
se neminula účinkem. Byl zatčen a pro
zatímně umístěn v TNP. odkud se mu
podařilo uprchnout. Ne však na dlouho,
a tak následoval Domeček Praha. Ruzy
ně a Brno. STB jej pečlivě ukrývala před
známými, kteří usilovali o jeho vysvobo
zeni.
Výslech Kurta Hermana začal tzv.
ruskou ruietou. K tomu účelu byly zřízeny
tajne vilky v Brně-Pisárkach. kde mučili
a vysivcnali vybrané vězné Některe
doxonce i ubili. Když po nékolikatydenmm výslechu neměli s Hermanem žadnv
úspěch, došlo k zatčeni všech jeho
známých. Po půlročním absolvováni
vazby byli odsouzeni k vysokym trestům.
aniž by si byli vědomi nějakého provinění.
Hermana zařadili do skupiny pro něj
zcela neznámé a v roce 1950 byl Státním
soudem v Brně odsouzen za
velezrady k osmi letům vězení.

Když si pro něj v roce 1953 přijela
sovétska statní bezp>ečnost, byl umístěn
na Slovensku ve věznici llava. Odvezli si
ho. spolu s bývalým náčelníkem generál
ního štábu Slovenského nár. povstání
Viliamem Talským. do Sovětského sva
zu. Po několika týdnech však byli vráceni
zpět do llavy. Plukovník Viliam Talský na
samovazebni cele po týdnu zemřel a Kurt
Herman oslepl. Jen zásluhou dr. Binovského, dr. Turanoviče a dr. Ant. Užoviče
byl zachráněn před naprostou slepotou.
První návštěva mu byla umožněna až
v roce 1956 Matka, když zjistila stav
svého syna se znrozila. Teprve nvní se
Kurt dozvěde), že |eho sourozenci jsou již
léta ve vězeni. Po návratu z llavy zaslala
matka dopis generálu Ludviku Svobodo
vi, který po zásahu Chruščova byl opět
poslancem a vedoucím ve voj. muzeu
v Praze. Svoboda udělal, co bylo v jeho
moci, a tak byl v lednu 1957 Kurt Herman
propuštěn. Po celý rok však nemohl
nalézt zaměstnání. Denně se musel
hlásit na Státní bezpečnosti, později
každý týden. Tak to bylo po dobu tří let.

Za nějaký čas našel prácí a rovněž mu byl
vrácen vojenský důchod. Když se v roce
1968 stal generál Svoboda prezidentem,
byl Herman pozván na Pražský hrad.
Písemně mu bylo sděleno, že bude
rehabilitován, že mu bude navrácena
hodnost a při této příležitosti obdrží Pád
rudé zástavy.

Vzápětí došlo k okupaci Českosloven
ska. Kurt Herman proto Svobodovi
odpověděl, že jako zahraniční voják se
s okupací nikdy nesmíří, a rehabilitaci za
těchto podmínek odmítá. Týden poté se
s rodinou uchýlil do exilu. StB se začala
činit. Při prohlídce bytu rodičů jeho ženy.
odnesia spoustu věci. Vojenské doklady,
dekrety, vyznamenaní, vše. co považo
vali za nadměrné důležité. Staré rodiče
obtěžovali plné dva měsíce. Krátce nato
zemřeli. Peníze a cennosti, které vlastnili,
se ztratily. Herman, žijící v Rakousku, byl
vyrozuměn, že StB hodlá vyslat náhončí,
kteří ho mají dostat zpět do Českosloven
ska. Nezbývalo než odcestovat, a tak
celá rodina emigrovala do Austrálie.
Josef Koudelka
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TI, NA KTERÉ JSME MĚLI ZAPOMENOUT

V Kanadských listech z května loňského roku jsme četli článek, který
teprve v květnu 1995, t.j. u příležitosti padesátého výročí konce II. světové
války, se stává vysoce aktuálním. Tento článek původně uveřejněný v
"Národním osvobození" v Praze v dubnu 1994, jehož autorem je Ladislav
Holý za ČSOL při ZO ČSBS v Hradci Králové, protestuje proti novým po
roce 1989 zavedeným uniformám pražské hradní stráže, které naprosto
neodpovídají našim národním tradicím a jsou starším pamětníkům
pochopitelně solí v očích. Operetní rekvisity napudrovaných dvorních
princátek mají nahradit uniformy československých hrdinů z doby I. a II.
světové války, na které se asi v duchu nové vládní elity má zapomenout.
Nějaký bývalý heroismus našich národů neměl během komunistického
režimu nikomu nic připomínat, bohužel po něm také ne. Česká vojenská
statečnost a civilní kuráž od konce II. světové války dnes už prakticky
neexistuje a ani není žádoucí, protože se bez ní prostě lépe vládne.
V článku Ladislava Holého mimojiné čteme: "členové československé obce
legionářské upozorňují p. presidenta, že při jeho návštěvách u představitelů I SA. Velké Britanie,
Francie ald. viděli na obrazovkách pochodoval a střežit sídelní objekty strážemi v historických
uniformách jejich armád všech dob.
Připomínají, že hradní stráž byla v době presidentu TGM a E. Beneše oblečena podle
jednotlivých čet do uniforem čs. legionářů ruských, francouzských a italských, jejím příslušníkům
byla propůjčena i povinnost nosil na těchto uniformách všechna čtyři čs vyznamenání in natura:
válečný kříž 1918, Štefanikův řád "Sokol". Revoluční a Spojeneckou medaili.
Proto podávají návrh, aby se tato tradice vrátila opět na sídla našich presidentu a naše hradní
stráž byla opět oblečena do těchto historických uniforem. Bude to přispíval nejen ke zvýšení
občanského a vlasteneckého uvědomění našich občanů a především mládeže, ale i k výrazné
representaci našeho státu, jehož vojáci stáli vždy lam. kde šlo o boj za svobodu, humanitu a
demokracii.
Musejí k nim patřit i uniformy užívané v naší armádě za 11. světové války, čs. pěchoty,
dělostřelectva, tankistu a parašutistů západní i východní armády a čs. letectva z bitvy o Anglii.
Nesmělo by se ani zapomenout na příslušníky našeho východního praporu od Tobniku a El
Alameinu. jejichž tropické uniformy by byly jistě příjemné vojákům hradní stráže v letních
vedrech."
Dále Se V Článku praví: Legionáři očekávají, že pan president zajistí realizování jejich
návrhu a jeho uskutečněním naplní slova vyrytá na ústředním pomníku hřbitova v Tobruku: 'Toto
je posvátná půda, neboť v ní leží ti, kdo umírali pro svou vlast Za slunce západu, i z rána
budeme na ně vzpomínat!"
Skutečně na ně vzpomínáme ? - Nezapomínáme je připomínat naší mládeži ? - Nebo bude se i
nadále poradovat v jejich zapomínání, jak to bylo za doby totality, kdy se o těchto národních
hrdinech mluvilo jen v záporném smyslu a řada z nich za odměnu byla popravena, nebo prošla
ve věznicích komunistickou tyranií ?
Dojde k odsovětizování české armády i v pořadovém výcviku, uspořádání distinkcí rotmistrů a
důstojníků a k návratu tradičních vojenských a sokolských pochodových skladeb podle tradic
vojsk obou našich odbojů ? ...Konečně se vyjadřují i k distinkcím našich rotmistrů a důstojníků,
jejichž uspořádání na náramenících není v souladu s tradicemi naší armády z období mezi oběma
válkami a dmhé světové války. Současně používané uspořádání hvězdiček je sovětské, které
neměla ani naše východní armáda za dmhé světové války."

V tomto smyslu vyzněla legionářská zdravice p. presidentovi
Václavu Havlovi u příležitosti oslavy 28. října se shora uvedenými
a opodstatněnými požadavky. Co z nich bylo dosud uskutečněno ?
(Redakce)
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50 let po válce
V letošním měsíci květnu vzpomínal cely svět ukončení II. světové
války, vítězství spojeneckých armád nad nacistickým Německem,
imperialistickým Japonskem a do určité míry fašistickou Itálií a tím
mimojiné především osvobození Evropy od Hitlerovy zrůdné
diktatury. Toto jubileum oslavila nikoli jako porážku, ale rovněž jako
vítězství, dnešní Spolková republika, totiž jako vítězství demokracie
nad diktaturou, jako vítězství svobody nad totalitou, jako vítězství
pravdy a spravedlnosti nad lží, podvodem a násilím. Z Německé
spolkové republiky v době právě uplynulých padesáti let se stal
příkladný demokratický stát, hospodářsky prosperující, který je spolu
s Francií a Itálií pilířem evropské jednoty, jejímž cílem bylo a je
dosud zabránit již jednou provždy válkám na evropském kontinentu.
Přitom není možno opomenout i záslužné členství Německé spolkové
republiky v Severoatlantickém obranném společenství, v jehož rámci
hrála riskantní roli nárazníkového státu během 40 let trvající studené
války na obranu svobodného světa.
Celá Evropa se bohužel dlouho netěšila z porážky Hitlera a jeho
spojenců. Východní část tohoto kontinentu spadla z deště pod okap.
Mezi spojence demokratického Západu patřil totiž i Sovětský svaz se
svým obrovským vojenským potenciálem, který nepatřil mezi státy
systému parlamentní demokracie, kde vládl tuhý absolutismus KSSS.
kde místo čisté rasy vládla tvrdá t.zv. diktatura proletariátu. V
Německu tehdy likvidace méněcenných ras, v SSSR likvidace t.zv.
vykořisťovatelských tříd. Methody expanse a likvidace milionů
nevinných lidí obou perversních diktatur se příliš nelišily, o čemž
svědčí mimojiné na př. ostudné dělení Polska mezi Hitlerem a
Stalinem.
Před padesáti lety bylo Československo z podstatné části osvobozeno
Rudou armádou, z meší části dle dohody armádou americkou.
Padlým příslušníkům obou armád, kteří se zasloužili o osvobození
Československa od nacistické tyranie, patří náš vděk, hluboká úcta a
věčná vzpomínka. Většina rudoarmějců umírala v domnění, že jde o
válku vlasteneckou a nikoli dobyvačnou za ovládnutí světa v duchu
učení všech učení o "světové revoluci".
Že jsme se tehdy ocitli v zájmové sféře Sovětského svazu, o tom
nebylo pochyby a to nevěštilo právě zářné zítřky. Muvilo se tehdy o
jakémsi mostu mezi Východem a Západem, o kompromisu mezi
demokracií a diktaturou, prostě o finlandisaci Československa.
V r. 1946 se konaly první svobodné volby, jichž se zůžastnily čtyři
strany t.zv. Národní fronty. Co je pozoruhodné a dosud dostatečně
nezhodnotené, co je nadmíru výmluvné pro charakter národa, pro
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jeho t.zv. intelektuální elitu, která přece v národě udává tón. je to. že
v těchto prvních ’’svobodných” volbách po válce, jichž se směly
účastnit jen čtyři politické strany, zvítězila Komunistická strana
Československa se svými bezmála čtyřiceti procenty odevzdaných

