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АBRАНАМ LINCOLN
Prezident USA, 1861 - 1865

" Pamatujte, že neposílíte slabé tím, že oslabíte silné,
že nepomůžete těm, kteří si na živobytí musí vydělat,
když zruinujete ty, kteříjim platí,

že nevytvoříte bratrské vztahy, budete-li hlásat třídní nenávist,

že nepomůžete chudým tím, že vyhubíte bohaté,
že se jistě dostanete do nesnází, jestliže budete vydávat víc, než si vyděláte,
že nemůžete nikdy vzbudit zájem o veřejné záležitosti tím, že vezmete
jednotlivcům iniciativu a svobodu,
že nemůžete dlouhodobě lidem pomoci tím, že pro ně uděláte to, co oni

sami pro sebe udělat mají a mohou."

MmH
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Současná politická situace
v r

a problémy naší vlasti v roce 1996
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Z projevu JUDr. Jiřího ŠETINY, bývalého Generálního
prokurátora České republiky, k výročí 28. října na
slavnostním soirée ve velkém sále LAVATERHAUSU
V Zurichu, uspořádaném pod záštitou Svazu českých
a slovenských spolků ve Švýcarsku dne 1.1.1996.
(Napsáno pro časopis MUKL - Světového sdružení bývalých
čsl. politických vězňů.)
Jubileum
vzniku
Československé
republiky je a zůstane pro nás vždy
slavností. Je i bilancí, zamyšlením nad
současným stavem našeho státu. Stavem
státu chci rozumět především uspokojení
občanů a jejich perspektivy při obnově
demokracie.

Jak vypadá Česká
1996?

republika koncem roka

Máme tato smutná
sováném světě:

prvenství

-

v civili -

největší
počet
bezpečnostních
pracovníků - policie na počet oby
vatel
největěí počet soudem odsouzených
- 52.000 ročně
najmenží trvalý přírůstek obyvatel
vůbec
největSí počet potratů
největSí
nárůst
byrokratického
aparátu - za posledních 10 roků
nárůst o plných 100%
největSí počet t. zv. "verbálních
útoků na veřejného činitele"
největSí počet likvidace lidských
životů
při
řeSení
banálních
dopravních přestupků policií
největSí
počet
bankrotů
bank
- dosud 12
největSí právní chaos

A tak bychom mohli pokračovat. Ve
stručnosti
se
pokusím
naše smutná
světová
prvenství
konkretisovat
a přiblížit našim krajanům v exilu.

-Stále
trvající neúměrmé___ výdaje—na
bezpečnost a státní w>r<vu.tKomunistické
Československo
vynakládalo na "obranu vlasti" cca 50
miliard
korun ročně,
což bylo
8%
z hodnoty celého národního důchodu.
Počtem vojáků a počtem tanků na
100.000 obyvatel jsme byli suverénně na
prvém místě ve světě.
Další miliardy byly zamaskovány do
civilního sektoru, ač byly evidentně
spotřebovány pro "bezpečnost a obranu
státu",
jak
komunisté
obcházeli
programovou přípravu na III. světovou
válku, samozřejmě pro konečné vítězství
světového proletariátu.

Není ani sporu o tom, že totalitní
komunistické Československo držela nad
vodou komunistická policie - SNB. v té
bylo
na
úrovni
Federace
+ České
republiky + Slovenské republiky celkem
zaměstnáno 62.000
pracovníků, včetně
vojBk
Ministerstva
vnitra
t.j.
Pohraniční vojska a Vnitřní vojska ,
a včetně
kontrarozvědných
tajných
služeb, začleněných do bývalé FMV-StB.

