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1946
první svobodné volby po II. světové válce
40 % obyvatelstva volí komunisty

1948
násilné převzetí moci zločineckou organisací KSČ
nastává éra bezpráví, lži, násilí a hospodářské devastace

1968
dvacet let beznaděje vystřídal komunismus s příchutí uvolnění tuhé diktatury, záhy však
'velký bratr' obsadil 'malého bratra', aby ho vojenskou okupací přesvědčil o svém'bratrství*

1996
po padesáti letech druhé svobodné volby po pádu komunismu,
nicméně opět s ruskými poradci
Koho budeme letos volit ?
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POLITICKÉ ZVÍŘE

Byl to, myslím, Aristoteles, který definoval člověka
jako politické zvíře. Myšlenka je náramně moudrá:
není jenom docela jasno, mínil-li tím Aristoteles, že
člověk je podivné zvíře, které dělá politiku, nebo že
člověk, který dělá politiku, je s odpuštěním zvíře.
Obojí výklad má něco pro sebe.
Promiňte, obyčejně se do politiky mnoho nepletu,
jelikož se v ní prakticky nevyznám; málo sleduji poli
tiku, ale více sleduji lidi. A tu mne překvapuje, jak
ohromnou abstraktní důvěru a jak náruživou kon
krétní nedůvěru mají lidé k politice, vládě, společen
skému řádu a podobně. Obecně a zásadně věří téměř
každý člověk fanaticky, že je možná nějaká vláda nebo
politická forma, která by „to dala do pořádku“ a smetla
vše, čemu se říká zlořád, byrokracie a nespravedli
vost a mizérie, zavedla rázem „ty pravé poměr}“, vše
rozřešila, upravila, spasila, vybudovala a zkrátka ze
své moci zařídila taktný jakýsi láj na zemi, A čím ra
dikálněji lidé věří v nějaký politický nebo hospodář
ský ráj, tím radikálněji si stěžují na dezolátní pomě

ry. na neblahé úkazy a vůbec na tu celou lumpárnu.
Následkem toho v očích politického publika každý
režim je špatný, slabý, prodaný, zpátcčnický. kata
strofální a prostě prašivý.

Jc vůbec podivno, že tolik lidí unese život v pomě
rech lak nekonečně špatných. Poslouchátc-li je. doví
te se. že republika je prodána Židům nebo Němcům,
úřady jsou zkorumpované, parlament shnily, kata
strofa za dveřmi a vůbec že nastává konce světa. Kc.lvbych lomu uvěřil, musil bych se jíl oběsit na první
osice v nejčernějším zoufalství. Ale myslím si: kdy
bych byl jenom metařem a chystal se jen k lomu, že
dnes večer spravím kouskem drátu své koště, aby lé
pe metlo, musil bych věřit, žc není vše ztraceno: pro
stě proto, žc mohu ještě spravit své koště, aby lépe
metlo. Ale kdybych věřil, žc jc vše katastrofálně ohro
ženo a že „zítra se to sesype“, nemohl bych už spra
vit své koště a čekal bych na konečnou pohromu se
špatným koštětem (jako emblémem strašné situace)
u nohou. Nuže, jc dobře pro metaře i pro stát myslet
na koště. Kdyby každé koště bylo dobré a mohlo být
zítra ještě lepší, hledíc, pak nejsou poměry tak špat
né. Kdo vede svou věc. byť její obecný užitek byl se
be omezenější, s nějakým úspěchem, musí být tak
trochu politickým optimistou. Defétismus jc vlastně
praktická lenost.
A nyní mi řekněte: Nu. s takhle malicherně prak
tickým loktem se na politiku nesmí jíl; politika, to
jsou velké a všelidské ideály, to jsou národní hodno
ty, sociální problémy a ideje humanitní a samé
ohromné věci a zásady, o které se tu krvavě bojuje.
Pně s politickým militarismem, ať žije politika zásad
a ideálů! — Máte pravdu, nic v životě není důležitěj
šího než zásady a ideály; jenom jc, proboha vás pro
sím. nesvěřujte jen a. jen politice; jejich místo jc
především v osobním životě. \ ěřím v ideální hodno
tu nacionalismu; ale chtěl bych, aby ji bylo vidět
v mé osobní práci. Věřím v ideální hodnotu socialis
mu; ale chtěl bych ji využít ve svém poměru k lidem
svého okolí. Ideály, hodnoty, zásady — promiňte —
to jsou ryze mravní a řekl bych dokonce náboženské
věci: jsou lží, ncposvčcují-li a ncvykupují-li náš sou
kromý a osobní život. Nevěřím v nacionalismus člo
věka, který dělá nečistě svou práci, neboť každá prá
ce je národní. Nevěřím v socialismus člověka, který
má nečisté vztahy k lidem, neboť každý vztah jc soci
ální. A chcc-li kdo spasit a polepšit svět svým velikým
politickým ideálem, ať nejprve spasí a polepší sebe
sama a ten úzký okruh života, který osobně vyplňuje.
Pro mne veřejná činnost řezníkova jc dobrá distribu
ce dobrého masa a nikoliv’ jeho písní nacionalismus;
ten jc jeho osobní předností, pro kterou může přijít
i do nebe. Avšak jeho politická zásluha jc dobře krá
jet a vážit. Politická zásluha literáta jc dobře psát.
Každá živnost, dokonce i sama politika, muže být ne
sporné politicky užitečná. Ba i ten starý, trochu vágní
optimismus o „chudé pasluchovč chyšce“ můžeme
přijmout s několika výhradami: aby len pasmeha ne
byl chudý a aby vyráběl prima sýr; pak rozhodně ..ví
ce pro vlast může činili“, než půl tuctu táborů faleš
ných Žižků.
KARtL ČAPEK
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Volby po padesáti letech.

E. Hoffmann
Koho by to napadlo v roce 1946, kdy se konaly první poválečné svobodné volby, že po
padesáti letech v roce 1996, kdy se opět bude svobodně volit, ale opět s ruskými poradci

(podle západních tiskových agentur), se bude naše země velice zvolna vzpamatovávat z
agónie způsobené dlouhodobou komunistickou tyranií.
Jaká byla situace u nás v prvním roce po II. světové válce ? - Bohužel pamětníků ubývá, ale

ještě všichni nevymreli. Vyšli jsme z této války jako vítězný stát, zbavili jsme se zrádců republiky z
řad sudetských Němců a naše republika tehdy representovala jeden z nejprúmyslovějších
států v Evropě. Náš průmysl, téměř nedotčený následky války, mohl tehdy snadno konkurovat
těm průmyslově nejvyspělejším západním státům. Podobně tomu bylo i s českým řemeslem,

jehož úroveň byla světoznámá. To vše bylo bohatým dědictvím z doby I. republiky a ještě
rakousko-uherské monarchie. Byl to dokument dovednosti a píle Čechů a Slováků žijících ve

svobodě pod vedením mravní aristokracie.
Mimoto v tomto prvním poválečném roce jsme byli držiteli obrovského nerostného bohatství
ve formě fantastického množství uranové rudy, která svou kvalitou předčila všechna ostatní

světová naleziště.
Ale to nebylo zdaleka vše, co bylo předzvěstí mocného poválečného hospodářského
rozmachu. Byl tu ještě Marshallův plán, který navíc měl kompensovat naše ztráty způsobené

válečným znehodnocením měny.
První poválečné svobodné volby však vyhráli komunisté, získali 40 % všech hlasů. Začlo se

znárodňovat, Marshallův plán jsme odmítli přijmout, uran jsme darovali Rusům a ještě jsme jim
navíc zaplatili životy statečných a svobodymilovných občanů, politických vězňů, kteří dodnes
umírají na následky radioaktivního záření. Nastalo období všeobecného úpadku nejen v
oblasti ekonomické, ale především v oblasti kulturní - všeobecná celonárodní duchovní bída,

způsobená tvrdou diktaturou atheistického dogmatismu a marxistické perverse.
Těm, kteří měli právo volit v r. 1946 muselo být tehdy přinejmenším jednadvacet let, čili dnes
jsou to důchodci ve věku jednasedmdesáti let. Mnozí z nich už nežijí, protože se třeba mezitím
stali obětí komunistické hydry. Ale ti, co žijí a tehdy v r. 1946 volili komunisty, jestlipak dnes zpytují

svědomí ? - Jaké následky měl tehdy jejich hlas v prvních svobodných poválečných volbách ?
- Bylo to přímé vybídnutí komunistů k únorovému puči, který znamenal konec svobodných
voleb, pohřbení demokracie, stavbu šibenic pro nevinné občany a obránce demokracie a
svébytnosti národa, likvidaci politické elity národa, budování koncentráků, mučíren a
nastolení režimu bídy a denunciantství. Vy, kteří jste v záchvatu slepé víry po nacistické
okupaci zbožnili slovanskou rasu s její ‘holubičí povahou*, jako nadřazenou rase germánské,

což nám všem bylo od doby národního obrození vtloukáno do hlavy na všech školách bez
rozdílu, vy zpytujte svědomí a proste za odpuštění, že jste tehdy propadly zcestným emocím a
rozum jste nechali tehdy před padesáti lety u volebních uren doma. Byli jsme tehdy všichni
posedlí rasismem, a to se nevyplácí. A mnozí jsou jím posedlí dodnes.
Slovanská 'holubičí* povaha se u nás drastickým způsobem mimojiné projevila v srpnu 1968,