lilasů, čímž se Klement Gottwald stal ministerským předsedou. Pouhý
rok po pádu nacistické hrôzovlády se všemi dobře známými
zviácenými methodami likvidace odpůrců a ’’méněcenných’’ ras, s
velmi dobře známými sny o ovládnutí světa fekiwebla Hitlera, pouhý
rok po tom čeští voliči dávají přednost obdobě hnědé hitlerovské
diktatury, totiž diktatuře rudé, Stalinově. A co v jeho službách a ve

službách KSSS za 41 let napáchala na našem národu Komunistická
strana Československa, to je patrné z totálního duchovního i
ekonomického zbídačení. Z národů střední a východní Evropy v
prvních poválečných volbách žádný z nich neodevzdal tolik hlasů
komunistům jako náš chronicky "pokrokový" lid v duchu svých
"pokrokových" tradic.
Otázka zní: Nepoučili jsme se v r. 1945. jsme vůbec ještě schopni se
poučit po padesáti letech ?
B. H offma n no vá -Syn ková
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Projev sestry Boženy Jíšové, členky výboru Světového sdružení bývalých čs.
politických vězňů u příležitosti tradiční pietni slavnosti dne 27.5-1995
v rakouském Ahnagelbergu.
Vážení přátelé.
zdravím Vás a vítám na našem dnešním setkání Je to. jak víte, již Šesté od roku 1989. kdy jsme
poprvé my. kteří jsme po celou dobu totality žili ve vlasti, měli možnost svobodné se setkat s
našimi přáteli, kteří během té doby emigrovali. Tenkrát nám to připadalo skoro jako zázrak, něco,
v co jsme už ani nedoufali. Když dnes hodnotíme uplynulých pět let. jsme samozřejmě mnohem
střízlivější. Svoboda nám přinesla i mnohá překvapení, na která jsme nebyli připraveni a která
nebvla vždy příjemná. Nechci lady ale dnes rozebírat problémy, s nimiž se naše společnost musí
wrovnávat Jsem si vědoma toho, že většina z vás má o všem větší přehled a je schopná se ve
všech směrech lépe orientoval. Já ale dnes, kdy vzpomínáme zejména těch, kteří se svobody
nedožili, bych se jejich jménem chtěla nás všech zeptat, co se to stalo s bývalými politickými
vězni, kam se poděla jejich solidarita a schopnost riskovat vlastní existenci pro ideály svobody a
demokracie ?Jak je možné, že dopustíme, aby mezi nás byly vráženy s úspěchem t.zv. klíny ? Jedním z nich je na př. nepřátelský postoj vůči našim emigrantům. Známe všechny ty
nespravedlivé a nesmyslné argumenty - že opustili svoji vlast, že si za hranicemi pohodlně žili
atd. Víme všichni, že velká část zejména bývalých politických vězňů odešla prostě proto, že
nebyla ochotna a schopna podřídit se ani v t.zv maličkostech totalitnímu režimu a hlavně že se
snažili za hranicemi prospět své vlasti mnohem víc. než kdyby zůstali doma. Připomeňme si jen.
co pro nás znamenal poslech zahraničního rozhlasu, jak to byl často jediný zdroj informací a
možnosti dozvědět se pravdu o tom. co se u nás děje. Když jsem na jedné schůzi byla svědkem
toho, jak jednomu z emigrantu vyčítal bývalý spoluvězeň dokonce i to. že se mu podařilo utéci
z lágru a s nasazením života přejít hranice, nemohla jsem tomu věřit a po schůzi jsem se mu šla
za nás za všechny omluvil Na druhé srané je právě tak nespravedlivé, když slyšíme na naši
adresu obviňování, že jsem se za celá ta léta nebouřili. dokonce že jsme všichni kolaborovali. Je
nutné si uvědomit, že nebylo možné, abychom všichni odešli, že to nebyla u každého jen
zbabělost nebo neschpnosl. co ho nutilo zůstat. Že jsme prostě nechtěli naši zem nechat úplně
na pospas komunistům a nám cizím eth niekým skupinám. Že jsme každý na svém místě, na
pracovišti . nebo v místě bydliště se snažili zachránil, co se dalo. Samozřejmě to byla mravenčí a
takřka neviditelná práce, ale jak všichni víme, jen díky takové práci náš národ přežíval vždy doby
temna. Je tedy na nás. abychom se dokázali jeden druhého zastat a odmítat vzájemná nařčení.
Abychom se nechovali jako někdo, kdo byl nucen celá dlouhá léta mlčet a když konečně muže
svobodně vyslovit svůj názor, je ochoten poslouchal jen sám sebe i Irozí lady totiž jedno
nebezpečí, které je nutno si uvědomil, že pro vzájemné malicherné spory přehlédneme lakovou
"maličkost", jako že se nám utvořila nová Komunistická strana pod vedením soudruha Stepána,
nebo že Rusko svým protestem proti rozšíření Severoatlantického obranného společenství na
státy střední a východní Evropy znovu potvrdilo, že bývalé staly Varšavské smlouvy považuje i
nadále za sféru svého vlivu
Vážení přátelé, jsme všichni ve věku, kdy pamatujeme vlastně celou novodobou historii, období
první republiky, nacistickou okupaci i komunistickou diktátům. Ráda bych nám dnes připomněla
ještě jednu povinnost, kterou bychom si měli uvědomil: je na nás, abychom mladší generaci
podávali pravdivé informace, protože už led. kdy svědci všech těch historických událostí ještě žijí,
je opět historie překrucována - a je otázka, co se budou naši potomci učit dejme tomu za dalších
deset nebo dvacet let. Měli bychom se snažil o obnovení národního sebevědomí a hrdosti, kterou
tak často mladí lidé postrádají Není to jejich vina, jsou ze všech stran přesvědčováni, že jsme
národ zbabělců, který se vždy jen bez boje vydával a každou totalitou kolaboroval V poslední
době jsem měla v tomto směni dva opravdu nepříjemné zážitky, z nichž mi bylo smutno: při
rozhovoru s jedním mladým vzdělaným vysokoškolákem mi tento bez ostychu sdělil, že by bylo
nejlépe, kdybychom se poněmčili, že jsme malý národ a stále máme nějaké problémy. Že je mu
úplně jedno jakou řečí mluví, že je Evropan a víc ho nezajímá. Druhý takový případ jsem zažila
nedávno v Mariánských lázních, kdy při příchodu německých turistů byla naše česká skupinka
požádána, abychom jim uvolnili místo, ačkoli jsme zaplatili vstupné. V obou případech se jednalo
o mladé lidi a pak při bližším pohovom s nimi se vyjadřovali v tom smyslu, že jsme to byli vlastně
my. kdo se v minulosti provinili. A lak jsem si jen opravdu se strachem představila, že třeba za
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dalších pár let se naši vnuci budou omlouval komunistům a znevažovat památku všech, kteří za
svobodu obětovali své životy.
Možná, že si řeknete, co mužene proti tomu všemu dělal. Ale závěrem bych se s Vámi chtěla
podělit o jeden zvláštní a pro změnu velice poxT.budixý zážitek, který se rovněž týkal naší
mládeže. Když jsem na xýročí t.zv. "Vítězného února" dostala od naší organisace za úkol
rozmnožit a rozdat létáky. které připomínaly tuto tragickou událost, připomínaly počet obětí a
počet let. které jsme ztrávili ve vězení, nikdo z našich nebyl ochoten mi v té práci pomáhat Asi
to všem připadalo nevhodné, abychom x našem věku podnikali akce, které jsou dobré lak pro
studenty. A tak jsem ledy 25. února sama chodila po Praze a xylepoxala. nebo rozdávala létáky.
které většinou lidé po přečtení hned xyhodili. Bylo právě velice špatné počasí, kluzko a
samozřejmě chodníky neposvpané. Za tu cestu jsem několikrát uklouzla a kdvž jsem ještě musela
dávat pozor, aby mě při tom xylepování někdo nechytil a nedal mi pokutu, připadala jsem si
najednou trapně a padal na mě pocit marnosti z celého toho počínání, ale vůbec ze všech těch
minulých let. A pravě, když jsem to chtěla vzdát, jsem se střetla na Václavském náměstí se
skupinou mladých lidí, kteří rovněž rozdávali létáky a demonstrovali proti dostavění Temelína.
Jeden starý pán. kterému svůj léták dali, jim mrzutě řekl: "stejně vám to není nic platné, postaví
to a vás se nebude nikdo plát". Měl pravdu. Ale když ti mladí lidé předali svoje létáky mně. já jim
na oplátku dala ten náš - a oni si jej s velkým zájmem četli a vyptávali se mě na podrobnosti.
Jejich výzvy, právě tak jako naše, se podobaly hlasu volajícího na poušti, ale přesto, když jsem
jim řekla, ať si váží toho, že vůbec mohou demonstrovat, že by nás za takovou akci na dlouhé
roky zavřeli, uvědomili si to a ztrávili jsme dlouhou dobu ve x-zájemném rozhovoru Vzali ode
mne zbytek letáku a slíbili, že je ještě xečer rozdají. Bylo to učiliště z jižních Čech a mně
připadalo jakoby se x tu chvíli xrátilo naše vlastní mládí, kdy jsme nepřemýšleli, jestli naše
jednání je lak zvaně smysluplné.
Vážení přátelé, pokud máme někdy pochybnosti o xýznamu všech našich minulých obětí, stačí
si uxědomit. že právě ti lidé, kteří se bez naděje na úspěch a zdánlixě nesmyslně staxí proti
přesile a bojují proti násilí, že právě ti txoří dějiny.
Přeji Vám xšem ještě mnoho let zdraxí a energie k tomu, abychom si zasloužili len krásný název,
který jsem si před pěti lety dali - být sxědomím národa.
A zxláště nám přeji, abychom se při dalším shledaní za rok. nebo třeba i za delší dobu znoxu
mohli osloxit jako dobří přátelé.

