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K vyobrazení na titulní straně
Karel IV. - před 650 lety, v roce 1346 se stal císařem Sv. říše římské, nejvyšším evropským
panovníkem. Záhy se dal korunovat na krále českého novou korunou svatováclavskou.
" Jsa hrd na to, že po matce pochází ze starého rodu českých králů a že neníjako jeho otec
'král přišlý' přilnul vroucí láskou k české zemi a snažil se ji povznést kulturně, politicky i
hospodářsky." (potud starší učebnice dějepisu)
Byl to tehdy český král a král římský, evropský suverén. Kde jsme se to octli po 650 letech ?
Stojíme u bran Evropské unie jako žebráci a žehráme na svůj osud, jehož jsme sami původci.
Redakce
k k ä

České verše
Což chcete s naší lůzou zmalátnélou
snad jakous myšlénku kdys provést smělou?
Což myslíte, že našich mužův síly
jsou tytéž posud, jaké jindy byly?
Ó slavná druhdy mužův mysl smělá,
jež pro myšlénku svět sám zbořit chtěla,
jež slabou ženu silou rozjařila,
že hrdinami muže obdařila
a dcery dala, jimžto doba skvělá
i krví pobarvila bílá těla ta mysl zašla - není sjednocení
a pro věc velkou více zanícení!
Ted na lebky se klade těžká kletba,
že nikdo více o své bratry nedbá,
že o věci dbá jenom každodenní,
že žaludku si výše hlavy cení,
a doba pro muže jen bouřky líhne,
jimž s deštníkem se bezpeěně už vyhne!
Aj každý muž je jako žena slabý
a místo žen nám dány panské baby a s lůzou tou, stoletím zmalátnélou,
snad chcete myšlénku kdys provést smělou?

Jan Neruda: Ve lví stopě
k k k
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O přežívajících nešvarech minulého, iednačtyricetiletého
omývání mozkó tolafilnim ameismem
Připomíná mi to mé toulky Absurdistánem. Kolik strhujících překvapení tam na
Vás čeká. Nemusíte ani nikam jezdit, ani Vás to nebude

nic stát,

ani se

nemusíte bát běžných cestovních katastrof. Stačí se projít v Praze po ulici,
koupit si noviny, zajít do knihkupectví, zvláště s vědeckou literaturou, navštívit

knihovny a musea jak se patří a sluší na civilizovaného Evropana.

Otevřete knihu, o níž jste četl (a) v nějakém krajanském časopisu, po níž jste
toužil a kterou jste posléze na Národní třídě sehnal. Začnete číst a v zápětí se

zarazíte, vrtíte hlavou a čtete znovu. Nevěříte totiž svým očím. Knihu vydala

nějaká vědecká akademie a tam se dočtete, že se něco stalo "před naším
letopočtem" a zase něco "po našem letopočtu". Pro Boha, co to je ? Až vám

mráz sjede po zádech. Podíváte se na datum, kdy kniha vyšla a zjistíte, že je to
letopočet dávno po listopadu 1989. Aha, tak se přece nic nezměnilo.

Jednačtyřicet let se jméno Kristus nesmělo u nás zveřejňovat,

jakkoli

připomínat, natož uctívat. A i v t.zv. současné beletrii, vědecké literatuře, o

novinách ani nemluvě, to znamená přece "temné zpátečnictví" bez ohledu

na krach t.zv."vědeckého socialismu". Prostě "před Kristem" a "po Kristu" z úst
současného českého "intelektuála" nesmí vyjít.

Komunisté nám ve své

vědeckosti rozšířili horizont až do Absurdistánu a proto jsme

dnes dál, než

všechny ty západní úpadkoví břídilové, kteří se tam nikdy nedostanou. Inu
"dohoníme a předhoníme", jak je to ve stranických příručkách možná dodnes.

A tak český vědce, spisovateli, žurnalisto, ted nám pověz, co je to vlastně ten
náš letopočet ? Kdy začal a co bylo před ním ? - Byl to snad pád říše římské,

nebo zrušení nevolnictví, nebo francouzská revoluce, nebo narození Lenina ?
Ale pak díky naší pokročilé elektronické vyspělosti musí i t.zv. "vědecký" atheista
připustit, že to prostě numericky nevychází, když náhodou zalistuje v dějepisné

učebnici.

A nebylo tím významným mezníkem náhodou, dámy a pánové, narození
Krista? - To pak numericky báječně vychází. Af se to někomu líbí, nebo nelíbí,
Vychází to pak nejen numericky, ale i významově, protože Kristus je skutečným

mezníkem v dějinách lidstva bez ohledu na víru či nevíru v Jeho božství. Bylo to

jeho učení,

které rozleptalo starou říši římskou s jeho absurdní pohanskou

morálkou, sjeho hluboce zakořeněným otrokářstvím, bylo to jeho učení, které

se nakonec stalo hrobařem i feudalismu. Nebyla to totiž francouzská revoluce
se svými encyklopedisty, jak se mnozí mylně domnívají, ale bylo to; Kristovo
učení,

které hlásalo vpravdě revoluční myšlenku o rovnosti všech lidí před

Bohem a tedy i před zákonem, kteří navíc mají žít ve vzájemné lásce. Byl to
Kristus, který povýšil lidskou důstojnost do nadzemských výšin a umocnil ji k
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překonání všech moderních - ismů a vší myšlenkové perverze jako je rasová a

třídní nenávist. Dnes se setkáváme s principy křesfanské nauky ve společenské
oblasti mimojiné především v Chartě organisace Spojených národů a v
Evropské konvenci o lidských právech.

2.000 let je evropské lidstvo formováno Kristovou naukou, která z Evropy učinila

kontinent, v němž při všech protivenstvích a konfliktech se nakonec dá slušně
žít, protože křesfanství skýtá naději. A to je po Kristu a nebylo to před Kristem.
Náš letopočet začíná tedy vstupem Krista do dějin a odmítnutí jeho nauky v
kterékoli době, i v době elektronických počítačů, znamená vždy duchovní a

tím i politický marasmus.
Bedřiška Hoffmannová-Synková

* * *

Říjen
Jak černé listy ze stromu smutku
snáší se hejna vran.
Pole jsou vichrům otevřena
dokořán,
v srdci už zase mrazí.

Z vyhaslých ohňů lásky
had dýmu vzhůru se plazí,
prolézá prázdnými hnízdy,
objímá stromy duté.

Hvězdy hledí jak uhranuté,
když z misek mléčné dráhy
po kapkách světlo upíjí.
Povadly kvčly lilií,
a tuže, královny zavržené,
ze zahrad vítr žene,
ten vítr, který láskyplně
nedávno ještě do nebe
vynášel jejich vůně.
Je mrtev král.

Však hluboko v kořenech
sbírají nový dech,
čerpají sílu k odplatě.
Až zase vykvetou v purpuru, ve zlatě,
procitnou ze zimního spánku,
bič větru rázem se promění
v hedvábné, stříbrné třepení
jarního vánku.

Božena Kuklová-Jíšová, 1996

* * *
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Smolné knihy ze Smolného
aneb
Historická šance
Se zpožděním 6 let, ale přece, vstoupí v listopadu tohoto
roku v účinnost zákon č.140/1996 Sb.
”0 zpřístupnění svazků
bývalé Státní bezpečnosti”.
Rozporuplný vývoj po listopadu 1989,
vývoj však přece jen
stále demokratický,
je mimo jiné
charakterizován sporem, zda
zpřístupnit svazky bývalé StB, které
tato zločinná organizace
založila na desetitisíce spoluobčanů.Prologem k tomuto sporu se
stalo
neoficielní
zveřejnění
seznamu
spolupracovníků StB
netrpělivým, protože také
nejvíce pronásledovaným disidentem
Petrem Cibulkou,
který patřil k malé části nekomunistického
pravicového disentu.Petr Cibulka učinil bez oficielního schválení
to,co neučinil demokratický režim.Jednal správně?