ale už předtím v r. 1953 v NDR a potom v Maďarsku v r. 1956. Nesmíme přitom zapomenout ani
na Kubu,
Nicaraguu, Aethiopii, Angolu, Afgánistán atd., atd. V současné době je to
Čečensko se všemi zvěrstvy asiatské krutosti, kde se ruská soldateska vyžívá ve vyvražďování
malého národa, který se statečně brání proti obrovské ruské přesile. A v Jugoslávii naši

slovanští srbští bratři si po léta nepočínají jinak. A u nás ? Dodnes je nám ’velkým bratrem*
diktována zahraniční politika, nesmíme se stát členy Evropské unie a obranného společenství
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NATO, kteréžto členství by nám zajistilo bezpečnost ve svobodě a v nezávislosti jak je tomu u
všech západních demokratických států.
Česká republika se stala už volbami v r. 1946 definitivně součástí sféry ruského vlivu a je jím
dodnes. Komunisté tehdy v Československu získali nejvíce hlasů ze všech pozdějších satelitních
států Sovětského svazu, více než ve východním Německu, Polsku a Maďarsku.
Už teď slyším demagogickou a otřepanou námitku: Přestože v ostatních státech střední a
východní Evropy získali komunisté daleko méně hlasú než u nás, přesto spadli do mocenské
sféry Rusů a nic jim to antikomunistické vítězství nepomohlo.
Ale třeba by pomohlo nám. Jak došlo právě u nás k tomu zdrcujícímu výsledku voleb před
padesáti lety, když jsme byli od pradávna označováni za západní výspu slovanstva, když jsme
oproti ostatním východoevropským národům měli dvacetiletou osvědčenou zkušenost s
parlamentní demokracií, v jejímž čele stála mravní a politická elita vedená presidentem
Masarykem, když se jeho nástupcem stal president Beneš, který rovněž, alespoň oficiálně,

zastával Masarykovu koncepci politické orientace ?
Nejvýmluvnějším argumentem je však naše dějinná tradice. Češi odjakživa byli kulturně i
politicky součástí západní Evropy. Český král byl dokonce císařem Svaté říše římské a české

království hrálo vždy v dějinách Evropy významnou roli. Nebyli jsme mimoto tolik hrdí na svou

vzdělanost, která bohužel vedla až k intelektuální zpupnosti a zavedla nás k bezpříkladnému

ponížení, že totiž už nepatříme do Evropy.
Jak to, že tedy došlo k tomu katastrofálnímu výsledku voleb v r. 1946 ? - Germánská tyranie
skončila porážkou nacistického Německa a byl jsme osvobozeni z převážné části Rudou
armádou, armádou našich slovanských bratří. Jaké nadšení I Jaká sláva I Sláva velkému
Stalinovi I
Jak to že jsme nevěděli co se děje v Rusku od r. 1917, že jsme nevěděli o nelidské slovanské
diktatuře v Rusku, která si s tou germánskou v ničem nezadala, že naši básníci, spisovatelé,
vůdčí politikové, universitní profesoři všech oborů - až na malé výjimky - studenti, novináři a

vůbec inteletuálové všech odrůd nevěděli, komu provoláváme slávu. Že nevěděli, že
velebíme diktaturu, které nejde ani tak o osvobození slovanského bratra, ale o světovládu v
rámci učení všech učení o t.zv. světové revoluci. Nikdo to nevěděl, nebo neměl odvahu to říci

nahlas? Věděli
producenti,

to ale dokonale kupodivu už ve třicátých létech

kteří natočili

'Nynočku'

s

božskou

Garbo.

To

hollywoodští filmoví

nebyla

antikomunistická

propaganda, jak se oni vyjadřovali naši veleduchové, to byl v tehdejším Rusku život sám.
Nikdo neměl dostatek odvahy, aby presentoval národu zkušenosti našich ruských legionářů s
Rudou armádou. Nikdo nerespektoval slova presidenta Masaryka, že '...se socialismem
někdy, ale komunismem nikdy.'A nikdo také nevěnoval pozornost ruským autorům, kteří po
revoluci uprchli z Ruska. Pro umělecky snad méně kvalitní formu, i když obsah byl až příliš

pravdivý, byly tyto knihy označeny našimi intelektuálními snoby za makulaturu.
Zatímco česká veřejnost od nástupu Hitlera se zatajeným dechem sledovala perversní
politický vývoj u svého západního souseda, svého východního 'velkého bratra', sledujícího
stejné cíle obdobnými metodami, nechávala bez povšimnutí.
Stojíme letos těsně před volbami po padesáti letech. Český národ po celé sérii tragických
omylů a zkušeností by vlastně měl být jedním z politicky nejmoudřejších národů světa.
Předpokladem ovšem zůstává schopnost pravdivě předávat životní zkušenosti z generace na
generaci, ale také schopnost vyvodit důsledky z poznané pravdy i za cenu oběti, což je i

problémem mravním. A to je kámen úrazu. Jsme my vůbec schopni se ze svých bohatých

historických zkušeností poučit a vyvodit z nich důsledky ? Nadcházející volby nám dají
jednoznačnou odpověď.
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Ukážka ž pá&áa/o/c6r)í'

Všechny formy marxismu
jsou vemlouvavé, lživé,
vlezlé, neústupné,
nenávistné, útočné !

Plíživé. Hlučné. Dialetické.
Vždyí jim jde o peníze.
O moc a peníze.

O peníze těch druhých,
peníze všech !
A nakonec i o Tvoje peníze
soudruhu troubo.

Braňte se - volte DEU !

Adolf E J. Karlovský
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Generál v.v. České Anna'dv
Po dlouhém a statečném hojí odešel ve Vq|<11 73 |et(
dne 13. prosince 199ľ>.
Nositel Čs. Válečného Kríze 1939, Rytŕr Velkokííže Polonia
Restituta, Rytiŕ-KomturŔádu Sv. Lazara Jeruzalemského, heraldik, a
člen vojenských a heraldických společností v Evropě a Americe,

Vzpomínka na gen. mjr. Ádu Karlovského

Při Tvém odchodu na věčnost se nemohu ubránit vzpomínkám na Tebe, milý Ádo, které se váží
k našemu společnému pobytu snad v nejnelidštějším vězení z let 1948 -1966.

Byla to pevnost, kterou vystavěl Leopold II. koncem 18. století jako hrozbu proti Turkům, aby
zanechali svých choutek na slovenský majetek a hlavně na slovenské ženy a děti. Po t.zv.

’vítězném únoru’ byl tento objekt přeměněn na převýchovu dobře vychovaných vlastenců,
kteří se nechtěli smířit s myšlenkou, že komunistické panství bude věčné.
V době naší rekreace se na různých pracovištích nalézala většina t.zv. společensky, vojensky a
osobně ’nebezpečných’ národovců, k nimž jsi Ádo bezpochyby patní. Až do roku 1957 jsem Tě
vídával bud na dílnách, kde se dralo peří, nebo vázala t.zv. konopa, což byla nejen strašná

práce, ale i prostředí bylo krajně nezdravé, nebof pracovní prostor byl přeplněn a hygiena v
čudu. Ani zde jsi neztrácel životní optimismus, ale ani svoji lásku k heraldice, protože zde jsi

vytvořil erby všem našim pánům biskupům, opatům včetně doc. Dr. Honzovi Šmídovi a
vojenskému přidělenci v Moskvě, brig. gen. Mrázkovi.
Nezapomenutelný je Tvůj výrok u Státního soudu, kde jsi byl odsouze za zradu ’dělnické třídy’.

Na toto obvinění jsi trefně odpověděl: ’Vážený senáte, jak jsem mohl spáchat zradu na
dělnické třídě, když jsem k ní nikdy nepatřil ?’
Již od mládí jsi svěřil svou statečnost do služeb obrany našeho národa a nemohu
nevzpomenout na Tvoji činnost ve Zpravodajské brigádě, která převezla čtyřčlenný desant
Platinus-Pewter s vysílačkou z obce Krásné u Nasaverk dne 17. února 1945 do Prahy za krajně
nebezpečných podmínek vzhledem k osobnímu nebezpečí ze strany německých okupantů a
dala ji k disposici Národní radě. Bez této pomoci by byla spolupráce vlády v Košicích a

Národní radou v Praze těžko představitelná. Za tuto statečnost jsi byl vyznamenán naším
nejvyšším vyznamenáním, ’válečným křížem 1939’, který Tě na podušce doprovázel až do
hrobu.

Měl jsi vždy obavu, zda obstojíš při soudu dějin a věčnosti. Jsem si jist, že u obou obstojíš na
’výbornou’.