8

Robert Schuman

EVROPA
Jsme Evropané ? Chceme do Evropy ? Patříme do Evropy ?
Jedním z duchovních otců a architektu sjednocené Evropy byl Francouz Robert
Schuman, který společně s Alcide De Gasperim a Konrádem Adeaueretn položil dne 9.
května 1950 l.j. pěl lei po skončení II. světové války, základní kámen k monumentální
budov ě nového evropského společenství.
Konrád Adenauer. kterému se jakoby zázrakem podařilo vyvést poražené a takřka se
zemí srovnané Německo z trosek Hitlerova nelidského režimu do stavu svobodné,
blahobytné a všemi s respektem uznávané země, napsal o R. Schumanovi. že ho měl
možnost dobře poznal při rozhovorec h na různých mezinárodních konferencích jako
člověka moudrého, dobrotivého a křesťansky orientovaného. Také Adenauer sám spolu
s Italem De Gasperim zakotvili svou politiku v křesťanství. Byli to lidé skromní,
nehledající jen svůj prospěch a měli před očima pouze bídu vlastních poražených
národu. Byla to trojice integrálních osobností.
Roben Schuman sám o sobě prohlásil, že pracuje na tomto poli proto, že je přesvědčen
o křesťanských duchovních základech Evropy, která potřebovala tisíc let k tomu, aby z
nich vzešla i politická kultura křesťansky orientovaná a tím schopná vytvořil podmínky
pro vznik pravé demokracie. Atheismus spolu s materialismem ještě nikdy nic
positivního v život neuvedly.
Podle něho se idea demokracie zrodila tehdy, kdy byl člověk povolán k respektu před
důstojností a osobní svobodou jednotlivce na základě blíženské lásky. V
předkřesťanském světě nebyly v žádných vládnoucích systémech nikdy tak vysoké
postuláty formulovány a uskutečněny.
Co je z toho pro nás i dnes k ponaučení ? - Křesťan je povinen pečoval především o
svou vlastní mravní integritu, aby byl skutečným křesťanem a je mimoto právě z.
blíženské lásky nucen pečoval o veřejné blaho, l.j. není mimojiné oprávněn pro své
vlastní pohodlí přenechat vládu šejdířům a profitérúm a vůbec lidem mravně zchátralým,
jejichž cílem není prospěch společnosti, ale výhradně prospěch vlastní na úkor jim na
milost a nemiost vyslavených "poddaných".
Budiž to pobídkou pro všechny ty, kteří svými schopnostmi a znalostmi jsou způsobilí
prospět veřejnosti, ale ve své samolibosti se skrývají za falešná hesla o špíně, která lpí na
rukou těch, kteří se politikou zabývají. Ne všichni! - Hledejme ty čisté ! - Brzy budou
volby!
Redakce
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DVĚ TLUSTÉ ČÁRY

jednu chceme, druhou nepřipustíme ! - Tu první padesát lei po ukončeni druhé
světové války není nutno činit podruhé. Ta už loliž existuje od Poslupimské
dohody vítězných mocností z r. 19á5 Proč bychom ji měli dělal znovu ? - Nejsme
sice vítězná mocnost, nicméně patříme do skupiny \ ílězných státu. Přesto jsme
ochotni v té věci něco udělal, totiž tu čáru udělal ještě tlustší.
A pak je tu ta druhá čára, kterou jsme my, bývalí čs. političtí vězni nikdy neučinili
a ani v budoucnu učinit nehodláme. Je to tlustá čara za zločiny, které na vlastním
národě po dobu jednacíyčiccti mírových let páchala komunistická dcspocic. To
není padesál let po listopadu 1989 jako v předešlém případě, ale jen necelých
šest let, během nichž se čeští komunisté různých odstínů ( v poslední době i
smutně proslulý soudruh Miroslav Štěpán) znovu mocensky hospodářsky i
politicky etablují. Tito nenapravitelní reakční despotové a spousta jejich
dlouholetých přisluhovačů s máslem na hlavě by rádi - a vehementně o to
usilují - aby v rámci, slyšte, slyšte. Deklarace o lidských právech, jimi po
desetiletí pošlapávaných, mohli ve své demagogické propagandě zkrachované
ideologie pokračovat, ale nejen to. ale aby byla učiněna tlustá čára za všemi
zločiny KSC, napáchanými v období 1918 - 1989. lak, soudruzi, o lom si za
dalších padesál let mohou vaši vnuci promluvil s našimi, ale předtím žádná tlustá
čára nebude.
Ale asi ani potom. Na všech bývalých nacistických konlrácich v Německu čteme
dnes nápisy "Nikdy nezapomeneme" a jsou u nich zbudovány památníky a
musea na věčnou paměť a pro výstrahu mládeži. Na nacistické politické zločiny
v ('echách také nikdy nezapomeneme. čehož se také komunisté hlasitě
domáhají, přičemž za vlastní politické zločiny, které si s těmi nacistickými v
ničem nezadají, by rádi udělali za pouhých necelých šest let tlustou čáru. Ale
nejdříve přijdou ty památníky a musea pro výstrahu mládeži.
ľ. I lolTmann
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ZNOVU SE ZATAHUJE
(psáno pro nenapravitelné zrádce a kolaboranty)

Podle západních zpráv se
NKVD
v
Rusku zase dere k moci.
Demokratické sily začínají mí ti veliké obavy z nové diktatury a
bo l šev i srnu.
Nejenže bude ohroženo Rusko, ale přijde i veliké nebezpečí pro
další státy. Ale proč? - Protože se bývalí bolševičtí zločinci
nechali
nadále u moci,
ax to jak ve vládách.
lak na
ministerstvech, přičemž to v Čechách není o nic lepši. A co se
proti tomu dělá ? - Vůbec nic. zase se mlčí, jen a jen se kcjvá
jako se kejvalo předtím.
Hlavně, že se dnes píší a podepisují nové petice. "Smíření 95
mezi Čechy a sudetskými Němci" podepsalo okolo sedmdesáti
"intelektuálů", a už je tu nová petice, podepsaná čtyřiceti
spisovateli. Nejdříve by se měli omluvit sudetšti Němci, kteří
jako první v r. 1938 odsunuli tisíce českých rodin, které tam
veškerý svůj majetek museli zanechat, a o těchto velikých
křivdách se dnes nemluví, právě tak Jako se dnes nemluví o
zločinech, které napáchali komunisté. Zel Bohu, to Vás dnes už
nikoho nezajímá, aby bolševičtí zločinci, kteří se dnes znovu
obohacují na úkor národa, přišli před řádné soudy. právotak jak
tomu bylo v r. 1945 s nacisty v Německu a kolaboranty v Čechách.