Agenti praví a nepraví
Spor
o svazky
StB se
stal i
sporem o
"pravost"
spolupracovníků StB uvedených v těchco seznamech.Protože autor
tohoto článku byl jedním z těch, který mohl po převratu služebně
do svazků nahlížet, může se pokusit se snahou o objektivitu
vyjádřit ke
sporu zastánců a
odpůrců ’’pravosti” v
nich
registrovaných spolupracovníků.
Není
to poprvé,
co je česká
společnost rozdělena sporem o pravost nějakých textů.Vzpomeňme na
T.G.M.,který se postavil proti těm, kteří
věřili v pravost
rukopisů
Královédvorského
a
Zelenohorského, protože chtěli
věřit ve starobylost české
literatury. S našimi svazky je to
podobné jako s Rukopisy, jenže zčásti obráceně. U Rukopisů byl
falešný text napsán na vyškrabaném dobovém pergamenu z 13.st.s
ponecháním tehdejších majuskulí
a proto byly závěry znalců
z oborů chemie a literatury rozdílné. Registr svazků v naprosté
většině obsahuje jména skutečných spolupracovníků StB, kteří, ať
již
z donuceni
nebo z důvodů ideových či hmotných skutečně
spolupracovali
a
informovali
na
své
spoluobčany.Dosud
neverifikovaná mikromenšina, která podlehla nátlaku,
’’souhlasila
také” se svojí spoluprací. Zmiňme se i o těch, jejichž podpis si
StB přisvojila, když podepsali třeba jen závazek mlčenlivosti.
Agenty a ’’agenty” spojuje v registru jen podpis - rozděluje je
ale obsah svazků.Protože někteří z těch, kteří byli méně stateční
než ti, kteří i pod nátlakem nepodepsali, se zachovali po podpisu
statečněji, než při něm a jejich informace neměli pro StB význam.
Někteří
dokonce spolupráci vynalézavě
sabotovali.Tento článek
není apoteózou ’’nespolupracujících agentů”, ta patří těm, kteří
podpis odmítli s rizikem všech následků, ale jen pokusem o rozbor
stupňů šedi mezi bílou a černou barvou, po nichž museli kráčet
ti, kteří se báli více nebo méně. A pokud byli rytíři bez bázně
a hany, tak s StB bojovali jinak, než podpisem "smolných knih”
a nesplněním závazku.

Právo na pravdu
Co tyto smolné knihy, páchnoucí sírou a špínou totalitního
režimu vlastně jsou? A kde vzali svůj počátek? Ideový ve štábu
bolševické
říjnové
revoluce
v
petrohradském
paláci
Smolný, praktický v
hlavách
bezpečnostních
exponentů
KSČ
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a poúnorových tvůrců StB.V letech normalizace je ani StB nevedla,
spravovalo je Statisticko-evidenční
oddělení
(SEO)
FMV.Toto
rozdělení
pravomoci a provádění
zápisů na základě návrhů II.
Správy
(kontrarozvědka)
mělo
garantovat
jejich
"objektivitu".Svazky se vedly na spolupracovníky a na podezřelé
(PO) či nepřátelské
(N0)
osoby.
Jejich založení
předcházel
obvykle vznik tzv.svazků signálních, kterými StB reagovala na
podněty iniciující
sledování příslušných osob.Proto budou mnozí
zklamáni,
ne každý si zasloužil pozornost orgánů StB,Představa
StB jako orwellovského oka sledujícho každého občana, je mylná.
Orientace ve svazcích si vyžádala vznik registrů»mohutných
foliantů, ve kterých je možno nalézt jméno osoby,
druh jejího
svazku,pojmenování
svazku (krycí
jméno), datum jeho založení a
jméno řídícího nebo odpovědného příslušníka StB.
Od listopadu tohoto roku mohou tedy "podezřelé a nepřátelské
osoby",
které
si toto označení vysloužili
svým pasivním či
aktivním odporem vůči komunistickému režimu, nahlédnout do svých
svazků a dokonce si je i okopírovat.Stejné právo ke svým svazkům
mají
i spolupracovníci StB, jejichž
informace naplnily svazky
sledovaných spoluobčanů.Právě tyto svazky vzbuzují i po letech od
listopadu 1989 přes okázalý nezájem p. ministerského předsedy a
p.presidenta velkou pozornost těch, kteří se chtějí dozvědět,"jak
to bylo" a "kdo jim to řekl". Stejně
tomu je v B.R.D., kde se
nebáli s touto očistnou katarzí
začít brzo po pádu zdi a kde
sledované osoby označili právem termínem - obě ti.Právo na pravdu
je stejně jako právo na spravedlnost nedělitelné a odpovídá
i naší dějinné
tradici, v níž aspoň na standartách pravda
vítězila. Nebyl a není tedy důvod, proč se pravdy bát, ostatně
jsme přece
ve škole opakovali
slova historické osobnosti
z největších:"poznej pravdu a pravda tě osvobodí".
Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že vlastní svazek je
čtení zajímavé.Dozvíte se o svém životě i to,
co jste nevěděli,
poznáte statečnost některých přátel a zbabělost druhých, budete
vědět, kdo vám způsobil potíže a jakou za to dostal odměnu.Vaše
poznání
bude doprovázet smích, možná i slzy nebo jen ohromené
mlčení.

Hořká pravda a historická šance
Svazky toho však vypoví více.Možná tolik, že způsobí malé
nebo velké politické zemětřesení. Vždyť v politickém,hospodářském
a společenském životě se dnes pohybuje řada osob a většinou v
jeho popředí,
kteří byli aktivními spolupracovníky StB, nikoliv
jen osobami registrovanými v Cibulkových seznamech.I oni mohou se
studiem svých svazků zpytovat své svědomí,zajímavějši však budou
jejich informace ve svazcích jejich obětí.Ty budou mít totiž
právo na dešifraci krycích jmen informátorů - spolupracovníků
StB. Pak se
zhroutí
legendy
některých,
údajně
"neprávem
registrovaných agentů" a dokonce i některé je očišťující soudní
rozsudky, které byly vyneseny na základě nedostatku důkazů, když
svazky těchto spolupracovníků zmizely.
Dojde i ke značnému
rozčarování, protože jména velkých osobností uvedená v seznamech,
jejich hodnotu relativizovala.Naplní-li se zákon skutečně, tak
dojde k rehabilitaci jedněch a usvědčení druhých.Přinese pak
i trauma,
které budou řešit odborníci.Mezi opravdovými agenty,
důvěrníky a držiteli konšpiračních bytů jsou totiž i ti,jejichž
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popularita nebo i protirežimní zásluhy jsou nesporné. Oběti se
tak dozví
nejen o českém humoristovi-disidentovi ale i o známém
filmovém režisérovi nebo předním reformním komunistovi a současně
politickém vězňi a mnoha dalších,
s kterými
se setkává i na
televizní obrazovce nebo v tisku.
Tato hořká pravda,
složitost
lidské povahy a komplikovanost doby spolu s politickými ohledy,
byly asi ty důvody,
proč nedošlo k oficielnímu publikování
seznamů spolupracovníků StB a proč se tak dlouho váhalo se
zpřístupněním svazků.Tím největším viníkem je ovšem komunistický
totalitní režim.
Čím větší bude zájem o poznání svazků, tím spíše se dočkáme
vyrovnání
s
minulostí,
ke
kterému
stejně
jednou musí
dojít. Nedojde-li, pak
se naplní výrok
amerického filosofa
G. Santayany:’’národ, který se nepoučil ze své minulosti, ji musí
prožít ještě jednou’’. Zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB, je
prvním zákonem, který mohou naplnit ti, jimž je určen.Nestane-li
se tak,
bude jej čekat osud Lustračního zákona a Zákona o
protiprávnosti
komunistického režimu. Stojí před námi totiž
historická šance,možná poslední - necitovat výroky z pomníků, ale
řídit se jimi ve svém životě,
jak to dokázal i první z velkých
českých Janů, jehož slova - ’’miluj pravdu,
přej pravdě,
braň
pravdu až
do smrti", jsou
vytesána ve středu
Prahy na
Staroměstském náměstí.
Ä