Odpočívej v pokoji I

František Bím

Drahí!
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Posielam Vám jediný jasne antikomunistioký časopis vychádzagúci na Slovensku.Považujem to za veími potrebné,aby tam takýto
časopis—noviny vychádzal,pretože situácia sa nielen nezlepšuje,ale
dokonca masívne zhroršuje.Preto je to vlastne z núdze cnost,preto
musel tento časopis vyjst.liali sme obrovská ■nrgblémy s jeho vytla
čením. Obrovské I No nakoniec stalo sa skutočnostou že vyšiel.Noviny
sa zaoberajú problematikou všetkých neprávostí^ktoré napáchali
komunisti.Samozrejme nielen na politických väzňoch ale na celej
populácii bývalého,teraz rozbitého, Československa.Noviny nemajú
tzv.’’národný1' charakter.Vychádzajú na Slovensku preto,lebo je tam
oficiálne zahlásený jeho garant,teda Konfederácia prenasledovaných
komunizmom,ktorá pod svojou strechou nemá^lon polit.väzňov,ale aj
tých,ktorým sa podarilo odtialto emigroval.Samozrejme aj mnohých
dalších a aj našich sympgtizantov.-Svojou činnosíou robíme asi to,
čo prevádzali starí krestania v koloseu kde sa beznádejne bránili
holými rukami pred dravými šelmami...My máme podobnú, šancu,lebo na
Slovensku je situácia takáto,len má samozrejme měřítka modernejšej
doby!Pokladáme si za povinnost povedat aspoň časí yravciy/poki^í
Íás urtlčia!/o tzv.treíom odboji,o postojoch demokraticky zmýčlnjúcich
udí,o krivdách ktoré siahajú, aj do dnešných čias n ktoré páchajú
bývalé nomenklatúrne kádre, o tom mnohom,ktoré chcú niektorí naši
spoluobčania znnféat/samozrejme proto aby o ň i
boli na vrchu
”scény”/.Možno,že je to zdanlivo zbyt o šný ‘boj, a1e je potrebný.To
sa nedá oddiskutovaí.Prosím Vás podporujte,ako protikomunisti,
tieto noviny,zúčastnite sa na ich vydávaní tým,že pošlete tiež
p.r?ícpevky.Krátko. príspevky môžu byt aj v angličtine,frnncvžtino,
príp.v nemčine.Avšak cudzo jazyčné,musia byí gramaticky snrávr.^
napísané!Uverejníme!/Do cudzojazyčných samozrejme nepatrí čeština!/
Organizácia,ktorá vydáva tieto noviny je nadnárodná,nadstrnnnícka,
nezávislá, no samozrejme .protikomunistický a celkom (samozrejme
proeuronslm 1Podporujeme európsku integráciu.podporujeme všetku
spoluprácu demokratických síl, naši ludin su poväčšinou £.nglo a
amerikano-fili.To je myslím každému jasná.Ume teda už volmi dávno
za atlantickúu spoluprácu čoho svedkom je moje korešpondencia, ktoríí
som posielal do sveta ešte za totality.Nakoniec‘časopis sme mohli
vydat iba preto,lebo nás podporila istá americká nadácia!Časopis
jo neprodájnýjteda je zaplatený vlastne z peňazí amerických daňových
poplatníkov,nlobo z prostriedkov filantropov,ktorú si prajú víínzstvo
pravdy a demokracie!Kto z Vás by však chcel oodporií jeho jestvova
nie aj do budúcnosti,môže poslat malý príspevok na moju adresu,alebo
na adresu redaktie,ktorú je uvedená v tiráži.-Noviny inajú neobvyklý
formát,ktorý sa velnivtažko balí do obálok.Tri adjustácii musel som
dva okraje pristrihnút.Z Českej republiky sú posledně oreto,lebo
na Slovensku je predpoklad cenzúry a možno notom aj straty...
MnohovVám tu nemôžem písat,pretože každému áo zahraničia musím
poslat takýto,či podobný dopis.Samozrejme len niektorým môže by í
text zhodný,lebo všetkých,ktorým to zasielam, dobre poznám n tMa
musím niekedy písut odlišne!-Prosím o propúčenie/prominutí/tlačových
chýb.V prvotexto však neboli,bola to chyba tlačiarn^/tiskárny/.
Prosím Vás nochnjto noviny kolovat,pokiní máte dobrých priatelov.
Očakávam oj Vaše krátke príspevky o svojej minulosti,či o svojich
politických názoroch.Nenechájme zapadnut pmehom naše utrpenie,
náš nezmieriteľný boj s komunizmom!-V závere Vár, za seba n svoju
rodinu.,^le aj ako predseda redakčnej Tvídy srdečne pozdravujem!!!
Európa.február 1996
rvu HLAS
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PÍŠTE
NÁM
Píšte.nám vaše ná
zory na naše noviny,
píšte_nám čo Vás vo
Vašom okolí teší,
alebo zarmucuje,
píšte nám Vaše ná

zory, postrehy, ga=
sleljte Vaše literárne
pokusy, ale hlavni -

Vaše zážitky, o kto
rých predpokladáme,
že ich bolo požehnane
a ktoré aspoň touto
formou ochránite
pred zabudnutím,
jjište nám Vaše pri?

spevky pomôžu zvý
šiť úroveň Našich
novín, píšte nám, aj
keď sa ešte aj dnes
bojíte o svoju bez
pečnosť, pište pod

Do vena nášmu časopisu
Konfederácia prenasledovaných komunizmom získava stále viac priaznivcov
nielen doma ale aj v zahraničí. Vďaka ich pomoci vzniká aj mesačník, ktorý
bude slúžiť predovšetkým myšlienkam spravodlivosti a najprogresívnejším
hodnotám spoločnosti.
Zločiny komunizmu, páchané v minulosti na státisícoch prenasledovaných,
väznených a inak utláčaných občanoch zaväzujú nezastaviť sa v boji proti
možným recidívam tohto zla. Tak už aj preto, lebo ešte stále existuje reálne
nebezpečenstvo zo strany kryptokomunistov zaviesť u nás minimálne aspoň
akýsi reformovaný komunizmus. Neklamným dôkazom toho je aj obrovský
podiel účasti bývalých komunistov na politickom smerovaní a riadení nášho
mladého štátu. Naďalej pretrváva demagogická kampaň protagonistov akéhosi
hybridu sociálno - trhového hospodárstva. Každodenne sa presviedčame
o tom, že našu pospolitosť čaká ešte vždy veľký zápas o dovŕšenie demokracie,
za európsku integráciu, za úctu k právu. Nie je žiadnym tajomstvom, že na legislatívnom poli treba
urobiť ešte nemálo preto, aby srna zamedzili návratu totality.
Jednoducho z týchto príčin náš časopis bude bdieť nad tým, aby vyšli naprázdno snahy urobiť
hrubú čiaru za minulosťou, z ktorej my prenasledovaní prichádzame. Nemôžeme zabúdať na minulosť,
aby sme v budúcnosti nesklzli z cesty spravodlivosti. Náš časopis musí byť preto tribúnou všetkých
konštruktívnych hlasov, ktoré podporujú získanú slobodu.
Budeme považovať za povinnosť odhaľovať neželateľné zámery a praktiky kryptokomunistov, a to
bez ohľadu na to, či žijú medzi nami ako bežní smrteľníci alebo na najvyšších miestach v štáte. Najmä
od tých budeme žiadať, aby nebránili rozvoju demokracie ako to mnohí robia doteraz. Naša
Konfederácia slúži a bude slúžiť predovšetkým tým, ktorí na svojej koži najviac pocítili zvrátenosť
komunizmu. Preto aj stránky nášho časopisu budú úplne k dispozícií týmto občanom. Najmä
preto, aby už nikdy sa nevrátili časy tejto zvrátenosti.
Dobroslav PustaJ, Predseda Konfederácie prenasledovaných komunizmom

Zelený

zvolenou značkou
(adresu musí vedieť

redakcia), spomínajte
na volanie Svätého
otca - Nebojte sal

KPK

Kríž

Na Jáchymovsku v koncentračnom tábore “Barbora"sa pripravovala akcia na likvidovanie politických väzňov.
Akcia dostala meno: ‘Zelený kríž"
Hlavným organizátorom bol synovec najväčšieho despotu v dejinách Československej republiky Klementa
Gottwalda, nenapraviteľný zlodej Arnošt Jilí. Akciu zorganizoval Arnošt ešte s niekoľkými zlodejmi.
U Arnošta sa našiel aj zoznam prvých politických väzňov, ktorí mali byť zlikvidovaní. V uvedenom tábore bol na
spoločnej izbe aj väzeň, ktorý o tomto pláne informoval aj politických väzňov.
Jedného dňa prišiel väzeň, informátor oznámiť, že “zelení križiaci" majú poradu o tomto pláne.
Dnes už neviem presne, hovorí o tejto udalosti väzeň Jozef Podpěra, koľko nás išlo za nimi.
Tam sme ich na izbe, kde mali poradu tak zrichtovali a nabili aj ich "kríže" a nechali ležať na dlážke.
Partiu Arnošta museľošetňť aj táborový lekár a Arnošta odviezli do nemocnice. Ten sa už z nemocnice nevrátil na
tábor ‘Barbora”. Pevne verím, že na takúto lekciu, ktorú od nás “zelení križiaci" dostali do smrti nezabudnú a ani
Amošt, synovec Gottwalda.

Vytrvaj
Kto po dotykom lúčov lásky božej,

Snáď cítiš mdlobu, tmu len v oku svojom

si Pánu svojmu, Kristu prisahal,
s Ním že chceš, hoc po ceste i hložej,

a priekorí, sa odmenil ti svet,
snáď často vzdychneš, zaplačeš si bôľom

keď cestou tŕnistou ON sám sa bral,
ty zostaň verný, neľakaj sa strát

a nedbaj ľudských hrozieb, ani rád
a vytrvaj!

a nikto nebude ti rozumieť,
tou Ú2kou cestou, ty choď predsa rád
a všetko znes, zlosť, nevďak, núdzu, hlad
a vytrvaj!