V době bolševického temna se většina naší i ti to 1 i pence odcizila
národu, z něhož vyšla a neuvědomila si bohužel ani dnes po
velkých zkušenostech, že vzdělanost není k tomu, aby národ
udržovala ve strachu a strádání, teroru a mučení, jak tomu bylo
za komunismu, nýbrž vážným závazkem k blahobytu a ku Štěstí
ná rod a .
Mnoho našich bývalých myslitelů by Vás káralo za tyto nectnosti.
Jako hořce by asi zaplakali nad vaší ubohostí. Kdo jiný měl a
dnes má ukazovat správné cesty ku pravdě ? - Jen a jeti lidé
vzdělaní. Jak plní dnes tuto samozřejmou povinnost ? - Až na
malé výjimky úplně Špatně. Píši to jen proto, abych upřesnil
zásadní omyl, který se zabydlel za 4] roků komunistického temna
v mnohých myslích lidí v (.echách, ale kteří o tom všem vědí a
přesto o tom nechtějí nic vědět, nebo mají ještě dnes veliký
stracli o tom psát. Dnes se bolševici znovu aktivizuji a málo
koho to zajímá. Jen abyste si jednou zase netloukli hlavy, kam
jste národ přivedli a ab.v Vás jednou Vaše vnoučata a pravnoučata
za Vaši bezohlednost neprok li na 1 a .
Míla Sýkora
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Město demokracie a svobody,
které bude předzvěstí právního státu. V současné době, následné
podobě hluboké totality, nazývané posttota 1 i tou, vytvoříme se
Stranou republikánské a národně demokratické jednoty město svo
body a demokracie, které bude svou správou opět revoluční ve stá
tě, jako tomu bylo za první republiky, v době působnosti Tomáše
E4ati, zakladatele firmy.
1) Po úspěšných volbách vyměníme komunisty a jejich přisluhovače
na radnici, soudu, státním zastupitelství a policii za bezúhonné
obČ: an y .
2) V průběhu těchto změn bude na dodržování zákonnosti dolili žel
Sdružení na ochranu práva a to jako profesionální organizace fi
nancovaná Nadací pro spraved1 nost.
3) Občané, kteří požádají sdružení na ochranu práva o pomoc, tato
jim bude bezplatně nápomocná jak v rehabilitačních, tak v resti
tučních nárocích bez ohledu na jejich trvalém bydlišti a občans tv í .
4) Naopak těm, kteří se dopustili trestných činů proti lidskosti,
majetku, republice a hospodářských (praní špinavých peněz), budou
soudy ukládat spravedlivé tresty podle § 55 trestního zákona, pro
padnutí majetku apod.
5) U propadlých firem ve prospěch státu bude určen jako správce
bezúhonný občan, který bude po dvoletém úspěšném spravování firmy
mít přednostní právo odkupu do vlastnictví.
6) Voblasti hospodářské oživíme podnikate1skou aktivitu bezúhon
ných podnikatelů na výstavbě dálničnícho obchvatu Zlína, čímž
se zlepší životní prostředí ve městě, zabezpečením lokalit a inže
nýrských sítí pro výstavbu nových bytů a domků a městské investice
do okrajových čtvrtí města, nejen do náměstí.
7)
S oblastí hospodářskou souvisí otázka financování. Přinutíme
banky v regionu na zabezpečení financování podnikání pro všechny
bez rozdíku a převážně s prodloužením splatnosti úvěrů.
8) V oblasti sociální za pomoci sdružení na ochranu práva se řadě
sociálně slabých občanů vrátí jejich zcizené majetky. Výstavbou
nových standartních a nadstandartních bytů za úplatu, se uvolní
státní byty pro sociálně slabší spoluobčany.
9) Nově začínajícím podnikatelům poskytneme daňové úlevy, případně
výhodnější úvěry a s delší splatností.
10) Při Sdružení na ochranu práva zřídíme právní komisi, která bude
předkládat parlamentu návrhy nových demokratických zálonů.

Tento volební program není planými sliby jalo je tomu u ostat
ních politických stran. Zárukou je úspěšně pracující Sdružení na
ochranu práva, které vzniklo z iniaciti.vy SRNDJ a jejíž hospodářský
program sou dynamičností při krátkodobém zadlužení bude důsledkem
vzsokého ekonomického růstu a tím i zvýšených příjmů obyvatelstva
regionu. Tato úspěšná politika v regionu bude začátkem pozitivních
změn v celém státě, směrem ke skutečně demokratické společnosti, ni
koliv k té, kterou nám prezentují postkomunisté společně s 01JÍ5-

Volte

demokracii
anglo-saského
Strana

typu!

národně demokratické

jednoty

ve

Zlíně
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Bál v lapáku

1.

Já chtěl

jsem se dostat ven za hranice,

pes se mi zakousl do zadnice.
Ten německej ovčák ti všecko zmaří

:

tak spadla klec smutnýmu kopečkáři.

2.

Mně, mlynáři,

starej mlejn znárodnili

a okolní údolí zdruštevni1 i,

3.

pak musel

jsem chalupě dáti vale

a přistál

jsem nakonec v kriminále.

Všem pokoj vám vinšuji, synové mí,

ač nevím sám, zda se to nesmí či smí.

A z čeho mne viní ,

le ovečkám četl
4.

to nejsem si

jist.

jsem pastýřský list ?

Že prý jim to určitě dělám schválně,

že pracuji proti nim ilegálně.

Já,

přátelé,

my oddíl

5.

skautoval mládí celý,

jsme rozpustit zapomněli.

Když zašili Novačce živitele,

já poslal

a voběh’

jsem bolšány do jetele
jsem s kloboukem všechny známí.

Byl, bohužel,

udavač mezi námi.
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6.

Když na tebe předseda zahuláká

a hrozí tě pasovat na kulaka,
že rodinu přivede do záhuby,
co asi pak uděláš z jeho huby ?

7.

Mně dávají vinu, že soused Franta
měl schovávat ňákýho diverzanta.

Já jsem přej vo tomhle všem jistě věděl.

I

Proč jako jsem jim to hned nepověděl.

8.

Já sehnal jsem cyklostyl, točil klikou,

se zabýval v letácích politikou

a nadával, bědoval nad tou spouští .
Že důkaz prý pravdy se nepřipouští.
9.

Já s kapelou hrál jsem "Haj,

husičky,

haj

!"

a hospoda řve, že nám Kléma dal ráj.

Když nemohli vyšetřit, kdo to říká,

tak zavřeli alespoň kapelníka.

Americkou lidovku po muklovsku zdeformoval
Karel Kukal, A

Bambula, ostrihanej do holá

a prevlečenej za vola.
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JAK DLOUHO JEŽTÉ LIDOVÁ DEMOKRACIE ?
Před rokem k výročí "vítězného února** jsem, začal psát článek s vý
še uvedeným titulem, abych jej zaslal ku zveřejnění» Článek jsem
tehdy nedopsal a tudíž neposlal, čehož dnes mohu i nemusím lite
tovat, nebol se události během jednoho roku v dnešním rychlonohém světě tak změnily, že se tato otázka stala zbytečnou. Zdale
ka ale ne podmět této otázky, t.j. Lidová Demokracie, který se
pro náš. dnešní článek stává předmětem.
Dopisuji jej až dnes,’'ale ponechal jsem článku stejný titulek,
poněvadž se dobře hodí k iracionalitě tohoto názvu a časové ira
cionalitě par excellence. V zájmu objektivity budiž podotknuto,
že "nerozumnost" mnohých historických jevů se zpětnýym pohledem
jeví ’’rozumnou” a je nemálo historiků, kteří jsou přesvědčeni,
že chod dějin nevyhnutelně musí jít ”tak, jak jde”, aby se tele
ologicky /účelně, cíleně/ naplnily dějiny. Tím ovšem rozhodně ne
chci říci, že se tato teorie vztahuje i na naši Lidovou Demokra
cii .
Když se po roce 1945 komunisté v ČSR drali k moci, zaváděli jako
novinku pro státní formu obnovené Československé republiky pojem
lidové demokracie. My dříve narození se zajisté dobře pamatujeme,
kolik úsměšků vyvolal tento název mezi intelektuály a i v nekomunistickém tisku, nebol se to pokládalo za faux pas ne dosti vzdě
lané nové dělnické politické elity, která sáhla k tomuto názvu v
honbě za popíráním všeho, co proslavilo předválečnou českosloven
skou demokracii, arci! z neznalosti klasické řečtiny ’’přehnaně”.
Vždyt přece demokracie znamená vládu lidu a mluvit o lidové demo
kracii je jasný pleonasmus /hromadění souznačných slov/, čili ně
co jako "bílý šiml”, jakoby šiml mohl být i černý. /Což se ovšem
u komunistů v praxi velmi často stávalo, s demokracií pohříchu
dokonce tak, že se věznice naplňovaly až k prasknutí./
A poněvadž těch úsměšků bylo trochu moc, musel sám velký lidový
demokrat A.Zápotocký ospravedlňovat tento nový pojem svým popu
lis tickým způsobem s jeho jednoduchými logickými argumenty, což
úsměšky nad tímto filologickým konstruktem spíše rozmnožilo, než