Odečteme-li
vojska
bývalého
Ministerstva
vnitra
ČSSR, dostaneme
počet
cca
50.000
zaměstnanců
SNB
(policie),
kteří
udržovali totalitní
pořádek na Slovensku + v Čechách a celé
socialistické Federaci. V té době jsme
měli celkem tři ministerstva vnitra - MV
České republiky, MV Slovenské republiky
a Federální ministerstvo vnitra ČSSR.
V roce 1995 má Ministerstvo vnitra
České
republiky
celkem
53.635
pracovníků. Na rok 1996 byl plánován
stav 63.000 pracovníků
a jistě byl
splněn.
K tomu připočtěme ještě cca 20.000
příslušníků
Městské
police,
obecní
policie,
kterou
si
zřizuje
každý
starosta. Jen v Praze je počet těchto
městských policistů rovný počtu mužů
bojového stavu vojenského útvaru praporu
a denně se provádí nábor dalěích. Jan
KOUKAL
je nejenom
primátorem města
Prahy,
ale i
senátorem a
vrchním
velitelem "bojového
praporu" pražské
Městské
policie.
Roční
náklady na
jednoho městského
(obecního) policistu
jsou
cca půl
milionu korun.
Obce
vydávají na
obecní policii miliony,
přičemž výdaje na kulturu jsou ve výši
několika desítek tisíc. Pouze osvícení
konšelé v Ledči nad Sázavou se jako
první rozhodli a zrušili svou obecní
policii a ušetřené peníze vynakládají
užitečněji.
Přičteme-li
dále
cca
10.000
- 15.000
ozbrojenců
soukromých
bezpečnostních služeb,
stavy železniční
policie
pod
vedením
Ministerstva
dopravy, celní stráže, justiční stráže
i přísně tajný počet příslušníků nové
contrarozvědné tajné služby BIS, která
Jtratí
jistě 750,000.000
Kč ročně,
iostaneme
se k
číslu cca
100.000
represivních ozbrojenců, kteří hlídají
Seského občana v nové demokracii.

Mjjd
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Tvrdím,
že
počtem
pracovníků
v bezpečnostní
oblasti
je
Českí
republika opít suverénní na prvém místí
v civilisovaném
svítí.
Srovnatelné
sousední Rakousko a Bavorsko mí každé
pouhých
30.000
pracovníků
v
celé
bezpečnostní oblasti. Předstihujeme tak
nejen sousední Rakousko, ale v roce
1996 jsme předstihli i bývalé totalitní
komunistické Československo.
Přesto
současný
vládnoucí
establishment zůstává klidným,
jako by
bylo vše v pořádku.
Na rok 1996 dostaly útvary Policie
ČR celkem 19 049,114.000,- korun. Pro
normálního občana je
to suma téměř
mystická. Z toho více než 13 miliard je
určeno na mzdy a zákonné odvody. Pokud
tuto
částku
vydělíme
počtem všech
policistů
a
občanských
zaměstnanců
Ministersva vnitra ČR, vyjde nám měsíční
mzda
na
jednoho
cca
22.000,-Kč.
Přepočteno na západní měnu a západní
poměry,
to zajisté
není burcující.
Přepočteno
na mzdy
českých lékařů,
zdravotních sester,
učitelů,
důchodců
- jde o mzdu nepřiměřenou a nemravnou.

Poznamenávám,
že
několikačlenný
team
špičkových lékařů
pod vedením
přednosty
III.chirurgické
kliniky
v Praze, prof.MUDr Pavla Pafka DrSc,
obdržel za tříhodinovou operaci plic
presidenta Václava Havla od zdravotní
pojišťovny celkem 2.200,-Kč - slovy dva
tisíce dví stí korun českých, při ceně
22,-Kč
za jeden
litr benzinu
pro
srovnání.

Pro další srovnání uvádím, .že moje
měsíční
mzda ve
funkci Generálního
prokurátora ČR byla v roce 1993 přesně
18.000,- korun brutto a můj současný
měsíční důchod postačuje na zakoupení
celých 250 litrů benzinu.