Kto dobru, pravde, v svätom rozhorlení
si zasvätil ten časný život svoj,

Nech v najťažší bol Vodca tvoj ti velí,
ty choď a tuž sa v boji hrdinskom,

hlaď zotrvať vo svojom povolaní

ty vierou svojou, nádejou buď smelý

cez všetky ťažkosti a stoj čo stoj,

a zostaň Jeho verným vojakom.

hoc by ťa nezdar stihal odvšadiaľ,

Nech bude svet i Sion plný zrád

na dráhe cti vždy priamo choď, vpred, vdiaľ

ty vedz, že pre pravdu je blahý pád

a vytrvaj!

a vytrvaj!

/Uvedenú báseň predniesol na “Piete” v Leopoldove 2.11.1995 Ing.Emil Slosiarik
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Váni, tam doma!
Sestry a bratři, probuďte se konečně před volbami ze své lethargie. Splňte svoji
povinnost, kterou Vám ukládá srdce a svědomí. My političtí vězni v zahraničí Vám
držíme palce a současně Vás varujeme a apelujeme na Vás. Nám bohužel není dovoleno
volil na českých zastupitelských úřadech a cesta do vlasti je pro většinu z nás, pensislú,
příliš nákladná. A lak rádi bychom se voleb aktivně zúčastnili. Vy však tu možnost mále,
jděte mezi mládež, mezi studenty, mezi pracující a pravdivě je informujte o temné
komunistické minulosti, o těch strašných zločinech, které páchal l.zv. předvoj dělnické
třídy. Komunistická strana Československa, na našem národě. Byla to hlavně padesátá
léta, která si v ničem nazadala s nacistickou tyranií. Vy. kteří jste procházeli bolševickým
peklem, koncentračními tábory a hrůzostrašnými věznicemi, vy, kteří jste sami po
desetiletí na vlastním těle prožívali ona hrozná utrpení, ponížení, bolesti a smutku, právě
vás musí být nyní slyšet. Před volbami nesmíte /.ustat němými. Je to Vaše svátá
povinnost. Jděte všichni volit a volte jen spolehlivě demokratické strany, aby Vás jednou
vaše děti neproklínaly.
Komunisté, kteří nás vybízejí, abychom hleděli do budoucnosti, ať se nejdříve zahledí do
minulosti, aby tam našli stopy té trnité cesty, kterou připravili mnoha národům a která
vede do propasti. To platí o všech bývalých bolševických zločincích, kteří povraždili
desítky milionu nevinných lidí, nesouhlasících s teroristickou komunistickou diktaturou.
Podle zdejších zpráv bylo do České republiky vysláno z Ruska asi a()() poradců, aby při
volbách pomohli komunistům se opět dostat k veslu. Vy, naši drazí krajané ve vlasti,
uenechte se tentokrát opět oklamat jako v roce 1946. Varujeme Vás před novou
bolševickou katastrofou, aby se v naší zemi už nikdy neopakovalo stavění šibenic a
koncentračních táboru, nebo abychom nebyli znovu okupováni cizími vojsky aniž
bychom se mohli bránil, jak lomu bylo v r. 1968. Abychom znovu nebyli okradeni o
vzácné bohatství naší země - jen za uran, který byl od nás zadarmo odvezen do Ruska
v hodnotě mnoha set miliard, jsme dodnes měli možnost žít bez jakéhokoli daňového
zatížení.
A co se stalo s těmi, co loto vše zavinili ? - Kromě těch, co zaujmu li vůdčí postavení ve
veřejném životě země, z těch ostatních se stali "mafiáni", kteří se znovu obohacují na
úkor těžce zkoušeného národa a své milionové majetky si ukládají v zahraničních
bankách, protože těm našim z nich nikdo nevěří. Je možné k lomu ke všemu mlčet ? Jak dlouho ještě ?
Do voleb nám už mnoho času nezbývá a je nyní jedinečná příležitost učinil všem těm
komunistickým lžím, podvodům a intrikám konec. Není čeho se bát. protože pravda
byla, je a bude vždy na straně svobodymilovných lidí. Hrůzy komunistické diktatur}' se
už nikdy u nás nesmějí opakoval a proto musíme svobodu, demokracii a spravedlnost
přivést už konečně jednou ke konečnému vítězství.

Míla Sýkora
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Jak to, pane presidente ?
Náš pan president vyznamenal k 28. říjnu 1995

mezi zasloužilými exilovými

pracovníky také p. Povolného, dlouholetého předsedu nevalné proslulé Rady
svobodného Československa.
Členové Světového sdružení bývalých čs.

politických vězňů byli tímto

rozhodnutím p. presidenta konsternováni. Na základě článku, uveřejněném v
Lidových Novinách ze dne 15. prosince 1994, po zveřejnění tajných dokumentů
StB ze dne 3. října 1994, vyšla totiž najevo pravda o některých "velikánech1 čs.

exilu, o Vlastislavu Chalupoví a o Mojmíru Povolném.
Citujme příslušné odstavce ze zmíněného článku v Lidových Novinách:

" ...Na červnové konlcrcnc i exilové společnosti pro védy a umění v Praze loliz pracovník
Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti SlB I >r. Jiří Málek označil za dlouholetého
agenta Státní bezpečnosti Dr. Vlastislava Chalupu, významnou osobnost našeho poúuoiovcho
exilu, aktivního člena exilového Československého ústavu zahraničního. Československé
národní radv americké a Rady svobodného Československa Další vývoj byl tradiční. Málkovo
tvrzení převzaly některé deníky, ale usvědčující maleiiály byly přísně lajné, takže věc zůstala
otevřená. I >r. Chalupa, který žije v lllinois a je americkým statním občanem, doslal v jiných
denicích prostor k obhajobě. Tvrzení proti tvrzeni stálo do /». íijna 199 i. Tehdy byly totiž.

do( hované dokumenty k případu Chalupa odtajněny." DlvMálck íllčl pravdu.
Ale loio odhalení se pak dolýká i smulné postavy předsedy Rady svobodného
Československa. Mojmíra Povolného. Citujme tedy dál:
" Pod dohledem StB byli do zahraničí převedeni pánové a paní Vojtek. Chudárck,
Trutnovský, Pechan, Voda, Pivečka, Krakcšová, Dvořáková, manželé Netíkovi a také pozdější
předseda Rady svobodného Československa Mojmír Povolný. O 'dramatic kýc h momentec h
jeho přechodu hranic se dokonce v archivech SlB dochovalo 'svědectví': Pozdravili jsme se*
smluveným znamením. Povolný byl lak rozrušen, že si toho nevšiml (....). Z.ašoupl jsem
Povolného do aula a liše jsem sc ho ptal, nemá-li šliac h. I'jistil mne', že nemá, byl přitom ale*
nápadně bledý, c ítil jsem., jak se chvěje po celém těle. (....) Povolný se křečovitě* držel sedadla
a vnbec nemluvil. Při jedné zastávce se ptal řidiče, jak daleko se dostaneme s autem. Když mu
bylo řečeno, že až. na hranice, byl mile překvapen." - Cíl estébáckého 'zaštítění'
uvedených odchodů vyplýval z Chalupová slibu, že v zahraničí vybuduje s pomocí
těchto osob organizaci, která bude schopna mapovat aktivity exilu v různých koutech

světa. To už byl ovšem v zaluaniči i sám Chalupa."

Ve světle znění uvedeného dokumentu jsme konečně odhalili pravý důvod,

proč za celou dobu svého působení nepřipustil volby do tohoto údajně
vrcholného orgánu čs. exilu a proč do něho měli být přijímáni i bývalí komunisté

včetně bývalých stalinistů. Také jeho zarážející výroky, že proti komunistům z
donucení a komunistům řadovým nemůže být námitek a že dnes už stejně v

republice neexistuje rozdíl mezi komunisty a nekomunisty, jsou z výše
uvedených dokumentů snadno vysvětlitelné.
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A nyní náš pan president, nikoli Husák, ale Havel vyznamenává p. Povolného

ke dni 28. října 1995 za nějaké zásluhy. Za jaké ? Asi že podle Chalupová slibu
"mapoval pro StB aktivity exilu v různých koutech světa".
Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů se může v důsledku tohoto
ocenění zásluh p. Povolného honosit tím, že dosud žádné vyznamenání za

zásluhy v době od 1948 -1989 od p. presidenta Havla neobdrželo.
Bedriška Hoffmannova
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Několik slov k článku Geoge Glose, profesora na Yalské universitě v USA
Pan profesor se ve svém článku* Česká republika versus sjednocené Německo*, uveřejněném
v českém tisku, dopouští neseriosního zjednodušování česko-německé konfliktní situace i když

mu budiž přecejen v něčem dáno za pravdu. Především jeho do očí bijící omyl spočívá v tom,
že zaměňuje nacistické Německo se Spolkovou republikou. Tato je už po dobu padesáti let
podle dobrozdání i amerických politologů nejlépe prosperující demokracií v Evropě.

Autor dále píše, že sjednocení Německa způsobilo změnu v Evropském společenství a na

celém kontinentu. Německá síla prý neobyčejně vzrostla, což se okamžitě projevilo v jeho
vystupování v rámci společenství, ale i mimo něj

a že to sjednocené Německo je opět

světovou velmocí a má znovu všechny zájmy, které tradičně měla v Evropě i ve světě. A proto
bez ohledu na své partnery v Evropském společenství vystupuje vůči státům střední a východní

Evropy samostatně. Přitom p. profesor si dosud patrně nevšiml, že osvobozená východní část
Německa je pro Spolkovou republiku velice obtížné hospodářské břemeno.