zmírnilo. Avšak k vážnějším polemikám, či k podrobnějšímu ideo
logickému, nebo historickému rozboru či vysvětlení, nedošlo. A
tak úsměšky nad "lidovou demokracií” pokračovaly dále, dokonce i
v exilu. A pravidelně jich nebylo opomenuto při výročích hanebné
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ho ’’vítězného února" ve veřejných projevech renomovaných řečníků,
kterých jsem byl sám svědkem a na které se pamatuji.
Přestože satirické šlehy přicházely z řad vzdělanců takřka ze všech
stran a používali jich ke gaudiu posluchačů i kabaretisté a komi
kové předúnorové éry /zvláště jadrně na př. J. Štercl/, neváhala
Lidová strana nazvat svůj, stranický orgán LIDOVOU DEMOKRACIÍ. Ja
ký to paradox! Křesťanská strana, jejíž členkou byla Helena Kože
luhové, neteř batří Karla a Josefa Čapka, která nekompromisním
způsobem kritisovala nedemokratické komunistické praktiky, tato
strana si dává do štítu termín marxisticko-leninské ideologie. Na
tuto marxisticko-leninskou genesi však tehdy nikdo nepoukazoval,
ani komunisté sami. U komunistů je to ale vysvětlitelné, poněvadž
oni na začátku nechtěli občany zastrašit "tvrdou” komunistickou
ideologií, která by nevyhnutelně vyvolala bouřlivou alergickou
reakci. Vzpomeňme si jen, jak dlouho se A.Zápotocký zapřísahal, že
u nás kolchozy nebudou.
Bylo by zajímavé zjistit a hlavně publikovat, předeváím v zájmu
historie faktů, kdo v Lidové straně dal k tomuto názvu popud. Snad
dosud čijí pamětníci z vedení této strany, nebo někdo, kdo o tom
ví z druhé ruky. Že podiv nad tímto titulem je opravdu kuriózní,
o tom svědčí i pojednání Hans E. Tůtsch-e, Washington 198^ Fias
ko socialismu ve Spojených státech, v němž tento autor mimo jiné
píše: "...Arnold Kaufmann, profesor na universitě v Michigan ra
zil výraz 'participatory demokracy', který připomíná slova 'peop
les demokracy*, které nebylo použito nejprve od komunistů, nýbrž
od českých katolíků /Lidová Demokracie/". Ejhle, tedy ne komunis*'
té, ale řekněme přesněji "Lidovci", zavedli u nás tento podivuhod
ný název, píše renomovaný politolog americké university. Ovšem lze
si jen stěží představit, že by právě nekomunistická strana zaved
la v zájmové sféře sovětského bloku tento "epochální"' pojem, kte
rý vzbudil tolik úsměvů. A skutečně při dalším zkoumání původu
tohoto jména se setkáme s naší lidovou demokracií v epoše mnohem
vzdálenější, která však byla komunistickým teoretikům zdrojem ne
utuchající inspirace. A touto kolébkou revolučního kvasu a lidové
demokracie byla s nevetší pravděpodobností Velká francouzská revo
luce z r. 1789. V knize známých francouzských historiků F. Furetn
a D.Richet-a můžeme na př. čisti: " 'Robespierismus je demokra
cie*. Tato věta radikálního revolucionáře Babeufa z února 1795
sloužila jakobínske historiografii za směrnici do té doby, dokud
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se nenaučila rozlišovat mezi měšťanskou demokracií a lidovou de
mokracií, mezi jakobínstvím a sansculotstvím." /Sansculoty byli
posměšně nazýváni revolucionáři, kteří nenosili krátké pestré ka
lhoty Jako šlechta,/ A je známa, že revoluční ideologové v předrevolučním Rusku, především V.I.Lenin a L.D.Trockij se ze zkuše
ností Francouzské revoluce učili, jak ovládat a manipulovat masy
jejich žáci v čele s J.V.Stalinem aplikovali později tyto prak
tiky v zemích, které se dostaly po 2.Světové válce do sféry je
jich. moci.
Dnešní historiografii je známo, že vytvořením těchto lidových de
mokracií ve státech východní Evropy ’’osvobozených” Rudou armádou
na konci 2.Světové války byla zaručena Sovětskému svazu za pomo
ci komunistických stran těchto zemí jeho hegemonie.Že v disku**
sích doprovázených z počátku tolika úsměšky komunisté sami nemě
li zájem osvětlit veřejnosti pravý cíl lidových demokracií, leží
na bíle dni. Vždyť jim šlo o to, představit tuto státní formu vrouše beránčím a ne jako dravého vlka, kterým se jejich lidová de
mokracie pro národ později stala. A snad ještě důležitější pro me
zinárodní image této nové formy demokracie bylo, aby hned, na za
čátku nepřišel na světlo onen nebezpečný nárok Sovětů, totiž vmě
šování se do vnitřních záležitostí států sovětského bloku. Teprve
později, když už komunisté měli moc plně ve svých rukou, vyšli na
veřejnost s plnou definicí ’’lidové demokracie". A tak na př. v
"Příručním slovníku naučném” vydaném Československou akademií věd,
Praha 1963, čteme pod heslem "lidová demokracie": za přechodu od
kapitalismu k socialismu vedle sovětské formy druhá forma dikta
tury proletariátu."' Také v "Malém encyklopedickém slovníku" vy
daném ČSAV v r. 1972 stojí podobně: "lidová demokracie, sociální
a polit., systém přechodného období vývoje k socialismu, forma di
ktatury proletariátu, případně přístupu k ní..." V "Ilustrovaném
encyklopedickém slovníku” ČSAV z r. 1 981 čteme už rozvitější pa
roly o lidové demokracii: "‘lidová demokracie, forma politické organisace společnosti, jež se upevnila v řadě zemí Evropy a Asie
v důsledku lidově dem.revolucí ve 40.letech 20.st...Hlavní zvlá
štnosti l.d. spočívají v systému více politických stran při ve
doucí roli marxisticko-leninské strany, v existenci národních
/vlasteneckých/ front, sdružujících všechny pokrokové masové organisace, v rozvíjení třídního boje a revoluce zpravidla bez ob
čanské války, což je podmíněno především existencí SSSR a jehn
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všestrannou pomocí...* Kolik demagogie se skrývS za tímto žargo
nem komunistických, ideologů, není nutno našemu čtenáři, který sám
prožil slasti oné vlády, zvláátě interpretovat.Snad lze jen krát
ce shrnout: byla to opravdu vláda ’’lidové demagogie*.
A poněvadž se v každém, sporu sluší, aby byla slyšena i druhá stru
na /audiatur et altera pars/, ocitujme si, co praví o lidové demo
kracii mnohem výstižněji, pravdivěji a ne sofiaticky, Universal
Lexikon Benzinger, 1 958 Eins.iedeln-Zuerich-Koeln: ’’Volksdemokratie
/následuje překlad pro MUKLA/ - pleonastické označení=lidová vlá
da lidu/. Označení pro “gleichgeschaltete* vládní systémy evrop.
a asij. států, které se po 2.Světové válce dostaly do sovjet.ruské sféry. Komunistická stranická kontrola při zdánlivém, systému
více politických stran, pod tlakem prováděné volby, potlačení svo
bodného projevu, odstraňování jinak smýšlejících, nesvobodné soud
nictví, tajná policie, boj proti církvím a jin." Toto je už reali
stická charakteristika této zrůdy pravé demokracie.Ale vratme se
k naší LIDOVÉ DEMOKRACII. V srpnu 1994 při naší návštěvě České re
publiky jsem si zašel koupit noviny.A koupil jsem si LIDOVOU DE
MOKRACII, poněvadž to byly noviny s poněkud religiosním zabarve
ním a pak také proto, že jsem se chtěl přesvědčit, jak se nyní za
svobody tisku tato stará dáma se svým tak anachronickým názvem po
týká. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem na přední straně
četl modrými písmeny vytištěný přetisk: ’’Poslední vydání.” Skoro
mne přeběhl mráz po zádech a v duchu jsem si myslel, že to snad
nemuselo být. Vždyl komu to může vadit, aby se na výsluní pestré
louky českého a moravského tisku tyčila květinka s tak zajímavým
jménem. Vždyt její mnohem starší kamarád s revolučním jménem Rudé
Právo dobře prosperuje a nese na sobě hrdý přetisk: ”V sobotu nejnajpřpdávanější deník v České republice”. Bylo mně najednou líto
této chudinky Lidové Demokracie a v duchu, jsem měl zlost na toho
násilníka, kterému na deníku Lidové strany vadil /stejně jako už
dříve mně/, ten marxisticko-leninský název. Ale ne, nifeomu nevadil
ten název. Jen neznámé iracionální síly nechaly vyschnout pramen
financí a tak naše LIDOVÁ DEMOKRACIE zašla šacena úbytě a to ve
stáří nedožité padesátky ve věku 49 let. Jaká to škoda!. Představ*?
me si, že by vydržela ještě dalších 6 let, na práh nového tisíci
letí.A že by byla dokonce nejčtenějším deníkem republiky a něja
ký americký magazín by LIDOVOU DEMOKRACII, pro její věrnost ar

chaickému názvu,jmenoval deníkem roku 2000.
Vladislav Křepelka
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Požádejte si o restituci
a dostanete se do vězení
Takto ironicky by se dal nazvat případ restituentů čekatelů.
Vařiharů z Martinic.
Zatím co na televizních obrazovkách jsme oslňování americkými
hvězdami z právního světa
soudcem Harkeslem a advokátem Mátl octem,
u nás doma soudcové Králik a Holemann slaví své postotalitní triumfy.
Jako bývalí komunističtí soudcové nad nepřáteli socialismu (se?dlá
ky). Žijeme v iluzi, že v amerických seriálech sledujeme pohádky
.a na okresním soudě se odehrává tvrdá realita.
V těch příbězích’ za vodou je to také realita (pouze filmové
zpracovaná, většina z nich na podkladě skutečných událostí)- Jenže
lidé tam mají právní vědomí, pokud ho nemají, pak ho mají advokáti
a soudcové. U
nás ani ti. To
všechno "tam" se odehrává
na vysoké
morální úrovni (odpovídající stupni vyspělosti společnosti)
a. s plným šetřením lisdkých práv. (Vlastní poznání). Zde pak s ne
chutí a nerepektem k občanským právům. Je skutečností, že soudcové
v americe nejsou zatíženi členstvím v komunistické straně. Pak ne..
rozumím tomu, proč novoroční noviny jsou plné těchto trapných fi
gur, zatížených jejich minulostí.
Přesto všechno Sdružení na ochranu práva, přes útoky -M. Crsgarové spolu s obecním bláznem, udělalo právě na tomto poli velký kus
práce. Jak výše uvedeno, sledovali jsme případ rodiny Vaňharov >'*c h,
za sdružení měl na starosti případ doktor Pilous, kteří si požádali
u Okresního soudu v Kroměříži o navrácení jim neprávem vyv1 as Lněné
ho majetku. Soudkyní Dolákovou byli uráženi, že neplnili dodávky
(když předtím jim byly zcizeny výrobní prostředky). Tamní policie
jim zabránila ve vyslechnutí vyhlašovaného rozsudku, A to se stalo
podkladem obžaloby restituentů pro spáchání trestného činu útoku
na veřejného činitele. Kdy vetchý jednaosmdesátiletý (SI) stařec
a o málo mladší sourozenci měli údajně škrtit dvoumetrového poli
cistu, vážícího dobře přes sto kilo. (Zřejmě to zní jako groteska,
ale to všechno je předmětem soudního jednání).
Zlínsky soudce JUDr. Rychlík velmi pomalu prováděl důkazy,
po čtyři hlavní líčení. Když si 81-letý František Varthara požádal
vzhledem k svému zdravotnímu stavu a právní způsobilosti o zál.ortného zástupce, zmíněný soudce by mu ho povolil jen v případě, že
by se nechal zbavit svéprávnosti. (Tragikomické, že? To je skutečná
zrcadlo dnešních dnů). Po dvouměsíčním shánění se podařilo na pos
lední chvíli sehnat nesehnatel né, odvážného advokáta.
V závěrečných řéčech státní zástupce JUDr. Krob navrhoval
podmíněné tresty (2-3 měsíce) vzhledem k původnímu trestnímu pří lia
zu a k tomu, že obžaloba byla státním zastupitelstvím podána.
Obhájce JUDr. Dědek ve své plamenné řeči poukázal na nevěrohodnost
obžaloby, protiřečících si svědeckých výpovědích "státních úředníků1
a navrhl zproštění obžaloby již jen proto, že dostatečným trestom
jim bylo po čtyřikráte dojíždět k soudu, přičemž závěrečné jednání
trvalo tři a půl hodiny a nesporně bylo pro starší občany utrpením.
Za což sklidil potlesk. Samosoudce se chystal za něj vylučovat
veřejnost a proti očekávání a zvyklostem vynesl vysoké tresty sedmi
a osmi měsíců. A to vše za to, že se domáhali svých zákonných práv.
Navrácení majetku. Máte čtenáři za to, že se jedná o postotalitního