To je
přetrvávající bolševismus
v nás, který v Evropě na počátku 50.let
zavedl kult lopaty a krumpáče, dělníka
jako tvůrce všech
hodnot. Do stoky
odhodil a ponížil každou nedělnickou
práci,
především
"parasitující
inteligenci".
Na
příkladu
operace
presidenta Václava HAVLA v roce 1996
vidíme,
že odměňování
podle těchto
bolševických vulgárních zásad přetrvává
v České republice ještě v roce 1996.
Moje
dobrá
přítelkyně
Marta
STŘEBSKA-ŠTĚPÁNEK
(od
roku
1968
v Calgary),
která
pracovala
jako
projektantka
by
těžko
pochopila
přetrvávající diskriminaci
své práce
v České republice i po roce 1989.

'PVŽét__ úředníků__ ge__ za

deset_ 1st

Počet úředníků ve veřejné správě,
obraně a povinném sociálním pojištění
byl v roce 1985 celkem 88.000. V rbce
1996 zde bylo zaměstnáno celkem 161.000
pracovníků. V bankách a pojišťovnách
v roce 1995
pracovalo celkem 85.000
zaměstnanců
s
průměrnou ’
mzdou
14.017,-Kč. Průměrný plat zdravotníků za
rek 1995 byl 7.548,-Kč. To jsou, prosím,
údaje
českého
statistického
Úřadu.

Tvrdím, že
totalitního

český občan po
šikanování

42 letech
potřebuje

demokratický
oddych.
Enormní
počty
policistů a další státní byrokracie mu
však potřebný oddych nedávají.
Ministerstvo vnitra ČR se za sedm
roků vlády
nové demokracie nevzdalo
jediné z pravomocí, které usurpovalo
komunistické
"Ministerstvo
lásky"
v totalitním systému 42 roků.
y_roce 1996 Ministerstvo vnitra ČR stále:

-

eviduje občany a jejich bydlišti
vydává občanské průkazy
vydává cestovní pasy
vydává řidičské průkazy a samo
přezkušuje řidičeI
vykonává desítky dalších věcí
spojených
s
občanem,
které
v
demokratických
zemích
vykonávají civilní orgány státní
správy,
pokud
vůbec
takové
povinnosti existují

Zcivilnění Ministerstva vnitra ČR
se jaksi nedaří. Ku př. samo vnitro si
zaplatilo poměrné drahý projekt, kdy by
obecní úřady
evidovaly pobyt občana
a vydávaly i
občanské průkazy. Samo
vnitro si vypočetlo,
že by se tak
ušetřila dokonce celá jedna miliarda
korun ročně. Současně by ale několik
tisíc policistů přišlo o svou pracovní
náplň. A tak se jede po stáru, jak
říkával Jan Werich ..."jede se dál,
močálem černým, kolem bílých skal".
Anebo jiný příklad.
Na začátku 50.let vznikly na tehdejším
Ministerstvu
národní
bezpečnosti
(Ministerstvu vnitra)
zvláštní,
zcela
nové orgány t.zv. Dopravní Inspektoráty,
které si
přisvojili úkoly civilních
složek státní správy. Tomu předcházelo
rozhodnutí Politického
byra ÚV KSČ,
samozřejmě podle
vzoru sovětské GAI
- Státní automobilové Inspekce MV SSSR.
Od té doby
až dosud, vše, co
souvisí s občanem a jeho automobilem,
tedy:
evidence,
vydání
řidičského
průkazu,
přezkušování
z
dopravních
předpisů
(!), evidence koupě a prodeje
auta, vydávání vždy nové SPZ (státní
poznávací značky)
atd., provádí jen
Policie ČR
- Dopravní inspektoráty,
které
nemohou
zvládnout
rozsah
usurpované práce, a tak občan i celý den
čeká ve frontě na policejní evidenci
koupě auta či změny jen jeho barvy. Co
na tom,
že občan sousedního Rakouska
obdrží jen jednu evidenční značku pro
všechna auta, která si za život koupí
a užívá.
Nabízelo
se
zrušit
Dopravní
inspektoráty Policie ČR ihned po roce
1989. Ale co by poté dělaly tisíce
policistů
Dopravních
inspektorátů?
Západní,civilizace nepochopí, proč vše,
co souvisí
s občanem,
je
v České
republice věcí
policie. Zůstává tak

u nás vydrženou pravdou, "že občan od
narosaní do své smrti js v rukou policie
- Ministerstva vnitra*.
'Co nesmí občan - může úřad"

Uvedu
další
případ,
který
dokumentuje
postavení
občana
a byrokratické exekutivy v roce 1995.