Panu profesorovi patrně není známo, že:
je nutno rozlišovat mezi politickým a vojenským ovládnutím nějakého území a mezi ovládnutím
hospodářským. Toto bývá důsledkem hospodářské prosperity. Chce p. profesor zakázat
Němcům jejich hospodářský zázrak ? - My jsme ho také přece mohli dosáhnout a měli jsme k

tomu hned po válce všechny předpoklady. Sám autor článku přiznává, že předválečné
Československo bylo dosti hospodářsky silné a že tedy mohlo německou hospodářskou
expansi paralysovat. Značná část národa však dala přednost expansivní sovětské politice v
jejímž rámci jsme se stali vasalem hospodářsky ubohého ale vojensky silného Ruska. To nebylo
hospodářské ovládnutí, to bylo už tehdy ovládnutí vojenské, spojené s rafinovaným a

demagogickým marxistickým omýváním mozků.
Jinak je všeobecně známo, že hospodářská prosperita státu vede automaticky mírovými
prostředky k rozšíření jeho vlivu. To se netýká jen Německa, ale i Spojených Států amerických,

Velké Britanie, Francie, ale i Japonska a v poslední době i Jižní Koreji. To je přírodní zákon.
Každý milionář, nebo každý, kdo má víc, než ten druhý, má větší vliv na své okolí, než žebrák.
Ten vliv by měl být positivní a také někdy je. Aby byl positivní, o to se stará dobře nebo špatně

dobré nebo špatné zákonodárství. Podle pana profesora by se tvůrčí energie a píle Němců
měla snížit na takovou úroveň, aby jim Češi se svým komunisty zbídačeným hospodářstvím
mohli čelit. Poněkud absurdní požadavek. Obzvláště těžké je to také s ohledem na naši přímo

chorobnou sháňku po německých markách a na nechutné i politické podlézání naší politické
vrchnosti. Theorie p. profesora o jakýchsi německých 'zákulisních manévrech* k rozbití

Jugoslávie a ČSFR jsou čirou chimérou, postrádající jakoukoli reálnou základnu. Další chimérou
p. profesora je jeho tvrzení, že se po rozpadu naší federace zvýšil tlak Německa na Českou
republiku a že nároky lidí odsunutých ze Sudet se čím dál tím více stávají celoněmeckou
záležitostí.
Asi žije p. prof. Glos příliš daleko, že neví, že při nedávném srazu sudetoněmeckých
landmanšaftú byl premiér Helmuth Kohl vypískán, protože prohlásil, že hranice jejich
východního souseda je nedotknutelná a že se na výsledcích II. světové války, potvrzených
všemi vítěznými mocnostmi, nebude nic měnit. Je jistě p. profesorovi známo že před

nedávném americký ministr zahraničí Christopher a s ním britský kolega prohlásili, že
Postupimská dohoda platí i dnes, že nepředstavuje žádné porušení Konvence o lidských

právech a sebeurčení národů. K tomu je nutno dodat, a v tom má pan profesor Glos pravdu,
že vojenské přesile je těžké čelit, ale hospodářské převaze je snadné se ubránit, i když je to
momentálně ekonomicky nemožné. Jako příklad velice trefně uvádí Polsko. Citujeme:

" Je pozoruhodné, že Němci vystěhovaní z Polska takovéto nároky nevznášejí. Přitom jich
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bylo vystěhováno třikrát tolik než z Československa a byli vystěhováni též z čistě německých
území, která nikdy Polsku nepatřila.
Důvodem odlišného postoje vůči České republice se zdá být

nekompromisní

postoj

Varšavy, který vylučuje jakoukoli možnost i jen pouhé zmínky o těchto věcech. Polské vlády
se i po pádu komunismu zcela ztotožnily s tím, že jakákoli změna poválečného uspořádání

mezi Německem a Polskem by mohla být docílena jedině válkou. Česká republika by si měla

vzít příklad z rozhodného postoje Varšavy’ A co se zatím děje u nás ? Skupina 67 intelektuálů
dobře známých jmen se ve své výzvě 'Smíření 95' domáhá neprodleného zahájení jednání
české vlády s politickou representací sudetských Němců. Přitom je vůbec nenapadlo, že
navrhují jednání se dvěma nerovnými partnery. Česká vláda může jednat jedině se Spolkovou
německou vládou a nikoli s nějakým regionálním spolkem af už jakkoli počelným. Než tedy

začneme z něčeho obviňovat Němce, zamefme si před vlastním prahem.

Volby v zahraničí
Téměř pul století toužebně čekají někdejší emigranti na možnost zúčastnit se svobodných
voleb ve svobodné vlasti. Komu bylo v únoru 1948 dvacet let, je dnes bezmála
sedmdesátník. A to se nalézáme v sedmém roce po listopadu 89, kdy jsou lilo bývalí
svobodomyslní Češi zbavováni českého občanství a nebyli-li ho zbaveni, pak nemají
stejně možnost volil nový parlament, protože se na zastupitelských úřadech volit nesmí.
Čili panu Jaroslavu Zklamanému, který dosud nebyl okraden o českou státní příslušnost,
nezbývá, než aby ve svých bezmála osmdesáti letech vybral své poslední úspory z
banky, letěl do Prahy, hodil svůj vzácný volební lístek do urny a zase letěl s vědomím
uvědomělého občana zpět do zámoří ke své paní Anežce Zklamané. Na tu už v bance
nezbylo, aby se zmocnila onoho blahého pocitu uvědomělého češství. Ale nejde jen o
peníze, jde o spoustu tělesných a rodinných nesnází, které se dostavují s přibývajícím
věkem.
A tak vzniká důvodné podezření, že našim vládním činitelům jde mimojiné o to, zbavil
se v nadcházejících volbách hlasů desetitisíců demokraticky smýšlejících bývalých čs.
občanů, kteří po dobu komunistického a postkomunistického režimu žili ve svobodném
světě. Ti by totiž byli schopni positivně ovlivnit výsledek voleb v neprospěch horlivých
následníků komunistické nomenklatury.
Ale ve skutečnosti nejde jenom o hlasy, jde o víc ! - Jde o peníze ! Ztráta státní
příslušnosti totiž ssebou automaticky nese ztrátu majetku. Ten majetek však už není. Byl
prodán za babku zasloužilým služebníkům Komunistické strany Komunistickou stranou
a vládou. Avšak ani dnes ukradený majetek nenalezne svého původního majitele i když
nedotknutelnost soukromého vlastnictví je jedním ze stěžejních lidských práv,
proklamovaných Evropskou radou. Dnešní demokratická vláda v Čechách by ovšem
ráda komunisty ukradený majetek vrátila původním majitelům a nerada by se prohřešila
proti Deklaraci o lidských právech, ale byl by to asociální počin vůči bývalým
budovatelům světlých zítřků. Ty původní majitele tedy zbavíme českého občanství a tím
je zbavíme mimo hlasovacího práva i majetku, aby se nemuselo nic vracel. Nikdo
nebude moci mluvil o nějaké krádeži, protože vláda při povolném parlamentu muže
jakoukoli skupinu občanů zbavit občanství, aby jí nemusela nic vracet.
Vpravdě jsme se za ta léta dobře vyučili marxistické dialektice, ale za ta léta je už příliš
průhledná. Víle co, začněte už konečně zase s něčím jiným.
Redakce
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Dopisy čtenářů

Vážená paní,
v duchu jsem Vám už mockrát napsala, ale vždycky když jsem po sobě dopis
přečetla, styděla jsem se za své hrozné písmo, neboť jsem neviděla. Ted’ už mě
čeká ještě jedna operace a podaří-li se, budu vidět ještě lépe. Promiňte mi tedy
prosím i ten dopisní papír, alespoň trochu vidím na řádky. Vždycky jsem Vám
chtěla poděkovat za zaslaného MUKLA, ale tepn e dnes Vám chci vyjádřit svůj dík
a úctu.
Snad bych Vám měla napsat něco o sobě. Mně i manželovi táhne 82. rok života -života pestrého. Jsem z kantorské rodiny, která byla za 2. světové války vězněna
s výjimkou mé osoby, neboť jsem měla třínedělní dcerušku. Tatínek byl v
Golnově, maminka v Aichách, bratr v Bernau am Chiemsee a sestra se
sedmnáctiletým bratrem byli v Terezíně. Všichni se šťastně vrátili. Moc jsem
žehrala na osud, že oni všichni strádají daleko od sebe a domova proto jsem
brala svůj osobní "křížek" trpělivě a se zadostiučiněním. Po válce jsme se
odstěhovali do Mostu, kde jsem před válkou učila. Měli jsme tam mnoho přátel
a s našimi dětmi jsme prováděli různé zábavy, výlety, hry. Já jsem učila na
vzorové škole, manžel na obchodní. Byla jsem velice spokojená a šťastná a o
politiku jsem se nikdy nezajímala. Až do roku 1947. Tehdy byl v Brně sjezd
sociálních demokratů, též komunistů, a tehdy se spojily s požehnáním pana
Fierlingra obě tyto strany v jednu KSČ. Tehdy se zrodila zpráva, že proti
komunistům se připravuje ozbrojený puč. To nás ani nezajímalo. Ale mělo
zajímat. V listopadu 1947 při nedělním obědu odvedli - jen na pár slov -" ... ani
si kabát neberte, vždyť je to přes ulici" - mého manžela. O tři dny později pak
mě, bez ohledu na holčičku, kterou poslali za dveře, a zapečetili byt. Na policii
jsem se sešla se všemi známými už bez kravat a tkaniček do bot. Byli mi hrozně
k smíchu. Byla jsem tak naivní, že jsem si myslela, že jde o nějakou společenskou
hni. Byla to podivná hra ! Když nás nacpali do autobusu, notáře, vicepresidenta
Dr. Tichého, vedoucí inženýry, inspektory atd. Měli jsme na krku nedovolené
sdružování, vyzbrojování, zbraně, vyzvědačství, přípravu protistátního puče,
dotazy na atentát na J. Masaryka a já nevím, co ještě.
V květnu 1948 jsme měli soud. Pravomil Raichl, Babec a ještě jeden měli oprátku,
(pan president Beneš nepodepsal), pak to byl Leopoldov, odkud uprchli za
hrozných podmínek. Pravomil je dosud živ, žije v Oregonu a píšeme si. Po
propuštění následovaly, pro manžela šachta, pro mě ocelárny. Odstěhovali jsme
se do Berouna, ale ani jsme o slušné místo nezavadili. Oba jsme sháněli pomoc,
až se nám podařilo dostat se oba na školu.
V závěru dopisu pak autorka dopisu píše:
.... chtěla jsem, abyste věděla, že nejsem nehodná Vaší laskavosti, že mi posíláte
MUKLA aniž něco zaplatím. Ráda se s Vámi vyrovnám, zatím posílám něco na
úhradu. Moc si Vás pro Vaši práci vážím, zvláště pro Vaše citlivé básně. Už to
musím ukončit, aby se Vám z mého krasopisu nezatočila hlava !!
S upřímnými díky a pozdravy Vaše M.K.
(Dopis zaslaný člence výboru Sdružení v Praze ).
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Potrefená husa zakejhala ...
Na článek paní Zvolenské z Jedlé 30,