soudce? Ja jsem přesvědčen, že to jsou naprosto totalitní praktik-, .
Veřejnost i SNOP je přesvědčen, že krajský soud bude o odvolání
rozhodovat jinak.
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Závěrem se ptám. Kde jste vy miliony bývalých nečlenů komu: »is
tické strany, nespokojených a po straně reptajících. Ani tento íi a
gikomický případ vás nevy burcuje z apatie? Pokud se to netýká iTí.ai)
vás? Jste snad dnes již spokojeni? Nevadí vám, že titéž lidé, kteří
odhodili své červené knížky, přijali náhradou knížky ODS?
A ječtč1 lépe, soudcové a prokurátoři odhodili své stranické knížky,
aby mohli dnes délat "nezávislé a nestranné" soudce a státní zá
stupce a lépe tak zakrývat své vlastní zločiny, jak o nich hovoří
zákon 198/93 Sb. , jako v případé uvedeném.
v

Zdenek Procházka
Sdružení na ochranu práva

Stpiiový večer
Božena líšová
(Pardubice 1959) (Ze sbírky "Verše psané za mříží)

A vítr lehké čeřeny
zavěsil na sosny
a opatrně
dech země kořenný
k našemu dvoru hrne.
Ovoce zraje.
Trošinku smutně potok hučí,
plasticky Panny Marie
s břehů se chýlí v mírném sklonu.
Občas se vlna přelije,
a připne drobnou sponu
na jejich stříbřitý lem.
Roky a roky, dnes a denně
vězeňským dvorem jdem a jdem,
jak vůně louky pokosené
modlitby naše vznáší se nahom.
V plášti Tvé milosti, Maria Panno,
schoulil se z.lomcčck prostom,
našich stop bludné závity
liše a něžně přikryl
jeho lem stříbřitý . . .

Srpnový večere,
večere zlatý,
k nohám ti poklekl
keříček máty,
podal ti světlušek
letící kahánky,
lulku sis připálil,
na žhavé červánky
sklepáváš lehce popel tmy.
Poklidně čekáš, až dohoří.
Zatímco ve vlastních stopách
obejdem vězeňské nádvoří,
ostře si nabrousíš srpeček měsíce,
naposled v roce
půjdeš dnes louky žnout.
Otavy prudce voní,
vždyť je to umírání
tisíců živých kvělů
- nemohou uniknout,
ani se bránit,
jen vonět smí.

I

Srpen-(J.ricfoes)
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Podíl exilu na obnově demokracie ve vlasti
Kukala, pronesené z popudu

Z přednášky Karla

Demokratického klubu dne

25.května 1995 v zasedací síni Národního muzea v Praze.
Vážené dámy, váženi pánové,
děkuji
za
přátelské
pozvání

rád k němu přinesu

blízké a

trochu prospěšné

bude i

a domovem,

dostatku informací,

svá pozorování a své

následkem různých vlivů,

generál izování a ne

právě nejlepší.

nyní bytem v

Jmenuji se Karel

ku jsem byl nejmladším členem Obvodní rady na Žižkově.

komunisty jsem byl spoluzakladetelem
při razziích

letech se mi

Po převzetí moci

která byla ale

skupiny studenta

Milana Choce,

koncentrák začal zajídat a. tak jsem se připoji.1

ního Slavkova.
vězení.

Byl

Koho by

Po třech

NKVJ) Schramma.

na majora

která za dramatických okolností uprchla z uranové šachty

ce,

V tom vě

illegální skupiny,

likvidaci

spáchat atentát

měl údajně

který

při

ke skupin
14

to zajímalo, může si přečísl

1962 a pracoval většinou na stavbě.

mohl

od manuélní práce,

odejít

a pár týdnů

u Hor

jsem ale postřelen a dopaden a dostal dalších 25 Jel
moji

knížku Deset křížů,

mám s sebou pár exemplářů. Domů jsem se vrátil na druhou amnestii
ce

Kukal,

otec čtyř, dnes

Bernu, důchodce, ženatý,

již dospělých dětí. Politicky jsem činný již od svých 18 let.

odhalena

Snad to

zkušenosti.

krajany v zahraničí

Ale nejprve by se slušelo, abycn se představil.

rozený Pražák,

Dané téma je mi

vztahů mezi

pro zlepšení

které nejsou,

klubu.

Demokratického

jsem pracoval v

Až za liberalizace v r.1968 jsem

dělal

jsem

překladatele

technického

zahraniční redakci Lidové

tzv.Pražského jara jsem byl činný v K

v ro

demokracie.

Za.

231 a přiložil i ruku k dílu při

obnově Junáka.

Po vpádu spřátelených armád jsem odešel do Švýcarska.
Sdružení býv.pol it.vězňů

kladatelem

činný v

Solidarity International.

bych se nyní

práva a v CSI

jsem

- Christian

Ale to už mluvím zbytečně mnoho o sobě, chtěl

vrátit k onomu renomé exilu.

Averzi domova mohu i chápat :
typu pánů

jsem spoluza

skautingu. Byl

a exilového

Mezinárodní společnosti pro lidská

Byl

Po zvratu se objevili

Svitáka, Horáka, Koženého,

Rovněž tak ne takoví,

na scéně po1 i tikové

kteřt exil příliš

neproslavili.

kteří přišli stavět na odiv svou, mnohdy řingova-

nou zámožnost.

Měli

bychom

si

Jistě velká část

uvědomit,

jací

lidé do exilu

odešla "za lepším” a nelze je

přišli,

jejich pohnutky.

za to odsuzovat.

Mnozí

také měli už dost všelijakých ústrku, š i. káno ván í , d i s k r i m i nován í a chtě
li mít už konečně pokoj.

Mnozí se pak venku rychle integrovali, s krajany tak příliš neobcovali.
Hlavně z tě+o k.iíogc 'ie vzešli lidé,

kteří se pak později

cestou Husá-
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si odpustky",

’’koupili

kovy milosti vykoupili z čs . občanství,

tomu říkávali.Jiní zase s krajany obcoval i,měli také i

žovat, spíš však jen

posvíceních, potlaších,
Ale jen

tancovačkách,

poutích a pod.

bohoslužbách,

se rozhodla politicky pracovat,

poměrně malá část

byť třeba

mravenčí prací podle

sed saepe

cadendo.

latinského gula cavnt

Připouštím, že riziko

nějakým dí

to nazval vulgárněji ),

bolševikovi" (spisovatel Jan Beneš

lem "škodit

potřebu se sdru

na různých

v rámci několika rodin,

jak jsme

lapidein non ví.

zde bylo nesrovnatelně menší

než u odboje doma, ačkoliv i tu dlouhá ruka komunistických rozvčdck za
stopu. Vzpomeňme jen Trockého, Bandery,

nechala tu i tam krvavou

únosů

Laušmana, Vávry-Staříka, atentátu na Svobodnou Evropu atd. Odpůrci sys

museli počítat

tému

občas používána i

také s

pomstou na

příbuzenstvu doma,

proto byla

krycí jména.

O práci této malé části exilu bych se tu chtěl rozpovídat.
Předtím bych chtěl
ale porovnat rozdílné podmínky
všech třech
První i druhý exil

v našem století.

měly své armády

né spojenci,

měly své zahraniční

uznáva

vlády,

ne jdů.l cži tě jší

a - což je skoro

exilů

měli

-

v dohledu cíl : zvrat poměrů ve vlasti. Třetímu exilu toto vše chybělo.
Tento
třetí
exil
se skládal
v podstatě
ze dvou
vln :
z poúnorové

a z posrpnové.

z komunismu.

z větší části

Ta první prchla

před komunismem,

U té první to prchání bylo často spojeno s velkým rizikmn,

mnohdy s nasazením života.