Ä Ä

Ministerstvo vnitia ČR je povinno každému občanu CR sdélit
(nebo tomu,
který byl čsl.občanem v období
od 25.2.1948 do
15.2.1990),
zda-li
v informačním systému
svazků vzniklých
činností bývalé StB je evidován jeho svazek a zda je tento svazek
zachován.
Stejně
tak je MV povinno této fyzické osobě
takovýto
existující svazek zpřístupnit a vydat jí podle přání kopii části
nebo celého svazku.
V žádosti je nutno uvést jméno, příjmení (včetně předchozích
změn),datum a místo narození, rodné číslo,adresu tnyalého pobytu,
jakož i název kraje
předchozích trvalých pobytů na území
CR.K žádosti je nutno připojit úředně ověřenou kopii dokladu o
státním občanství prokazuj icí,
že žadatel byl nebo je státním
občanem ČSR,ČSSR,ČR. Žádost je nutno opatřit úředně ověřeným
podpisem.
Po smrti oprávněné osoby může tuto žádost podat osoba
oprávněná uplatnit právo na ochranu osobnosti zemřelého.(manžel,
děti, rodiče) Ta musí k žádosti přiložit doklady prokazující toto
právo.
Se svazkem se musí
žadatel seznámit osobně,o zpřístupněni a
určení místa zpřístupnění může požádat prostřednictvím právního
zástupce.
Ten, kdo chce na minulost zapomenout, žádat pravděpodobně
nebude,
ten,
kdo ji
chce poznat,
to asi učiní.Prohlášení
některých politiků,
že o to nestojí, vzbuzují podezřeni,
že už
svůj svazek znají.Byli by jinak špatnými politiky, neboť ten,kdo
zná minulost, může poznat i budoucnost.

21.9.1996

JUDr.Milan H u 1 i kf
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Koncentrační tábor "NikoLaj"
Do tohoto tábora jsem byl převezen z tábora 'Barbora' v květnu roku 1955. Udivující byla
cesta do práce, přes 1 km na šachtu'.;'Eduard
*.
Tak jako jinde i zde se šlo koridorem,
obehnaným vysoko ostnatým drátem v doprovodu SNB s automaty a psy. Celý zástup vězňů
byl ještě navíc omotán dlouhým lanem, které se na konci zamykalo. A tak celý zástup, čítající
přes 400 vězňů, se pohyboval jako těžkopádné těleso jen zvolna vpřed. Lano řezalo, nohy se
podlamovaly, dech se krátil, až ustával. Vůle vydržet někdy nezvítězila u všech. Ten, kdo byl
ostatními neúmyslně stržen, zůstal bezhlesně ležet na místě, zdupán pochodem novodobých
otroků. Nový vynález bolševických zločinců si vyžádal i nový název, 'ruský autobus'.
I korekce na Nikolaji měla ještě jednu pozoruhodnou zvláštnost ve způsobu 'převýchovy', jaké
jsem do té doby na jiných táborech nepoznal. Uvězněný nešťastník v korekci byl za největší
zimy svlečen do naha a poléván studenou vodou. To vše bylo k našemu 'prospěchu', k naší
'převýchově' v duchu komunistických ideálů.
Na šachtě 'Eduard', kde jsme museli fárat, mě a Jardu Horáka oddělilo jen několik minut od
strašlivé smrti. Pracovali jsme na patře v zámečnické dílně. Dostali jsme za úkol na jednom
komíně prodloužit vodní a vzduchové potrubí. Tento komín byl vysoký přes 25 m. Jelikož na
komíně ještě vrtali, posadili jsme se na kříži u komína, kde bylo přibité prkno mezi stojkami a
posloužilo nám jako lavička. Když na komíně dovrtali, tak jsme pomalu stoupali po žebříkách
nahoru. Jako blesk najednou přišlo strašné hromobití, praskání dřeva a hrozivé syčení
vzduchu. Místo nahoru, jsme rychle lezli dolů a křičeli jsme na sebe: 'To je určitě na kříži zával.
Neuvěřitelné - celý kříž až ke komínu byl zavalený a lavička, na které jsme ještě před
okamžikem seděli byla zavalena velkými kvádry. To nám úplně vyrazilo dech. Dnes už nevím,
jak dlouho nám trvalo, než jsme na sebe promluvili, ale pak jsme se pokřižovali a modlitbou
děkovali Pánu Bohu, že nás ochránil před tak strašlivou smrtí, od níž nás dělilo jen pár minut.
Tento případ jsem vám, milí čtenáři, vylíčil proto, abyste věděli, že bezpečnostní předpisy,
které platily pro civilní zaměstnance, neplatily pro vězně. V komunistických koncentračních
táborech platila zásada, že čím víc politických vězňů při práci zahyne, tím lépe. Šlo přece
nejen o koncentráky, ale o vyhlazovací tábory smrti.
Míla Sýkora
Ä * *

Zločiny komunismu:
Bendův úřad získal důležitý důkaz o zvěrstvech pohraničníků
Dvacet devět lidí na útěku do zahraničí prokazatelně zastřelili znojemští
pohraničníci v letech 1951 - 1971. Dalších dvacet uprchlíků zahynulo na
tamějších hraničního plotech nabitých vysokým napětím, nebo poté, co šlápli
na minu. Na ostatních částech "západní" hranice jsou počty mrtvých
odhadovány na stovky.
Radek Adamec
k A k
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Zástupci našeho Sdružení na pietni slavnosti na Jáchymovsku
v

Černý dopis
Pod zemí v šachtě v prachu donarim
na tebe myslím při kahance svitu,
má zc všech nejdražší a píši tobě,
odloučen od světa v bezedném hrobě,
obklopen balvany plesnivý« h slují,
které se v labyrint hrúz proměňují,
kde bagry, vrtačky řvou
*
lutny vyjí,
gumoví hadi se po zemi svíjí,
prší a voda se v kaluže stéká,
za každým balvanem chtivá smrt čeká.
Šachta je předpeklí s děsivou tváří,
vražedné paprsky ze skal svých září,
ty tiše leptají - zabíjí léta,
vražedné paprsky chtivého světa
Proton a neutron spolu se bijí,
spoutaná síla se v atom svíjí,
snad chce mít svobodu jak srdce moje
spoutané okovy třídního boje.
A tak zde trpíme od vlastních lidí
věř, člověk, že je Čech skoro se stydí.
Nebýt vás doma tam a vaši lásky,
mnohdy bych ukončil s životem svazky

A jen to vědomí, že někdo čeká,
že za něj k modlitbám každý den kleká,
dává mi posilu k dalšímu boji
a srdce zraněné jak balzám hojí.
Neplakej, drahá, nad těmi slovy,
snad zítřek naděje více nám poví.
Žij ze svých vzpomínek, tak jak já žiji,
ve všem tom pochmurném, co mne zde míjí.
Po pražcích kolejí když nohy vláčím,
vozíky s kamením před sebou tlačím,
myslím jen na tebe, budoucnost, žití....
'Jam někde nademnou sluníčko svítí,
ptáci tam zpívají a kvěly voní - zde i to kamení své slzy roní.
Věř, nejsi samotná, je vás tam více,
jímž pozdrav odnáší tmou létavice
jímž, vítr osouší v samotě slzy
a šeptá naději : že brzy, brzy ....
Pak hodně polibků, nadějí, touhy
domů ti posílám pro ten čas dlouhý,
než-li se navrátím z života v hrobě
k tobě, má nejdražší, k tobě, jen k tobě.
Ze sbírky básníJiřího Herzingera '

w * w
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ČR/Německo: Kohl znovu potvrdil, že deklarace bude hotova letos