pošta Ledeč n.Sázavou v č.99

odpověděl už pan Tomáš Novotný z Pardubic úvahou "Upravenci všech

zemí spojte se” v CT č.102. Věcně,

bod za bodem, bez emocí, i když

výřečnost té paní toužící po penězích musila pohnout žlučí všech

emigrantů, kteří opustili svou zem z důvodů politických, ne hospo
dářských. Paní Zvolenská investovala peníze do komunistů, než
udělali bankrot a teč organizuje protestní hnutí podobných. Jde jí
o peníze, kterými se kdysi vykoupila a požaduje od dnešního státu

vrácení. Ty ale nemá už ani pan Havel, ani pan Klaus nebo Benda,
ani soudruh Grebenčík. Eylo jimi financováno socialistické hospodář
ství od desiti k pěti a pak špionážní služby. Svým výkupným s proti

hodnotou, možností jezdit nazpět přes hranice a doma dělat nadlidi,

pomáhala vlastně jen oslabovat bezpečnost nás všech a celého Západu.
Navíc,

jde té dámě o nějaký majetek,

zabavený po jejím odchodu

do ciziny. Určitě nemá na mysli jen to běžné zařízení bytu, nějaké

podobné, jaké jsme opouštěli my všichni. Nebol žít v bytě,

zařízeném

nad tuto normu bylo výsadou jen privilegovaných. Nebo o nějaké

dědictví — na které straně však stáli její příbuzní tehdá před více
jak 45 lety? Na té, co ztráceli, nebo na té druhé,

co si to přivlast

ňovali? Po roce 1948 byli zámožní už jenom soudruzi a to tím,

co si

nakradli. A pak možná i spolupracovníci StB, uvedení v seznamech

pana Cibulky, které paní Zvolenské leží tak v žaludku. Jde snad

o potrefenou husu, která se ozvala, nebo kejhá za některého příbuz

ného? Ten její nenávistný výraz "pochybný pan Cibulka" by si mohl
dovolit snad tak pan Kudláček,

za ty soustavné pokusy rozbíjet DEU,

ale ne každý upravenec nebo i fízl. Je pravda, že k panu Cibulkovi

pozbylo hodně z nás pravičáků důvěry, i když hodnotíme,

že zveřejnění

seznamů agentů StB. bylo velice pozitivním činem.

Paní z Jedlé 30, pošta Ledeč nad Sázavou naříká, že výkupné za upra
vení vztahů nebylo malé. Dnes to vidí jako vydírání,'využívaní cito

vých vztahů "aby se rodina mohla vzájemně navštěvovat" Jak dojemné!
Na Západ odešla v vlastní vůle a ani k tomu placení jí přece nikdo ne
nutil. Podívejme se ale trochu podrobněji na ty "návštěvy u příbuzných’.'

Až někdy do roku 1980 směli jezdit domu jen sudetští Němci, řádně

vystěhovaní. S řadou z nich jsem na sokolovských šachtách dělal
s lopatou v ruce jako jeden z nich. Když jsem se pak s nimi setkal

tady ve Frankfurtu, měli ke mně důvěru a po návratu z takových

návštěv mi vyprávěli: Každý se musí hned po příjezdu dostavit na
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úřau, aby se přihlásil k pobytu. Hned pak s úsměvem následuje výzva

posadte se a začne vyptávání - co dělají Američané a jaké zbraně
viděl, jaká je nálada mezi obyvatelstvem, zda podporuje mírová hnutí
a jak, koho volil,

s čím jsou v Německu lidé nespokojeni a podobně.

Omlouvali se mi za to, že po otázce "a co dělá ten Ludvík ve Frank

furtu” se ke mně pro jistotu nehlásili. Samozřejmě, od sudetských

Němců se toho mnoho soudruzi nedozvěděli. Každý si ale dovede jistě

živě představit, jak se u těchto "pohovorů” chovali naši čecháčkovéupravenci, snažící se pomocí podlézavosti udržet se na dvou židlích:

Výhody tady v Německu v DM z vylhaného politického asylu. A po pře

jezdu hranic přednosti v býv.CSSR z výhodného měnového kursu'při
pocitu nadřazenosti nad tamním,

bolševismem zotročeným lidem.

Závěrečné doporučení pana Novotného z Pardubic v jeho odpovědi je
zcela na místě:

zda by se paní Zvolenskou napadený pan Benda a celý

jeho úřad pro dokumentaci zločinů komunismu neměl zabývat také tou
slizkou pátou kolonou mezi naší emigraci,

tehdá do USSR. Možná,

těmi upravenci,

jezdícími

že by se našly i záznamy z těchto "pohovorů"

nebo jejich kopie. Podruhé by pak paní Zvolenská nemusila předstírat ,
údiv,

"kde k tomu i ten pan Benda přišel". Také tu nenávist by asi

zase špatně potlačovala. Jako se jí to nepodařilo utajit při připo

menutí si jména Cibulka, za to zveřejnění seznamu fízlů, ve kterém
je možno nalézt i jméno Zvolenský.

Zbyněk LUDVÍK, Frankfurt/Main

Upozornění čtenářům
V důsledku některých závažných organisačnich změn v našem Sdružení se letošní muklovská
pout do rakouského Alt-Nagelbergu nekoná. Přesto někteří členové naší organisace obdrželi

pozvánku do zmíněného poutního místa na 18. května 1996. Upozorňujeme čtenáře a členy
Světového sdružení, že se v tomto případě jedná jen o jakousi soukromou akci, na níž se naše
organisace nepodílí.

Lebka sv- Václava v pokladě katedrály sv. Vjta v Praze. Zlatou čelenku věnovaly v roce )929 čť-sktt katolické ženy ze Spojených států.