I

se v zemi ,

uchycení

pro .uprchlíky daleko nesnadnější

:

kletá je přijala bylo

dlouhodobé pobyty v táborech ve vál

kou zničeném Německu a pod.
Třetí exil neměl v podstatě nějakou střešní organizací či
se pokládala od r.1948

Rada svobodného Československa.,

tvořili ministři a poslanci,

ještě řádně

k tomu mandát. Nejprve si mezi

pak teprve přišla na řadu

se zde

druhá

různá stanoviska,

kteří

Za ní

kterou převážně

volení ve vlasti .

Měli

ledy

vinu za zpackaný únor,

sebou vyříkávali

většinou o starší pány,

vedení .

prohlášení,

pak během let

Jednalo

plány.

umírali

a lak RSČ

ztrácela postupne na váze. Později se v ní ujali vedení pánové Povolný,
Horák,

Luža a j.,

levicovými

cíly.

ale spíše za svými stranickými,

kteří šli
V době

bezvýznamnou organizací

příchodu

posrpnové

vlny

byla

víceméně

RSČ

téměř

a neměla v podstatě ani váhu v lobbies americ

kého kongresu.
Zde vykonávali svůj vliv spíše členové Čs . národní, rady.
Slováci československého ražení
se soustředili ve Stálé konferenci ko

lem Dr.

Papánka a Dr . Kvetka, separatisté - a těch byla většina

- měli

dobře organizovaný - a na rozdíl

od RS<‘

svůj Svetový kongres Slováků,

řádně volený. Měli dosti finančních prostředků od multimilionáře • Roma

na.

Jeho dědici

dokonce

finanční

se ale od Kongresu odtáhli

podporu

a ten po zvratu požadoval

od slovenských úřadů.

Své prostředky

vydali na na propagandu samostatného státu ve své vlasti.

totiž
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Na české straně

o založení střešní organizace Jožka Pejskař

se snažil

Začátkem

sedmdesátých let

v Evropě.

Po odstěhování

byl

Čechů

ustaven Poradní sbor

zakladatele

ale

do U.S.A.

a Slováků

ubývalo nadšení

a tato organizace se pozvolna rozplynula do ztracena.
Ale její vznik vzbudil žárlivost
u pozůstatků
Rady svobodného Česko
slovenska,

která se

začala formovat

Přijala do svého

a aktivizovat.

luna osoby s jménem, které ale nikoho nereprezentovali
V různých zemích
vznikaly zčásti pilné organizace s různým zaměřením.
početně

Členstvem

organizací.

nejsilnější

beze

byl

Sokol s velmi

sporu

dobrou

Pořádal v pravidelných odstupech své slety. Dvakrát v Cury-

chu. ve Vídni v Paříži .
Pak t.o
byla asi
katolická církev,

která z Říma

a duchovní správce do různých zemských komunit,

dosazovala misionáře

kde sc konaly pravidel

né bohoslužby,
pouti, exercicie a pod. Centrum Velehrad
a Křesťanská
akademie v Římě vydalo spoustu literatury, která se různými kanály dostávala do vlasti
Dobře organizován byl také skauting,

sku, Německu, Holandsku,
frastrukturu,

s vlastní

především v Evropě,
který měl

Rakousku a jinde,

edicí,

pořádal

zúčastnili skauti světových jamboree.

sněmy a

tj.ve Švýcar

velmi

dobrou

in

setkání. Dvakráte se

Byl zde kontakt na skauty v kata

kombách ve vlasti.
Co se politických stran týče,byl i. asi nejpilnější

Sociální

demokraté

a Národní socialisté,méně již křesťanští demokraté okolo p.Kusého.Stra-

ny konávaly své sjezdy s různými

poselstvími domovu,měly svá periodika.

Malou členskou základnu měli agrárníci.
Velmi
aktivní
organizaci
měli
političtí
sdružení. Od něho se asi před

vězni.

Mají

10 lety odštěpilo K 231,

sve

Světové

v němž

se sou

středili především národní socialisté a stoupenci RSČ.
Odborům se
určitý čas dařilo
ve Švýcarsku. Byly
to křesťansko odbory

pod vedením kr.Husáka.
Po smrti

Byly autonomní

jednotkou ve švýcarských odborech

svého old grand mana však zanikly.

Mi moka tol ické církve inČly

a dosud mají též své obce v různých místech,

tak např. husité, především ve Švýcarech, baptisté v Kanadě.
Když už mluvím o Švýcarsku,
musím pochválit dobrou soudržnost krajanů,

organizovaných v

různých spolcích, z

nichž některé byly

založeny již

začátkem století a po srpnu se r eak li. vo val y .

Většina .jich je soustředě

na ve střešní organizaci

který koordinuje různé cc-

- Svazu čs.spolků,

lošvýcarské podniky.
Byla
tu ale další seskupení,
Opus bonům,

např.

založený dr.Neuwirtem,

pak ale? převzali

politikové,

tz v. Naardcns ké

původně

sociální

kteří s finanční

Ackermann-Gemeinde pořádali pravidelná sympozia,

li

linutí.. Dále třeba

instituce,

podporou

kterou

s ude lončmec ke

na nichž, bohužel, mě

hlavní slovo reformní komunisté. Tito se soustředili především kolem

Pelikánových Listů,vycházej 1 cich v Římě a kolporkovaných též ve vlasti.
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to

Nebyly

ovšem

spolky,

jenom

bolševici přijít

na jméno

a

dosud nedoceněna.

práce je

jehož

zpravodajštině to byl např. plk.Moravec.
spisovatelé a novináři.

kterému namoh

Jmenujme např.red.Jostona,

notlivců iná významné zásluhy.

li

kdož vyvíjel činnost. Též mnoho jed

Dále samozřejmě

Z nakladatelů se sluší uvést

Strožovu

curýŠskou Konfrontaci,

línský

Index,

domov,

římskou Křesťanskou akademii.

nakladatelé,

Skvoreckého,

Polygon,

Spisovatelé vytvořili alternativní

Kanadské listy

Janečkovy

její informování a udržování morálky.

dilo nedocenitelné množství informací,

Svědectví.

Bylo jich

a j..

a některé se dostávali do vlasti .
Zvláštní kapitolu zasluhují rozhlasové stanice,
ropa,

ko

mnichovskou Poesii mimo

literaturu, která se nyní pozvolna dostává do vlasti.
Z periodik uvedu České slovo, Národní politiku, Právo lidu,

Zpravodaj,

Ve

mnoho

obzvláště Svobodná Ev

Její monitorování soustře
bylý velkou službou i pro

které

západní zpravodajské centrály. Dlužno říci, že po vpádu Sovětů byla re
daktorská

obsazena reformními

místa silné

Hlas Ameriky a

komunisty.

rušen byl

Méně

Deutschland f unk (spíše sociálně-demokraLický). Kvalit.ní

informace přinášela' kolínská. Deutsche Welle.

Ne j ob j e k t i vně j š í bylo už

tradičně BBC.
U činnosti jednotlivců nesmíme zapomínat na agenty-chodce.
líci bojovali proti světovému komunismu též ve Vietnamu.

Četní uprch

Svoboda je to

že v Německu existovali po únoru i unifor

tiž nedělitelná. Málokdo ví,

mo v a.né čs . S t ráž n í j ed no I. k y s vo j e ns k o u d i sc i p 1 inou.
Mnozí exulanti přispěli svou hřivnou i v informování západní

o poměrech v ujařmené vlasti.

Byly zde instituce,

včřejnosti

kl.eré se angažovaly

v tomto směru, snažili se pomoci a intervenovat ve prospěch pronásledo

vaných.

Tak

např.Amnesty

Interna tional.

lidská práva měla např.svou českou sekci.

společnost pro

Mezinárodní

Dále tu byla CSI

- Christian

Solidarity I n te r na t i o na1,G1au be i n 2.We11.Zd e všude působili

Slo zde nejen o finanční podpory rodin,

ale i o protesty u vlád,

vence ve prospěch persekuovaných, opatřování obhájců a pod.
tých a osmdesátých letech nebylo

jako v letech padesátých,

zdější

vším

takové množství

kteří byl i nad to ještě

již byli, většinou známi

od organizace

již

na obranu

jménem,

nespravedlivě

veřejností

západní veřejnost

ztělesnění odboje.
šenými pocity,

s ní

inter

politických vězňů

anonymní .

Ti tr> po

přede

pronásledovaných, zprávy
takže vězňové byli

svobod něh«»

Ted bych chtěl chvíli mluvit o Chartě 77. Doma sc toho o ní
dělo,

lidé.

V sedmdesá

různými kanály docházely,

o nich,ty byly pak v západních mediích zveřejňovány,
do jisté míry chráněni

naši

však sympatizovala,

tolik nevě

viděla v ní

jakés»

Jedna z mála organizací, která na ni hleděla sc smí

bylo Světové sdružení bý v . pol i t. věz ňů .

I

když jí

nikdy
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nepřeložilo stéblo přes cestu,

komunisté, kteří zde

většinu signatářů tvořili reformní

bo C převážnou

neúnavně

hledělo s nedůvěrou do budoucnosti, ne

svou

hlásali

věřili

a stále

centrálami

prováděcí orgán sametu.

při

Nyní

Reaganem a Gorbačevem jako

jednání mezi

vidíme, že muklovské chmury nebyly plané.