Právní řád ČR se nezmění
„ Česko-německá deklarace ne
bude znamenat v nejmenším
změnu dokonce ani náznak
změny českého právního řá
du, “ řekl včera ministr zahra
ničí Josef Zieleniec. Reagoval
tak na vyhlášení německých po
litických špiček, naposledy
kancléře Kohla, o tom, že doku
ment, který má překlenout his
torické neshody, bude dokon
čen ještě letos.
Stanislav Drahný a čtk

Ministr Zieleniec poznamenal, že
v Německu právě probíhající intenziv
ní vnitropolitická diskuse na téma českoněmeckých vztahů je pozitivním
signálem. „Jsem rád, že kancléř Kohl
o problematice česko-německých
vztahů hovořil, neboť je to uznáním to
ho, že tyto vztahy jsou důležitou sou
částí německé politické aktivity v sou
časné době a že jsou ve středu pozor
nosti klíčových politiků obou států,“
řekl Zieleniec.
Helmut Kohl po schůzi vládní koa
lice CDU/CSU-FDP zabývající se

problematikou vzájemných vztahů
včera v Bonnu znovu uvedl, že
česko-nčmecká deklarace bude do
končena ještě letos. Kancléř Kohl
(CDU) společně se šéfem poslanecké
ho klubu liberálů (FDP) HermannemOttou Solmsem zároveň informovali,
že před podepsáním dokumentu je tře
ba vyjasnit už jen „několik malých
jednotlivých bodů“.
Koaličního grémia se účastnil také
bavorský ministerský předseda Ed
mund Stoibcr, který se svou Křesťanskosociální unií (CSU) zastupuje zá
jmy Němců vysídlených po válce
z českých zemí. Pojednání hovořil
o „zásadním pokroku“ ve dvou ob
lastech. Podle jeho informací jde
o uznání „vyhnání“ jako bezpráví
a o možnost trvalého pobytu pro vy
sídlené sudetské Němce, kterou po
dle agentury DPA česká strana při
pustila. Stoiberův mluvčí zároveň
uvedl, že přes-to nebylo v koalici de
finitivně rozhodnuto.
Ministra zahraničí Klause Kinkela
'FDP) bonnská koalice pověřila, aby
o stavu česko-německých jednání in
formoval představitele landsmanšaftu.
Šéf diplomacie má také údajně připra
vit fórum rozhovorů mezi českou stra
nou a sudetskými Němci. Oficiální

Pro volbu prezidenta USA se mohou
Američané registrovat i v Plzni
PLZEŇ (gal) - Regi
strace amerických občanů
pro listopadové volby
amerického
prezidenta
proběhne v Americkém
centru v Plzni 5. září od
13 do 18 hodin.
"Právo registrovat se k
nadcházejícím volbám v pro
storách centra má každý ob
čan USA, který se bude v
době voleb nacházet mimo
území Spojených států. Tedy
každý, kdo nechce vážit ces
tu do Prahy," řekl nám ře
ditel Amerického centra
Mgr. Roman Charvát. Ob
držení volebních lístků vy
žaduje určitý čas, Američané

žijící v Plzni nebo v jejím
okolí proto mohou využít té
to příležitosti a přijít do
Amerického centra. Pro ty,
kteří tak nebudou moci uči
nit, jsou potřebné materiály
k dispozici i po tomto ter
mínu v Americkém centru
Plzeň a na Američan Serviccs scction of Američan Embassy Praguc.
Podle našeho zjištění by v
Plzni městě mělo Americ
kém centrum navštívil 33 ob
čanů USA, další pak přijdou
z Plzně-jihu i Plzně-scvcru.
K pomoci při registraci jsou
připraveni dobrovolníci mí
rových sborů USA.

kontakty tohoto druhu dosud Praha
odmítala.
Prezident Václav Havel a předsedo
vé ODA a KDU-ČSL Jan Kalvoda
a Josef Lux včera slova německého
kancléře o tom, že připravovaná česko-riémecká deklarace by mohla být
podepsána do konce letošního roku,
přivítali. „Nezbývá než konstatovat, že
je dobře, že pan kancléř by rád, aby
deklarace byla podepsána do konce
roku.“ řekl prezident Václav Havel po
setkání s Luxem a Kalvodou noviná
řům.
Lux poukázal na to, že je velmi dů
ležité. aby shoda na české politické
scéně zahrnula i opozici, protože je
nom tak bude mít česko-německá de
klarace naději být základem do bu
doucna. „Je velmi důležité, aby se
i opozice účastnila této diskuse, proto
že si myslím, že jenom tak to může být
určitý fundament,“ řekl Lux. Dodal, že
klíčovou úlohu v diskusi o tomto té
matu bude hrát Václav Havel.
Vyjádření kancléře Kohla uvítal
i český velvyslanec v Bonnu Jiří Gruša. V rozhovoru pro německý rozhlas
označil Kohlova slova za „nová a po
zitivní“. „Kohl hovořil jasným jazy
kem, což česká veřejnost velmi pozor
ně přijímá,“ řekl český diplomat.

MbH___________________________________________________
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Volby do Senátu ČR
Ve dnech 15. a 16.11.1996 se v ČR koná První kolo voleb do
Senátu a jejich případné druhé kolo o týden později.
Těmito
volbami bude zvoleno 81 senátorů ČR, kteří budou tvořit horní
komoru Parlamentu .Poněvadž mají volební období obecně 6 let a
každé dva roky se volí třetina senátorů,
bude se těmito
ustavujícími volbami v listopadu 1996 volit podle volebních
obvodůp jednak jedna třetina z celkového poětu senátorů na dobu
2 let,dále jedna třetina
senátorů
na dobu 4 let a jedna
třetina senátorů na dobu 6 let.Tyto volební obvody jsou
uvedeny v příloze volebního zákona.
Mezi hlavní úkoly Senátu patří schvalování návrhů zákonů
přijatých Poslaneckou sněmovnou ČR (tato poslanecká sněmovna
byla zvolena ve volbách dne 31.5.1996 a 1.6.1996),
volba
Prezidenta ČR na společné schůzi s Poslaneckou sněmovnou ČR,
vyslovení souhlasu se jmenováním členů Ústavního soudu ČR
prezidentem ČR.
Volby se konají pouze v ČR.
Volit
na zastupitelských
úřadech ČR v cizině či korespondečnim způsobem nelze. Volit do
Senátu mohou i čeští státní občané bez trvalého bydliště v ČR,
t.j.bydlící pouze v cizině,
kteří alespoň v druhý den voleb
dosáhnou 18
let svého věku.Tito voliči s bydlištěm pouze v
cizině se zapisuji do zvláštního seznamu voličů a mohou se
zúčastnit voleb ve kterékoli volební místnosti podle svého
výběru, přičemž je povinni doložit svou totožnost svým platným
cestovním dokladem ČR (tedy i cestovním pasem ČR).