Drazí přátelé,
úvodem tohoto dopisu bych chtěla všem vám poděkovat za
vaši, v mnohých případech, již třiadvacetiletou věrnost a podporu.
KLUBU ČESKOSLOVENSKÉ KULTURY V LOS ANGĽLES. Byli jste to vy, kdo Jste P°
léta umožňovali, podporovali
morálně i finančně veškerou naši dobrovolnou práci pro dobro naší společné vlasti, pro její svobodu, pro její
nezávislou kulturu. Díky vám, díky, díky... Slušelo by se, aby vám,
na mém místě, dnes poděkoval někdo z domova... Ale jak víte, domov,
NÁŠ DOMOV!!! se k nám, k mnohým z nás žijícím v zahraničí, DODNES POUZE
OBRACÍ ZÁDY! Nepíši toto s hořkostí, zdá se, že osobně je veškerá jakási
horkost vyplývající z takovéhoto konstatování skutečnosti, za mnou...
Zbývá jen hluboký smutek, ale snažím se mu čelit den po dni tím, že
se snažím doma hledat ty dobré lidi, kteří, jak mi napsal jeden český
poslanec, "jsou všude, jen je nutno dát si práci a je nalézt..."
Věřím, že překonávání zklamání nad domovem se daří i většině z vás,
i když mne velmi mrzí ty ztráty v našich řadách způsobené tím, jak
nemorálně, nelidsky, nelaskavě a nebratrsky s námi představitelé
vlády, soudů, úřadů a podobné dodnes zacházejí...
Děkuji vám proto, jako obvykle,opět pouze já, a doufám, že mé díky
přijmete i v zastoupení té části národa, která nás nikdy neodepsala...
Jak mnozí z vás vědí, KČK za dlouhá léta své existence nashromáždil
bohatý archiv. Náš archiv obsahuje nejen materiály a dokumenty podniků
KČK, ale
téměř všechen písemný materiál dokumentující veřejnou činnost
asi tuctu či podobně československých či českých spolků či sdružení
v Los Angeles. KČK vlastni cenný archiv o založení a aktivitě přidružené
k založení LITERÁRNÍHO FONDU JANA ZAHRADNÍČKA a následnému udělování
KČK CENY JANA ZAHRADNÍČKA ZA ČESKOU POEZII. Tématicky k tomuto archivu
patří i můj dosud soukromý archiv FRAMAR PUBLISHERS. Kdysi jsem se
domnívala, že by bylo dobré věnovat tento archiv některé americké
univerzitě. V průběhu posledních několika let jsem ale změnila názor.
Dnes se domnívám, že tento archiv svou náplní patří ne na americkou
univerzitu, ale domů, do České republiky.
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Žijeme totiž v čase, který by se dal po kunderovsku nazvat "čas smíchu
a zapomnění."
Zatímco nově etablované vrstvy7 nouveaux riches v České
republice prožívají broučkové časy ozvoněné smíchem, v některých vrstvách
české populace i v některých řadách politiků se programově, nenápadně, ale
o to tvrdošíjněji šíří ZAPOMNĚNÍ. Vedoucí představitelé, všimněte si, ve
svých projevech znovu a znovu zdůrazňují DNEŠEK a BUDOUCNOST, raději bychom
se měli zaměřit na to co JE a BUDE a ne na to, CO BYLO, opakují nám dnes
a denně se stránek novin i obrazovek ti č. oni politikové či členové vlády.
ZAPOMEŇTE, CO BYLO....... Vzhůru do dalších pětiletek!
Když to tak slyšív
jemně mne mrazí... Neslýchali jsme takové řeči v ještě nedávné minulosti!??
A tak zatímco v mnohém dosud staromódní, na tradice ještě občas dbající
Západ buduje Muzea o tom, čeho je schopen lidský tvor zbaví-li se všech
morálních zábran, Východ, či jistá vlivná jeho část, se všemi deseti
snaží na tradice, životodárné, a na minulost, dosti krvavou, ZAPOMENOUT !
A nejen to, význační představitelé v tisku nám všem -- NÁM, KDO SE
I NA TEN ROK 1989 DOSUD DOBŘE PAMATUJEME, ANO, PAMATUJEME, MÁME TO NA
VIDEO! -- dnesPOUHÝCH ŠEST LET OD UDÁLOSTÍ SAMÝCH --- tvrdí, že DISIDENTI
TO VŠECHNO ZAŘÍDILI SAMI, že Západ, exulanti, emigranti, Čechoslováci
v zahraničí V TOM VŠEM BYLI ÚPLNĚ
ZBYTEČNÍ!!!! Jsme zbyteční; nejsme,
nikdy jsme nebyli, vysoký parlamentní činitel zastává názůrek A JÁ SÁM,
VŽDYCKY SÁM! A DOKÁŽE NÁM TO BEZ UZARDĚNÍ TVRDIT DO OČÍ, jak říkám,
POUHÝCH ŠEST LET PO ROCE 1989!
Dovedete si představit, drazí přátelé,
co budou tvrdit za šest let dalších !!!?????????
Zároveň, PO DLOUHÝCH ŠEST LET, naši činitelé levou rukou vyzdvihují
na veřejnosti transparenty s proklamacemi o tom, jak důležitá jsou lidská
práva. Jejich pravá ruka zatím pevně drží přibouchnuté víko truhly s nálep
kou: ČESKĚ OBČANSvl. Prý to není namířeno vůči nikomu, opakují činitelé
i jejich zástupci znovu a znovu, při každé příležitosti. Opakují to tak
často, a tak jedním hlasem, že, naopak, je nabíledni, že to namířeno JE!
Vůči exulantům, Čechům žijícím v zahraničí, povšechně žijícím kdekoli,
specificky těm, kdo získali americké občanství po roce 1957 a žijí dnes
v USA... Leč obrazme list!
V záhlaví tohoto dopisu je snímek českého klenotu nejdražšího: snímek
lebky knížete Václava. Toho Bohem nám daného knížete, později svátého
Václava, o němž Paul Claudel napsal:
"ČECHY VYPILY SVĚHO PANOVNÍKA;"
v básni věnované Zdence Braunerové. Málokdo si uvědomuje, že zlatá
čelenka spočívající na tomto národním klenotu nejdražším pochází z Ameriky.
Věnovaly ji sv. Václavu, Dědici české země a celému národu krajané žijící
v Americe, blíže spolky českých katolických žen ve Spojených státech,
v roce 1929. Čechy vypily svého panovníka... a Češi žijící na americkém
kontinentě pro věky ozdobili český ostatek nejdražší korunou nesoucí
symboly svobody a nezávislosti z dálek ciziny nazpět, do srdce rodné
země...
Lebka svátého Václava ozdobená zlatou a drahými kameny vykládanou
čelenkou ze zlata amerického kontinentu, stylově připomínající náčelnické
čelenky Indiánů, je symbolem dramatické synthézy: synthézy harmonického
spojení svobody duchovní, lidmi nezasloužené a Bohem darované, se svobodou
politickou, lidmi vydobytou a neustále ohrožovanou... Jejich společným
jmenovatelem, posléze, je ovšem OBĚŤ... OBĚŤ.... Svoboda každého Čecha,
od věků do věků, byla vykoupena krvavou obětí jasného knížete. Svoboda,
jejímž nositelem, přes všechny nedostatky, je dodnes ve svém souhrnu
americký lid, byla také vykoupena krví nesčetných obětí, obětí sahajících
svými kořeny do všech národů, do všech úhlů světa — tedy i do vzdálených
Čech a na Moravu... Kdykoli v minulosti nedokázala Evropa vyřešit své
problémy, obracela se k americkým břehům. Dělá to, jak víme, i dnes...
Jen zoufale pošetilé vlády zemí kdekoli na světě se mohou domnívat, že
obohacují samy sebe či své obyvatele jestliže pronásledují, pomlouvají
a odepisují
ty své příslušníky, kteří za ně, v jejich zastoupení,dnes
na americkém kontinentě ztělesňují živoucí synthézu dvou principfi svobody:
synthézu svobody duchovní a svobody politické...
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Jak již výše řečeno, svoboda, každá svoboda, a tudíž i ta naše, dnešní,
se nalézá ve stavu neustálého ohrožení. V současné době, v našem případě,
jde o zjevné i skryté snahy relegovat, permanentně odstranit, exulanty,
exil, nároky exulantů i jejich základní lidská práva na to příslovečné
SMETIŠTĚ DĚJIN. KLUB ČESKOSLOVENSKÉ KULTURY přes dvě dekády bojoval
v dalekém exilu PROTI ZAPOMNĚNÍ, PROTI DIKTATUŘE, PROTI VYHAZOVÁNÍ KOHOKOLI
NA SMETIŠTĚ DĚJIN. Kdyby se naše, "česká" svoboda doma dnes nenacházela
ve stavu ohrožení, bylo by namístě uložit naše archivy do skladiště nějaké
americké univerzity a nechat je ztrouchnivět. Vzhledem k tomu, že SVOBODA,
HARMONICKÁ SYNTHÉZA SVOBODY DUCHOVNÍ A POLITICKÉ, dnes doma stále ještě
ohrožena je, nezbývá mi, drazí přátelé, chci-li být upřímná, než vás
všechny, současné a dosavadní členy KČK, ale i vás ostatní, vás, kdo
jsta třeba ještě nikdy členy KČK nebyli, kdo jste o KČK třebaani nikdy
neslyšeli, vyzvat k další oběti...
Navrhuji postavit se čelem proti všem snahám, aE vycházejí odkudkoli,
VYMAZAT ČESKOSLOVENSKÝ POLITICKÝ EXIL Z PAMĚTI NÁRODA.
Navrhuji vytvořit v České republice stálou archivní instituci
PAMÁTNÍK ZAHRANIČNÍCH ČECHU.
Vypisuji tímto, v rámci KČK, SBÍRKU JEDNOHO MILIONU DOLAR0 od Čechů
žijících v zahraničí, v České republice, od zainteresovaných podniků,
sponsorů a institucí. Dělám toto s vědomím, že podobné sbírky zahraničních
archiválií v České republice již existují. Žádná z nich ale, domnívám se,
nespecifikuje hlavní zaměření na EXIL jako EXIL, na specifický odkaz
ODPORU PROTI KOMUNISTICKÉ DIKTATUŘE LET 1948 až 1989. Ten odkaz, který
má být dnes elegantně zameten provždy pod koberec, ten odkaz, na který,
ve snaze soustředění se na DNEŠEK A Na"BUDOUCNO, NIKDO V ČESKÉ REPUBLICE
NEMÁ ČAS!
Vposléze ten odkaz, který budoucím geR?ľacím Čechů i
Moravanů zanechává současná garnitura Čechů v zahraničí BEZ ČESKÉHO OBČANSTVÍ
NÁROKU NA RESTITUCE, BEZ VOLEBNÍHO PRÁVA. Odkaz let, kdy svoboda v České
republice již existovala, ale pouze pro některé...
Navrhuji, aby finanční prostředky takto získané byly použity na:
1/ výběr a zakoupení objektu v České republice k výšeuvedenému účelu,.
2/ úpravu tohoto objektu pro archivní, společenské a další s tímto spojené
účely.
3/ fyzickou přepravu archiválií do České republiky.