Ke chvále muklovstva nutno ještě dodal., že hledělo,

ří šachisté, o několik tahů dopředu. Tak např .
Svobodné

Evropy návrh

dnech po listopadu
gurskému.

na socialismus

Tato garnitura měla být mluvčím národa a byla vyhléd

s lidskou tváří.
nut.a západními

"Třetí cestu"

budoucí ústavy.

poslalo tehdejšímu
nevyrukoval, musel

Proč s ní

Ko n f e d e x* a.c e

dob

dostalo od býv. ředitele

Vypilovalo ji a hned

v prvních

designovanému premiérovi Cerno-

by nám říci on.

p o liti c ký o h

pobočka

jako to dělají

K «c x- 1 o v y

v <?S

V a.

Cl

C? S R

y

vyslovila politování, že se nepodařilo koordinovat obě setkání v Jáchy

mově a A1tnagelbergu. Doufejme, že se v příštím roce včas dohodneme.
Karlovaráci používají

této příležitost a zvou všechny na

pout muklů v kláštere Teplá dne

Celostátní

v den oslav blahosl.Hroznatý,

Program :

15.července tr.

patrona všech vězňů.

lOoo hod. mše sv.
"

133o

Nocleh možno

setkání vězňů.

objednat v hospiců . kláštera premonstrátů,

364 61 Teplá,

tel.0169/92264.

1193 - 1197
ZALOŽENÍ KLÁŠTERA PREMONSTRÁTl)
v Teplé

1995
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ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU

Varšava, 14. bfezna 1995 - <afp)

Bývalý polský ministerský předseda, generál Jaruzelski, a tři další generálové se
musejí zodpovídat před soudem pro zásahy policie proti protestujícím dělníkům
v Gdansku v roce 1970. To je sdělení gdanské prokuratury ze dne 14. března
1995. Obžaloba o několika sel stránkách bude koncem měsíce března předána
soudu. Při těchto nepokojích bylo 44 osob zatčeno a více než 100 osob zraněno.
Jaruzelski, jako tehdejší ministr obrany, tehdejší ministr vnitra Switala, právě tak
jako oba generálové Tuczapski a Kaminski se budou zodpovídat za příliš tvrdý
postup policie.
Beriín, 14. března 1995 - (Reuter)

Obžaloba na 1600 stránkách.
Berlínská státní prokuratura obžalovala posledního šéfa vlády a strany NDR.
Egona Krenze a šest dalších bývalých členů politbyra SED ze zabití a z pokusů o
zabití na vnitroněmecké hranici. Jak mluvčí ministerstva spravedlnosti, Uta
Fölster, v úterý oznámila, jedná se o dosud nejobsažnější obžalobu
východoněmeckého hraničního režimu. Obžaloba obsahuje 1600 stran. O začátku
procesu nebude rozhodnulo před červencem letošního roku, prohlásila Fölster.
Obžalovaní jsou mimo Krenze bývalý vedoucí odborů, Harry Tisch, bývalý
tajemník okresního vedení v Berlíně, Günter Schabowski, bývalý šéf-ideolog,
Kurt Hager, bývalý tajemník Ústředního výboru strany, Horst Dohlus, bývalý
zástupce ministerského předsedy, Günter Kleiber a Erich Mückeberger, který byl
v době NDR-režimu předsedou stranické kontrolní komise. Krenz již v lednu
prohlásil, že jeho politická minulost v NDR nepodléhá právním normám
Německé spolkové republiky.
Fölster oznámila, že obvinění se vztahuje na zabití 47 uprchlíků. 36 střelbou a 11
minami. Dosud byli odsouzeni tepn e 3 členové bývalé Obranné rady NDR za
zabití uprchlíků, mezi nimi bývalý ministr obrany. Heinz Kessler. Procesy proti
bývalému ministerskému předsedovi Honeckerovi, bývalému ministru
bezpečnosti, Mielkemu a bývalému ministerskému předsedovi Stophovi byly
zastaveny ze zdravotních důvodů.
Beriín, 30. března 1995 - (ap)

K pěti letům vězení odsoudil ve čtvrtek zemský soud v Berlíně bývalou soudkyni
nejvyššího soudu NDR. Helenu Heymannovou. Je to nejvyšší trest vyřčený za
překrucování zákona. Sedmdesátisedmileté obžalované byly mimojiné přičteny
k tíži čtyři rozsudky smrti.
27. velká trestní komora ji shledala vinnou z překrucování zákona v souvislosti
s čtyřnásobným zabitím a ve více případech s násilným odnětím svobody. Státní
prokuratura žádala vězení na dobu osmi let. obhajoba naprotitomu usilovala na
základě promlčení o zastavení procesu. Zmíněná soudkyně spolupůsobila v
polovině ^padesátých let při rozsudcích za špionáž, válečné štvaní výzvy k
bojkotu. Čtyři obžalovaní byli tehdy odsouzeni k smrti a popraveni gilotinou.
Mezi nimi byly i tehdejší sekretářka ministerského předsedy O. Grotewohla se
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svojí družkou. Další obžalovaní pak byli odsouzeni k dlouholetým trestům, zčásti
rovněž k doživotí.
Komentář redakce

To je pouze zlomek zpráv tohoto druhu z března 1995. Těch procesů bylo a ještě
bude mnoho. U nás. na rozdíl od Polska a Nemecka zločiny komunistické
diktatury nikoho nezajímají. Naopak v duchu věrnosti "pokrokovým tradicím"
českého národa rostou komunistická hnutí, nebo strany s komunistickým
programem jako houby po dešti. Tak ke Straně demokratické levice. Levicovému
bloku a Komunistické straně Čech a Moravy přibyla nyní ještě extrémně levicová
strana smutně proslulého Miroslava Štěpána, jejímž cílem je obnova socialismu.
U vědomí zákonného zákazu propagace totalitních ideologií a se zřetelem k
zákonu o zločinnosti a zavrženíhodnosti Komunistické strany se jeví
vnitropolitický vývoj v České republice zahraničním novinářům v šestém roce po
listopadu 89 přinejmenším jako komický. K těmto derivátům bývalé KSČ
přistupuje řada t.zv. stran středu, nebo dokonce pravice, jejichž vedení je
většinou také v rukou bývalých komunistů, nebo stranou dobře vyučených
nestraníků.

Panz, 19. března 1995

Ministři zahraničí Evropské unie v Carcasconne na svém neformálním zasedání
ve své většině schválili návrh francouzského ministra zahraničí na rychlé uzavření
bezpečnostního paktu mezi NATO a Ruskem.
Francie, která v současné době předsedá Evropské unii, chce znovu oživil
stagnující dialog mezi NATO a Ruskem., který je jím od konce r. 1994 blokován
v důsledku plánů na rozšíření atlantické aliance na východoevropské země.
Evropská unie chce tím Moskvu přesvědčit, jak zdůraznil Juppé. že Rusko nesmí
být isolováno. Nechce tím ale vzbudit dojem, jak zdůraznil německý ministr
zahraničí Kin kel. že tím uděluje Rusku právo veta o rozhodnutích
Severoatlantického obranného společenství, a to zvláště ve věci jeho rozšíření na
východ.

Kodaň, 28. dubna 1995 - ÍReuter)

Nová urgence Polska o jeho urychlené přijetí do Atlantického obranného
společenství.
Polský president. Lech Walesa. vyzval v pátek NATO, aby co nejdříve byly
východoevropské státy přijaty do tohoto obranného společenství. Na závěr
třídenní státní návštěvy v Dánsku Walesa řekl, že NATO musí být rozšířeno, aby
byla Evropa osvobozena od nebezpečí vojenského napětí a intervencí. Rozšíření
na střední a východní Evropu zmenší existující šedou zónu nejistoty. K ruským
námitkám proti tomuto rozšíření Walesa řekl, že chce zamezit konfrontaci, která
by vyplynula z vytvoření příliš velkého bloku. Datum přijetí Polska do NATO
Walesa neuvedl Navrhl ale, aby jeho země, nebo Česká republika byly první
noví členové v NATO.
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Neuč Ziiivlier Zeiliuig vom 29./30. dubna 1995

Autorčin článku o rozšíření NATO je státní sekretář německého ministerstva obrany,
který se zabývá strategickými otázkami. (Překlad ncjdúlcž.ilějších odstavců)
" Žádná novájalta na výdiodč nebude " je heslem Severoatlantické aliance.
Téměř dva roky se již NATO zabývá akutní otázkou rozšíření aliance na východ
do dřívějšího území Varšavského paktu. Po dlouhém otálení ve Washingtonu se
stal americký zájem o uskutečněni tohoto úmyslu, který se nyní omezuje na čtyři
Viscgrad-slály (Polsko, Česká republika, Madarsko, eventuálně Slovensko) od
začat ku letošního roku velice zřetelným. S Ruskem bude \ yjednáváno a bude mu
nabídnuto strategické partnerství. Pro na východ rozšířený euro-atlantický
bezpečnostní prostor se počítá s odstupňovanou vojenskou integrací.
Pro jednání s Viscgrad-slály* je dnes proponován časový úsek mezi koncem roku
1996 a koncem roku 1998 ( * Polsko, Česká republika a Madarsko ).
V lednu 1995 nastala změna za účelem urychlení rozšíření NATO na východní
část střední Evropy při současné nabídce strategického partnerství Rusku v tom
smyslu, že se paralelní členství těchto států v Evropské unii nebude zatím
vyžadoval. Polo má platit právě lak, jako odmítnutí ruského spolurozhodování o
rozšiřování NATO a o jeho vojenských strukturálních omezeních u nových členu.
Ani ruské velo, ani kondominium, ani sféry zájmů, ani ruské " droil de regard "
nebude respektováno. " Žádná nová jalta na východě " zní heslo severoatlantické
aliance.
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