Prezidentův mluvčí: Bývalý generál již nemůže být vyslechnut

Váda vík je dementní
Předlistopadový ministr ná
rodní obrany generál Milán
Václavík trpí vážnou vleklou
duševní chorobou - demencí.
Sdělil to včera mluvčí prezi
denta Ladislav Špaček v píse
mném prohlášení pro LN.
František Kostlán, čtk

Václavík je po dvou mozkových
příhodách, a nemůže být proto vy
slechnut. Je nereálné, aby trestní řízení
proti němu vedené bylo někdy skonče
no, sdělil Špaček. Připomněl, že mi
nistr spravedlnosti přezkoumal spis
Václavíka podle amnestijních rozhod
nutí z let 1990 a 1993 a navrhl zastave
ní trestního stíhání, protože jde o oso
bu starší 60 let a nevyléčitelně nemoc
nou. Prezident udělil Václavíkovi mi
lost na základě ministrova návrhu.
Armádní generál Milán Václavík
(68 let) byl stíhán pro trestný čin nedo
voleného ozbrojování, kterého se měl
dopustit mezi 10. 1. 1985a3. 12. 1989,

Bývalý ministr obrany generál Milán
Václavík

Foto archiv ČTK

kdy ve funkci ministra národní obrany
nařizoval v rozporu s platnými zákony
vydávání zbraní z výstroje armády pro
Lidové milice.
Udělením milosti Václavíkovi je
udivena a téměř šokována Konfedera
ce politických vězňů . Řekl to včera

předseda její politické komise Miloš
Slabák. Tento přístup nepovažuje
KPV za humanitní čin, ale za politic
kou sebevraždu a nebezpečný prece
dens. Václavík je podle Slabáka odpo
vědný za vyzbrojování Lidových mili
cí, přípravu akce Norbert a za přivolá
ní sovětské armády do Česko
slovenska v roce 1968. Za tyto činy,
které lze kvalifikovat jako vlastizradu,
může být odsouzen i v nepřítomnosti,
zdůraznil Slabák. Konfederaci nejde
o to, aby si Václavík trest odseděl, ale
aby byla vyslovena jeho vina. „Když
jsi starý, lumpárny ti odpustíme. To je
precedens pro celý národ,“ řekl Sla
bák. Připomněl, že mnoho politických
vězňů bylo v minulosti odsouzeno ve
věku, mnohdy přesahujícím 70 či 80
let, a odsedělo si i vysoké tresty.
Kromě Václavíka jsou trestně stíhá
ni a z nelegálního vyzbrojování Lido
vých milicí obviněni Lubomír Štrougal, Josef Korčák, Jozef Lenárt a Mi
roslav Novák, u nichž ministr neshle
dal podmínky pro předložení návrhu
na zastavení trestního stíhání.

12

Mukl

Kam padají andělé
Rostoucí kriminalita dětí versus moderní mýtus nevinnosti
Vše, co je tu zběsilé...

V reklamním bloku před ve
černími zprávami TV Nova ze
čtvrtého června 1996 se jako
obvykle rozesmátá dětská kukadla zpod svatozáře zlatých
vlásků dožadovala vytoužené
ho nápoje s vysokým obsahem
vitamínu C a plen s nevídanou
absorpční schopností. Dojetí
nad dětskou roztomilostíje vy
leštěným paklíčem k divákovu
srdci. Dítě přece ještě přebývá
v tajemném spolčení s příro
dou. Je nezkažené, nezná faleš
a přetvářku, šestým smyslem
instinktivně tíhne ke všemu, co
je dobré...
Irena Reifová

Za dvacet minut po skončení reklam
ního intermezza však televizním
zpravodajstvím probleskla událost,
která zachvěla tradičním obrazem dí
těte. Ještě před chvílí se z televizní
obrazovky ozývalo půvabné žvatlá
ní: naráz se objevily záběry šestileté
ho Jirky Cupala ze Svitav, který se
děl s puchýři v obličeji a ovázanými
dlaněmi na nemocničním kavalci,
plačtivě sděluje televizní kameře:
„A pak mě Kureš s Plchem polili z tý
flaštičky a pak vzali takovou větvič
ku a udělali z ní ohýnek a pak mě s ní
zapálili.“
Nápad dvou žáků čtvrté třídy za
pálit v opuštěném betonovém krytu
na svitavské periferii mladšího ka
maráda dokonce ani nepatří k tém
nejotřesnějším. Zrodil se jako neplá

nované vnuknutí poté, co hrající si
trojice náhodou narazila na pohoze
nou láhev s hořlavinou. Když na ma
lém Jirkovi vzplál svetr a plameny
začaly šlehat i do obličeje, žháři z ně
ho hořící textilii strhli a naléhavě
prosili kolemjdoucí 0 pomoc.
Případ ze Svitav je však přesto ne
pominutelný jako zatím poslední
projev fenoménu zvaného dětská kri
minalita.

Složení a původ masívu, z něhož vy
růstá, se staly rébusem, který jsou
nuceni luštit kriminologové. psycho
logové a sociologové celého světa.
Či spíše celého industrializovaného
světa, tedy v zemích s vysokým inde
xem civilizovanosti a urbanizace.
Tato podezřelá souvztažnost vede
mnohé k apokalyptickým úvahám,
které spatřují v dětské brutalitě zr
cadlo mravního kolapsu smrákající
se moderní doby. Dětská kriminalita
je tak nazírána jako typická civilizač
ní choroba. Za všechny zneklidněné
promluvil francouzský režisér Luc
Besson. jenž po premiéře snímku
Leon, pojednávajícím o profesionál
ním zabijákovi americké metropole
a křehké jedenáctileté dívence, která
k němu touží vstoupit do učení, pro
hlásil: „Vše, co je na tomto světě
zběsilé, se v New Yorku odehrálo už
před patnácti lety.“ Na druhou stranu
nelze přehlédnout, že i v historii čes
ké kriminalistiky figuroval termín
..kriminalita dětí“ již v předváleč
ných časech. Truchlivá kadence poli
cejních zpráv z r. 1935 se od tónu
dnešních alarmujících hlášení o trest
ných činech spáchaných mládeží pří
liš neliší. Liší se však suchá řeč čísel.
Počty dětí a mladistvých operujících
v nezákonném teritoriu, které prvore
publikoví policejní komisaři považo
vali za předzvěst společenského kra
chu, by byly dnes pokládány za zá
zrak či spíše za úspěch specialistů na
výchovu a prevenci.
Numericky zachycený výskyt dět
ské kriminality nasvědčuje, že násilnické chování těch nejmladších není
záležitostí tuctu zvrhlých, monstróz
ních jednotlivců, ale silně rozšlřeným sociálním úkazem. S tím však
poněkud kontrastuje způsob, jakým
si o něm vyprávíme. Média většinou
upotřebí zločin spáchaný dítětem ja
ko jednorázový skandál s jepičí ži
votností. Jako by se odehrál ve va
kuu, nikoli ve spojených nádobách
dětské kriminality a kulturní situace
Západu na konci tisíciletí.

Křivka stoupá
V českém měřítku zkopíroval vývo
jový trend kriminality dětí a mládeže
v posledních letech parabolu obecné

LEDOVÉ NOVINY
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zločinnosti. Po r. 1989 kriminalita
mladistvých zaznamenala navýšení
o 130 procent. Oproti celkové krimi
nalitě se tedy vyznačuje daleko vyšší
dynamikou. Na léto explozi může
mít přirozeně podíl anomické pore
voluční období, které doprovází kaž
dou sociální změnu. Mezičas, kdy se
stará pravidla mění v prach a nová
dosud nejsou sevřena pevnými kon
turami, sugeruje pocity, že všechno
je dovoleno. Konejšivé výklady, na
mítající, že i v oblasti dětské zločin
nosti musí česká společnost dosáh
nout přirozeného prahu nasycenosti,
však poněkud blednou při pohledu na
křivky vývoje kriminality mladist
vých v zahraničí. I v USA, které roz
hodně nezasáhla žádná sametová re
voluce, tato křivka v letech 1981 1990 zaznamenala vzedmutí odpoví
dající nárůstu o 60 procent.
V r. 1990 policie evidovala na na
šem území 10 921 hříšníků do 18 let.
Ti posléze poměrně pravidelným
meziročním nárůstem přibírali do
svého „klubu“ nové členy až do r.
1994, kdy kriminalita mladistvých
kulminovala počtem 25 655 pachate
lů. Loni pak číslo o něco pokleslo,
své umění projevilo jen 21 611 ne
zletilých delikventů. Tento optimis
tický údaj však nerozlišuje postpu
bertální jedince mezi 15 a 18 rokem
od dětí mladších patnácti let. Ve vě

kové kohortě těch nej menších od
0 do 15 let zůstává počet provinilých
stejný, takže podíl maličkých na cel
kové nezletilé kriminalitě se dále
zvýšil. Ti. které uvaděčky vyprová
zejí ze sálu při promítání filmů pro
děti do 15 let nevhodných, se ledy
podílejí na trestné činnosti mládeže
z více než 40 procent.