Osobně budu pokračovat v práci pro Klub československé kultury, tak,
jako doposud, dobrovolně, dokud mi dá Bůh zdraví a sílu. A jestliže mi a nám,
celému představenstvu KČK, dáte svou podporu, pomůžete získávat členy,
přátele, příznivce či sponzory po celé planetě, věřím, že tento, možná
poslední čin KLUBU ČESKOSLOVENSKÉ KULTURY V LOS ANGELES, podstatně pomůže
postavit, alespoň částečně, onen pomyslný most překlenující dosud zející
propast mezi domovem a zahraničím, propast, kterou
uměle, pilně
a sobecky den po dni vyhlubují ti, kdo se v zájmu své filosofie
"PO MNĚ POTOPA!" snaží žít pouze V PŘÍTOMNU A V BUDOUCNU — bez kořenů,
bez tradic, bez paměti, BEZ PRAVÉ SVOBODY. BEZ SKUTEČNÉ
KULTURY.
a£ české, aí americké, a£ evropské..............
Na vaše případné připomínky, odezvy, návrhy, připomínky i příspěvky
na PAMÁTNÍK ZAHRANIČNÍCH ČECHU se těší
upřímně Vaše
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PAMÁTNÍK
ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ
P.O. Box 66453 Los Angeles Ca. 90066 USA
Tel. 310 397-0505 Fax 310 397-8199

Milí přátelé,

náŠ domov, ČESKÁ REPUBLIKA, je znovu zakreslena na
mapČ světa. Pevné doufáme, že jiz nikdy z ni nikdo nebude
muset prchat v důsledků pronásledováni, tak jak mnozí z nás
byli nuceni odcházet v prubehu uplynulých témeí Šedesáti let.
Česká komunjty v zahraničí tám tedy, v ynohých ohledech,
pozastavuji a opouštějí svoji dosavadní činnost. Napříště
to budouy česká vyslanectví, konzuláty, obchodní komory a
kulturní strediska, která se stanou ohnisky a iniciátory
Českého Čivota v zahraničí. Prejeme jim, aby ve své činnosti,
profesionální a placená, dosahovaly áspechů a pracovali
k co největšímu užitku co největší obce Českých občanu...
KLUB ČESKOSLOVENSKÁ KULTURY v Los Angeles zahajuje akci,
jejimŠ ááelemyy zajištěni a převezená našich archivu zpít
do vlasti. Našim ákolem je sesbírat od našich Členů, dlou
holetých přátel a príznivcji česká kultury nejen v Americe,
ale
EyropČ a doma, v České republice, 1 OOO OOO,— US $
do priýtípo jara. Archivy budou permapentnČ uloženy
,
v PAMÁTNÍKU ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ, který bude nejen archivní,
alej musejní, společenskou a studijní institucí svědčící
o přebohaté, dobrovolná a s láskou odváděná kul turní a
společenské práci ani ne tak, jak se říká, "významných", ale>
naopak, všech tČch y obyčejných" Českých exulantů a uprchlíku,
kteří, ani v cizině, nikdy nezapomněli a nikdy, neprestali
milovat, svou vlast a ty, kdo v ni museli prožit přes pul
století nesvobody.
Budeme si pokládat, za čest, pčipojite-li se k našim
snahám. VaŠy prípadna odezva Vás zařadí mezi všechny , kdo^,
budou dostávat naŠe pravidelné zprávy o tom, jak naše sbírka
pokračuje. Dekujeme a teŠíme se nashledanou!
VaŠe, úprimne a srdečne,
svým

jménem výboru kČk i

jménem
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řAMÁTN i ;<
ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ
P.O. Box 66453 Los Angeles Ca. 90066 USA
Tel. 310 397-0505 Fax 310 397-8199

Milí přatelě v KLUBU ČESKOSLOVENSKÁ KULTURY,

prosím, abyste mne/něs zařadili mezi:
přítele /příspěvek do $1OO,—/

..............................

sponsory /příspěvek od $1OO,— do $1OOO,—/ ...................
patrony

/příspěvek od $1OOO,— do

$10.000,—/ ....

zakladatele /příspěvek nad $10.000,—/

..............................

PAMÁTNÍKU ZAHRANIČNÍCH CECHU.

Sek znějící na
CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB /laskavě označte v rohu PZC/
přiložen.

jměno

Tel /FAX

mesto

adresa

Zip Code

podpis

datum

Přihlášku laskavé zašlete
na adresu v záhlaví listu.

Dekujeme!

22

Z vězeňské literatury doporučujeme
knihu vydanou v Bratislavě od bratra Emila Ševče "Schatten des Daseins". Autor sáni
ztrávil 18 let v t.zv. Nápravných zařízeních Ministerstvy vnitra, k čemuž není co dodávat.
Kniha vyšla v němčině a je možno ji nabídnout i našim německy mluvícím přátelům
kdekoli na světě, pokud se zajímají o to. co se dělo za železnou oponou během
uplynulých čtyřiceti let. Je to otřesný dokument. Měla by to být povinná četba pro
každého, kdo se politicky angažuje.
Cena knihy obnáší sFr. 10,- pro zahraniční zájemce. V češtině i ve slovenštině bude toto
dílo vydáno až se pisateli sejdou potřebné finanční prostředky. Objednávku je možno
zaslat na adresu:
Emil Švec, Partyzánská 10, 92101 Piešťany, Slowakei

Dále redakce doporučuje povídkové zpracování autobiografie Františka Fleřmana "Ráj
i peklo". Také tento bratr ztrávil dlouhá léta za mřížemi. Ve svém díle líčí poutavým
způsobem své zážitky7, naděje a zklamání jak v komunistickém vězení, tak v civilu.
Mnohého z nás potkal týž osud a snadno se dokáže vžít do líčených situací. Kniha se čte velmi dobře, líčení jsou barvitá a budí zájem i zvědavost. Rozhodně se nebudete nudit.
Cena výtisku obnáší sFr. 10.— pro zahraniční zájemce. Objednávku je možno zaslat na
adresu:
František Heřman, Skřetova 1904, 47001 Česká lípa.

A ještě do třetice jedno doporučení. Konečně vyšla dlouho očekávaná sbírka básní
" Vetše psané za mříží' od členky7 našeho Sdružení, sestry Boženy Jíšové, všem dobře
známé ještě z dob "temna". Řadu let obohacovala náš časopis svými básněmi. Na
lágrech, jak v Želiezovcích, tak i v Pardubicích se její básně opisovaly7 nebo učily
nazpaměť. Pamatuji si ještě jak po návratu do civilu v šedesátých letech se P. Dr. Zvěřina
ujímal recitace a interpretace jejích básní na sešlostech pořádaných u pí. prof. Dr.
Růženky Vackové, která byla jejími básněmi okouzlena. Sestra Božena Jíšová dokázala
vyjádřit to, co mnohé ženy na lágrech jen cítily, ale nedovedly vyslovit. Dokázala prostě
mnohým promluvit z duše. Cena výtisku: sFr. 8.-, pro zahraniční zájemce.
Sbírku je možno objednat jednak
n
na ústředí Konfederace: 120 00 Praha 2, Škiétova 6,
nebo v Curychu: Postfach 4111, 8022 Zürich, Schweiz.
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Ještě pár slov na závěr
Právě jsme obdrželi zprávu od právního zástupce Dr. Poledni, který mě
zastupoval v procesu vedeným Dr. Andělem proti mě osobě ve funkci
předsedkyně Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů a tím i proti
celému Sdružení, jeho řádně zvolenému výboru a předsednictvu. Podle Dr.
Anděla jsem byla do funkce předsedkyně po jeho resignaci na funkci předsedy
v dubnu 1995 výborem Sdružení neprávem dosazena. Po dobu celého roku bylo
představenstvo i členstvo Sdružení na celém světě častováno nekonečnou řadou
dopisů Dr. Anděla, které se vyznačovaly desinformacemi, osobními urážkami a
trestuhodným špiněním dobré pověsti bezúhonných a obětavých členů výboru.
V neposlední řadě pak si posloužil i sérií zcela ilegálně svolávaných schůzí a
valných hromad, z nichž ani jedné se řádně zvolený výbor nezúčastnil. Při této
své činnosti používal neprávem úřední papír z razítko Sdružení a titul
předsedy za účelem mystifikace členstva.
Akce Dr. Anděla vyvrcholily pak podáním žaloby na mou osobu ve funkci
předsedkyně Sdružení u Okresního soudu v Curychu. Tento jeho počin vejde do
dějin muklovského hnulí. Mukl žaluje mukla ! Našla se i hrstka takových našich
členů, kteří se v této nečisté kampani postavili na stranu Dr. Anděla a souhlasili
s tím, aby řádně zvolený výbor spolu s předsednictvem hnal před soud. I takoví
lidé se nalézali mezi námi. Boj za pravdu a spravedlnost proti demagogii,
vymyšleným pomluvám, rafinovanému intrikářslví, karierismu a velikášství je
mnohdy únavný, ale stojí za to. Švýcarské soudnictví ovšem funguje tak, že
rozhodujícím činitelem jsou fakta, nikoli mnohomluvnost.
Jsme rádi, že můžeme všem našim členům a příznivcům na celém světě, s
výjimkou té hrstky odpadlíků, oznámil, že PRAVDA, za níž výbor s
předsednictvem stál jako jeden muž, nám byla soudem přiznána.
A tím je celá tato neblahá "aféra Anděl" zprovozena ze světa a naše Sdružení se
může konečně opět s daleko větším elánem pustit do tvůrčí politické práce bez
jakýchkoli rušivých elementů.

Bedřiška Hoffmannová
předsedkyně ad interim.
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