Věk klesá,
brutalita roste...
Holou větou lze konstatovat, že roste
počet nedospělých pachatelů, brutali
ta jejich výpadů - provázená udivují
cí technickou rafinovaností a profesi
onalitou - stoupá a snižuje se jejich
věk. V partách zaměřených na dran
cování automobilů policisté nezřídka
narážejí na šestileté caparty. „Přistih
li jsme také jedenáctiletou dívenku,
která se na stavbě pokoušela mezi
montéry obchodovat s vlastním tě
lem

(Pokračovánípříště)
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Obětem komunismu
Stanislav Gajdošík
Všichni muklové jsou pozůstalí po obětech komunismu. Krásný letní a slunečný
den byl letošní 2ó. červen. Na stožáru státní vlajka, na památníku dvě ruce,
zavěšené na ostnatém drátě. Symbol bezmocnosti, utrpení a bezpráví.

Jednoduchá úprava národního hřbitova, zatravnělé prohlubně a malé desky

se jmény těch, o nichž se ví, že byli popraveni, nebi zemřeli násilnou smrtí. Také
známřz Uherského Hradiště - Pospíšil, Vrba, Čuba, Rajnoch. Hrůbky malých dětí,

narozených ve vězení a zemřelých krátce po narození. Jsou to děti statečných
matek, bojujících proti komunistickému režimu, jejichž dětem nebyla věnována
patřičná péče - drahokamy zasázené do české země - místo přísně utajené do

listopadu 1989.
Zahájení pietni slavnosti. Vojenská hudba přivádí přítomné v úžas." Veliký Bože

náš, shlédni z výšin svých na věrné dítky své, srdcí oddaných."

Snad vás budou zajímat některé myšlenky z pronesených projevů:
Dovedli se postavit násilí a obětovali to nejcennější, co člověk má, svobodu a

život. V současné době se pokoušejí o posty v parlamentě zastánci totalit.
Každý komunista je zodpovědný za to, co se stalo. Byl to vyhlášený třídní boj a
následovala likvidace podle Stalinova hesla:" Je člověk, je problém. Není
člověk, není problém". Vláda nám slíbila, že usvědčí a potrestá zločince. Kde

jsou ti usvědčení, kde jsou ti odsouzení ? - Budeme občanům připomínat rudé
knižky lidí z vládní garnitury. Oni také mají účast na zločinech komunismu. Nikdy
zde na hřbitově nebyl přeseda vlády ani předseda parlamentu. Na jedné ruce
lze spočítat poslance, kteří zde projevili úctu těmto statečným. Pozvání nestačí,

když někdo neví, kde je hřbitov v Ďáblicích. Ten není dobudován, přispívá jen
pražský primátor. Sponzoři nejsou, snad budou až poté,

co sami budou

oplakávat své drahé." Jsou místa, kde se má mlčet a místa, kde je třeba mluvit
nahlas", řekl poslanec Výborný. Otec biskup Otčenášek k Národnímu dni obětí

komunismu vzkazuje: "Modlete se za ně,

za jejich oběť pro naši vlast".

Pomodlili jsme se Otčenáš a lehké odpočinutí. Písní" Blíž k Tobě, Bože můj" uctili
vznešeně památku zde pochovaných vojáci-hudebníci. Muklové kolem br.

Stránského položili věnec, armáda a město kytice. Někdo přinesl i kytičku z
Hradu a sestra JiŠová sem přinesla kytici za Vás, všechny politické vězně z

celého světa. Totéž učinilo mnoho přiromných žen, každá za sebe. Snažil jsem

se ovládnout své citové pohnutí. Závěrem se ozvala hymna "Kde domov můj" i
jakoby s přáním, aby se nad Tatrou také někdy zablýsklo. Odcházel jsem pln
starostí. Kde jsme všichni, my pozůstalí. Mnozí padli v boji, zemřeli stářím a
nemocemi. Mozí z nás se vůbec nemohou pohybovat Jiní mají spostu osobních

a spolkových povinností. Pojedete-li někdy do Prahy, najděte si chvilku na
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návštěvu hřbitova v Ďáblicích. Přesvědčíte se, že jsme neudělali všechno, co
jsme udělat mohli.
* * *

Večerní výběr ze Svobodného slova -13.9.1996
Jak kdo jak kde
Zacne-li pražský městský státní zástupce Jan Křivánek vyřizovat případy
komunistických zločinů, bude muset říznout do vlastního masa. Oni "zločinci"
(nebyli dosud odsouzeni, platí proto predpoklad neviny) totiž nastolili režim,
kterému^byl náš novy státní zástupce znamenitou oporou. Funkci místopředsedy
základní organizace KSČ
obvodního
*
soudu a prokuratury nemohl zastávat človek
nespolehlivý.
Případ tohoto justičního Samojeda charakterizuje pokryteckou atmosféru česko
justice. Instalace Jana Křivánka do jeho nynějsTfunkce se zdůvodňuje tím, že do
vedoucích funkcí patří především profesionálove. Patrik výbave justičního
profesionála komunistická kariéra? Nebo jenom nevadí? A nevadí u nikoho nebo
jen u riékoho? Od soudu musely odejít desítky soudců jen proto, že soudili za
starého režimu a třeba jen zloděje slepic a majetkovečšizuůky. Nahradila je
vysokými platy zkorumpovaná soudcovská holátka bez zkušeností a bezj^raxe,
se zbytnělou schopnosti případy zasmodrchávat a nerozhodovat, s jediným
kvalifikačním předpokladem: neměli "minulost". Platíjedna ze dvou možností^
obe špatnější než Špatné. Budvse od soudců na rozdíl od státních zástupců žádna
profesionalita nepožaduje a neočekává, nebo bylo vypuzenísoudců starých
neodpovědným populistickým manévrem.

Profesionálové, treba i s "minulostí", na vedoucích místech nemusí vadit. Ovsem,
jak kdo a jak kde. Komunistický funkcionář v mistrovských montérkách není
toté^co normalizačním duchem prolezlý učitel. Padesátiletý kriminalista by mel
být vítaným odborníkem. Komunistický funkcionár v blízkosti předsedy
Sněmovny je jiechutnost. Starý zkušený soudce může být oporou justice,
komunisticky funkcionář"ve funkci státního zástupce je výsměch. Ministri
spravedlnosti přicházejí a odcházejí. Trapnost jejich rozhodnutízůstavá.
Jiří Hanák

* Ä A

PRAHA - Britská^královna schválila udelení čestného
rytířství FČádu Britského impéria (KBE) Českému dirigentu Rafaelu
Kubelíkovi krátce před jeho srpnovým úmrtím. Umelec byl o
udělení řádu informován, zemřel však bohužel dříve, než mu mohl
být předán, sdělil dnes ČTK britský velvyslanec Michael Burton.
Rad udělila královna Kubelíkovi za jeho výjimečný příspěvek
britskému hudebnímu životu - umělec byl v letech 1955 až 1958
hlavním dirigentem londýnské Královské opery Covent Gardou a s
úspěchem dirigoval mnoho dalších britských orchestru.
* * *

Mukl_______________________________________________________________________

15

Informace o smlouvě mezi Českou republikou
a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
V červnu t.r. byla v Ženevě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a

Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení. Za českou stranu dokument
podepsal ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička, za švýcarskou

stranu

náměstkyně ředitele Spolkového úřadu pro sociální pojištění paní

Verena Brombacher. Aktem podpisu tak dostává několikaleté očekávání na
obnovení smluvních vztahů mezi oběma státy skutečnou podobu, byf na
realizaci vlastní smlouvy bude třeba ještě nějaký čas čekat.

To nejdůležitější, co smlouva přináší, je regulace důchodového pojištění a
úprava důchodových nároků.
Občané smluvních států budou mít nárok na přiznání dávek a na jejich výplatu

za podmínek výhodnějších než ostatní cizinci. Smlouva v zásadě umožní
převod dávek do druhého státu, vyplacení jednorázového vyrovnání namísto

pobírání nižšího poměrného švýcarského důchodu, zápočet dob pojištění ve

Švýcarsku pro přiznání nároku na český důchod a j.
Smlouva zároveň zaručí, že nároky osob, jejichž dávky byly vyměřeny před

vstupem této smlouvy v platnost, budou na žádost znovu vyměřeny podle této
smlouvy. Přitom nové vyměření nesmí v žádném případě vést ke snížení

dosavadních nároků oprávněných osob. V této souvislosti je též třeba
zdůraznit, že zachovány zůstanou i nároky na dávky ze švýcarského pojištění
starobního, pozůstalých a invalidního, které byly získány občany České

republiky, nebo jejich pozůstalými jako uprchlíky nebo osobami bez státní
příslušnosti, popřípadě pozůstalými po nich.
Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací je mezistátním
smluvním dokumentem, který podléhá schválení nejvyšších zákonodárných
orgánů a ratifikaci. V České republice je v současné době předkládána ke
schválení nově zvolenému parlamentu a příslušný legislativní proces proběhne
i ve Švýcarsku. Nepředpokládá se, že by se při něm mohly vyskytnout

komplikace. Jeho průběh má své předepsané lhůty,

které nelze v zásadě

ovlivnit. Bude proto s největší pravděpodobností trvat ještě zhruba jeden rok,

než smlouva vstoupí v účinnost (bude možno ji provádět) a občané budou
moci využít výhod, které přináší. V průběhu tohoto období se mezi českou a

švýcarskou stranou dohodnou technické otázky budoucí realizace smlouvy a
připraví podrobnější informace pro širší veřejnost v České republice i ve
Švýcarsku.

MuH

16

Podle posledních zpráv byla tato smlouva již předložena Parlamentu České

republiky ke schválení a její text byl dán jeho poslancům ke čtení. Je naděje, že
Parlament ČR tuto smlouvu schválíještě na podzim 1996.
Na švýcarské straně je schvalovací proces poněkud složitější, což je dáno více
úředními jazyky Švýcarské konfederace, do kterých se smlouva musí přeložit

(smlouva byla dána pouze v jazyce českém a německém) a dvoukomorovým

parlamentním

systémem Švýcarska. V důsledku těchto skutečností lze

důvodně předpokládat, že smlouva bude Švýcarskou konfederací schválena
v létě roku 1997. O těchto skutečnostech však budeme čtenáře krajanského

tisku včas informovat.

Do ratifikace této smlouvy doporučujeme našim občanům, aby o své důchody
v České republice žádali způsobem, který jim zatím umožňuje platný zákon č.
155/1995 Sb. ČR o důchodovém pojištění, o němž byli informováni ve vydání č.

4/1996 Sb.
Žádost o důchod se podává na formuláři, který obdrží u velvyslanectví ČR v
Bernu a u honorárního generálního konzulátu ČR v Ženevě a honorárního

konzulátu ČR v Curychu a Basileji - Reinachu, které žadateli jeho podpis na této

žádosti ověří ve svých úředních hodinách bez poplatku. Vyplněné ověřené
žádosti si pak žadatelé sami zašlou České správě sociálního zabezpečení,
225 08 Praha 5, Křížová 25, která o důchodu rozhoduje.
Jako základní informaci uvádíme, že podle tohoto zákona může v r. 199ó
požádat o starobní důchod ta osoba, která na území ČR, resp. Československa
získala nejméně 25 roků pojištění (zaměstnání) a dosáhla důchodového věku.
Důchodový věk je v roce 1996 u mužů 60 let a 2 měsíce věku žadatele o

důchod, u bezdětné ženy 57 let a 4 měsíce věku žadatelky o důchod, přičemž
u ženy s dítětem se důchodový věk snižuje vždy o 1 rok za každé vychované

vlastní nebo osvojené, resp. do trvalé péče nahrazující péči rodičů převzaté

dítě, avšak nejvýše do 53 let věku žadatelky o důchod (t.j. nejvýše celkem 5
dětí).

Nárok na poměrný starobní důchod bude mít také pojištěnec (žena i muž) ve

svých 65 letech, jestliže získal na území ČR, resp. Československa, alespoň 15
roků pojištění (zaměstnání). Do potřebné doby 25 (případně 15) let se

započítává i doba studia, učení, vojenské služby, doba péče o děti ve věku do
4 let. Žadatelé o důchod v ČR nemusí být trvale bytem v ČR, t.j. mohou bydlet i
v cizině, např. ve Švýcarsku.

JUDr. Roman Prosa

vedoucí konzulárního oddělení.
ä
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strana vytržena z knihy

Oni plati
li svou krví
a vlastními životy
"... na betonové podlaze cely leží Jendovo nehybné tělo. Nejeví nejmenší známky života.
Obličej má oteklý, zkrvavený, dech i tep neznatelný, oči v sloup.
"Honzo! Honzíčku!" Zoufale volá Jarda a třese Jendovým tělem. V Jendově tváři se
nepohnula ani brva. Znovu a znovu se Jarda pokouší přivést Jendu k životu.
Teď! Jakoby jiskřička vzdoru na okamžik oživila Jendovo oko, jakoby vykřikl: "Né! Né!
Nikdy! I kdybyste mne zabili!"
"Jendo, přiznej se. Estébáci už dávno všechno vědí. Mluvil jsem s Frantou, když nás vezli od
výslechu. Viděl Tvoji tašku a zápisník. Oni Tě zabijí, když se nepřiznáš!" Bylo pozdě!
Estébáci se nikdy nesmířili s tím, že někdo, podle nich zcela bezvýznamný, odpírá podvolit se
jejich vůli, jim bohorovným!
Jenda nebyl bezvýznamný. V jeho vzdoru byl i vzdor Rudlův, Frantův, Jardův. Byl to vzdor
tisíců uvězněných, nevinně odsouzených občanů, odpůrců komunismu. Byl to vzdor Mistra
Jana Husa, vzdor po předcích zděděný. Vzdor všech demokraticky smýšlejících občanů jeho
země v jejich nerovném boji se zločinnou ideologií surově prosazovanou komunisty ve všech
oblastech života společnosti.
Tento odpor uváděl komunisty v nepříčetnost a zuřivost s jakou je prokurátoři lživě
obviňovali, státní soudy odsuzovaly, popravovali a estébáci i bachaři ve vězeňských celách,
šachtách uranových dolů, koncentračních táborech a na hranicích stříleli, jako zvěř ubíjeli a
vraždili.
V padesátých letech dvacátého století svedli političní vězni tuhý a krvavý boj za pravdu,
svobodu a demokracii - boj o vlastní život. Rvali jim zaživa srdce z těla, ale nedonútili je, aby
se pokořili před komunistickou zvůlí, aby zradili sebe. Jak bezvýznamný - Honza, Franta,
Rudla, Jarda a tisíce dalších, stejnou vírou, vůlí i cílem spjatých! Jejich srdce, spolu se srdcem
Vlasti, jen nedávno nacisty rozdrásaná, sotva zahojená, znovu krvácí. Stejné jsou příčiny boje,
stejné jsou příznaky, stejný je jejich cíl.
Proto je estébé, či "zločinecký mozkový trust komunistické strany," zařadil do skupiny
občanů. Osobně nebezpečny, schopný dovést svůj boj až do konce.
Urputný boj politických vězňů padesátých let nebyl menším bájného činu Prométhea!
Oheň, který svou statečností a obětavostí tito občanů vnesli do nově se tvořící
postkomunistické demokratické společnosti nebyl uhašen. Hoří! Hoří a šíří se dál.
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Nový úder
proti zvůli
komunismu
Úřad vyšetřující zločiny komu
nismu obvinil koncem července
devatenáct vysokých funkcio
nářů bývalé Státní bezpečnosti
a SNB, kteří nutili psychickým
a fyzickým násilím včetně bití
a škrcení tzv. nepohodlné obča
ny ČSSR k nucenému vystěho
vání z vlasti.

Odolnějším disidentům hrozila StB i likvidaci,“ řekl LN Pavel Bret

Foto archiv ln m. rabyi

Radek Adamec

Mučení si Češi údajně osvojili
s neobyčejnou vynalézavostí
PRAHA (ve) - Podezření, ze v 50. letech byly vězňům vyšetřovaným pro tzv.
prvohlavovédelikty (podvracení republiky atp.) ve věznicích na celém tíze mí tehdejší
Československé" republiky aplikovaný různé dávky medikamentu s psychotropním
účinkem (meskalin), prošetřuje Urad dokumentace a vyšetřovaní zločinu komunismu
(UDV). Svobodnému slovu to včera fekl náměstek ředitele úřadu JUDr. Pavel Bret v
souvislosti s výpovědí bývalého generála Jana Sejny, který tento týden svědčil o
osudu amerických vojenských zajatců v K.LDR pfed podvýborem Sněmovny
reprezentantů pro vnitřní bezpečnost USA.
Další linií, po nížsc ubírá vyšetřování UDV, je podle Bi ela.okruh 11 tisic obviněných,
které"v době"minulého režimu vyšetřovatel předal na tzv. psychiatrické pozorováni.
Také" v případe těchto lidíexistuje podezření, že jim byly aplikovány drogy.
Vyšetřovatelé se pokoušejí objasnit takéradu záhadných sebevražd těchto lidí. K
předání ob viněného na psychiatrii byljoodle^zákona potřebný souhlas prokurátora. I
ten byl však omezen dobou dvou měsíců. Zákon vyžadoval také kontakt vězné s
obhájcem. Předmětem šetření UDV tedy je současné objasnit, kdo z těchto lidí se na
podobném zneužívání psychiatrie podílel.
Na základě svědectví osob, které byly v minulosti členy cizineckých legií, získal úrad
poznatky o experimentech s drogami, jez prováděli čeští lékaři za asistence sovětských
poradců, případně expertů, na zajatcích V korejské a vietnamské válce. Nejruznější
přiznání byla však z našich i cizích státních příslušníků získávaná i pomocí jiných
prostředku. Například je známo, že byli v okoli Pardubic přivazováni se zavázanýma
očima ke koleji blízko výhybky, přičemž vlaky projížděly kolem nich. Také řada z
těchto lidískončila podle P. Breta na psychiatrii nebo sebevraždou.

Jak nám náměstek ředitele UDV řekl, dohledanía dokázání těchto skutků je velmi
obtížné, protože ti, kdo je páchali, o nich z pochopitelných důvodu vypovídat nebudou,
a postižení, pokud přežili do dnešních dnů, mají většinou narušenou psychiku.
Ä * Tfc
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Mukli
a Slovensko
Rozdelením ČSFR sa rozdelili v podstate i zákony v tom, ze CR a SR si vytvára
*
svoje zákony.
Ako sa vytvárajú či nevytvárajú zákony v SR si povieme.
Ak vyjdeme zo skutečnosti ,že íudia ,ktorí sa postavili do boja bez šancí vyhrať proti
všemocnému komunistickému štátu ,musí konštatovať,že predsa len títo Íudia boli a niečo
robili.
V ČSFR nebola demokracia vo vztahu k muklom.Rehabilitačný zákon 119/90 bol
nekompletný a mal niekolko záludných bodov, na ktoré nikto komunistickým autorom
neprišiel. Je to v prvom rade socialný princip ,ktorý tam nebol: dom ,byt, oprava domu,;
teda velké položky na ktoré Mukl po 10-15 rokoch väzby s kompletne zhabaným majetkom
,ktorý ak sa mu ho podarilo dostat spát mal čo robiť.Peniaze nedostal na tieto základné a pre
život nutné podmienky . V tom bodovali Stb a KSC.
Druhý zákerný bod je maximum dôchodku podlá z.č. 100/88,teda Mukla s trestom 10-15
rokov v tele porovnávali s niekým ,kto bol vonku . Ako je možné toto vôbec porovnat.? I tuna
zabodovali komunisti a platí to dodnes
V CR je zákon z roku 1993 o finančnom preklenutí doby medzi dôchodkom a jeho zvýšením
po rehabilitácii. Na Slovensku nie takého nie je. Opát zabodovala KSS a boduje dodnes.
Zákon o nemorálnosti komunistickej partaje je v ČR tiež z roku 1993 ,na Slovensku nie je. V
roku 1996 bol prijatý zákon Č. 125 o nemorálnosti komunistického režimu , aleje mrtvý.
Musí byt prijatý a doplnený ešte iným zákonom. Kedy tento zákon bude prijatý a aký bude
nevie sa. Vedia to len staré komunistické struktury v justicii i vo vláde. Tu boduje zase KSS
a Štb.
Je samozrejme že „demokratická vláda“ nemá záujem o vyriešenie zločinov z komunistickej
minulosti, lebo demokratická nie je. To totiž předpokládá i právo trestaného na platnost
Ústavy pre neho ,podlá ktorej ma právo na obranu a to v maximálnej miere a na spravodlivé
súdne prejednanie. Zatial je to len sen.
Na Slovensku je bežné ,že nedostanete žiadný doklad z Stb potrebný pre vlastnú obranu.
Nemôžete dokonca ani nahliadnuť do spisov átb o vás. Prečo nie? Súdruh Lexa zo SIS ( Slov.
Inf. služba ) má na to svoj výklad: je to tajné podlá zákona č. 46/93 o SIS. Tam to sice
nenajdete ,ale to nič nerobí. Aj tak to platí. Jeho predchodca Mitro bol ešte lepší.Uvádzal
zákon c 102/71, tedy komunistický. Podlá těchto súdruhov platí stara Ústava a v nej článok 4;
: KCS vládne a nadfa Mukli su samozrejme bezprávni.
Justicia nie je lepšia: ak mate nejasno na pr. V zákonoch 67 a 67a o premlčaní, kde je jasne
napísané ,že ak byl porušený zákon premlčanie alebo ak boli porušené ludské práva vec je
jasná .Mukl nebol ničím ,tedy ani žiadným subjektom práva.Urobili s ním Čo chceli. Ani ešte
dnes nemáte na Slovensku práva zaručená ustavou. Všetko je tajné ako hovorí súdruh Lexa.
Ak požiadate najv.súd SR o potvrdenie správnosti výkladu toho či onoho zákona vyhne se na
príklad súdruh Plank,dlhoročný predseda NS SR dlhým listom v ktorom zákon
neobjasní,neuvedie iný ,neda nie. Ak NS SR nevie zákon vyložit nevie nie. Tak pracuje iba
pre totalitu proti demokracii. Ani na Ústavnom súde nepochodíte . Toto je miera kteru si
komunisti na Slovensku ešte dnes môžu dovolit. Práva občana neznamenají nič. A opát
boduje totalita a nie demokratia.
E: S: Pieštany
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