Mohl by být i nazván:* Pohrdání zákonem
jébphhrdání občanem*.
Koncem
roku
1994
zakoupilo
Ministerstvo vnitra ČR najednou 1.375
automobilů
za
270
milionů
korun.
Zakoupené automobily
nebyly v plánu
(v rozpočtu)
MV ČR, a především nebyly
vybaveny katalysátory. Dle zákona, v té
době
platného,
nesměly
Dopravní
inspektoráty Policie ČR automobil bez
katalysátoru zaregistrovat, a to již od
listopadu 1993. Rovněž prodejce, ŠKODA
Mladá Boleslav,
nesměl již plný rok
prodat
na tuzemském
trhu auto bez
katalysátoru. Tolik
zákon, který je
jinde
nepřekročitelným
především od
státních
institucí.
To
pro špatný
příklad pro občany.
Za
komunismu
si
stát
navykl
postupovat dle libovůle. Všichni občané
si dle Ústavy byli rovni, ale někteří si
byli rovnější, jak jsme komentovali již
za
studií práv.
Bolševismus v nás
přetrvává.
Dopravní inspektorát
Policie ČR
všech
1.375
automobilů
zaevidoval
a schválil do provozu, a to na základě
"výjimky",
kterou
sama sobě učinila
Policie ČR. Týž Dopravní inspektorát
Policie ČR s
každým občanem, který
přihlašoval auto bez katalysátoru po
listopadu 1993, vyrazil dveře.

Povyšování
eráru
nad
občanem
patřilo
vždy
k
těm
nej horším
byrokratickým zločinům. Jde o pohrdání
zákonem, o pohrdání občanem.
Čsl .-exulanti mohou posoudit, zda by
takováto anomálie mohla být vůbec možná.
Pokud ano, padl by nejen ministr vnitra,
ale padla by celá vláda.
"Všechno
začneme?"

nejde

najodnou,

ale

kdy

Jen za rok
1995 vybrala česká
policie 142 milionů korun za dopravní
přestupky. Pokuty se vybírají v celém
světě. Ale jen v České republice, ještě
v roce 1996,
jsou občané donucováni
organisovanou
ozbrojenou
exekutivou
k placení
a
k
trestům
bez řádné
legislativní úpravy. Jak my právníci
říkáme,
jde
o jednání protizákonné,
které vyrábí sama Policie ČR.
Povinnosti uživatelů na pozemních
komunikacích jsou
v ČR legislativně
upraveny
ještě
vládním
nařízením
č.54/1953
Sb. a
dalšími vyhláškami
bývalého
komunistického
Ministerstva
vnitra.
Listina, základních práv a svobod byla
u nás přijata formou ústavního zákona
v roce 1991. Článek 4 Listiny stanoví,
že povinnosti občanů mohou být ukládány
toliko na základě
zákona. Článek 2
Listiny pak stanoví,
že každý může
činit, co není zákonem zakázáno a nikdo
nesmí
být
nucen
činit,
co zákon
neukládá.
Přesně totéž převzala i nová
Ústava ČR,
účinná od 1.1.1993. Takže
povinnosti uživatele pozemní komunikace
mohou být stanoveny jen zákonem, což
nejsou. Jsou stanoveny pouze vyhláškami
z roku
1953
a
dalšími
vyhláškami
Ministerstva vnitra. Od roku 1991 tedy
Policie ČR,
jako ozbrojená organisovaná
složka, vynucuje chování občanů, uděluje
a sama realisuje uložené tresty jen na
základě
vydržených
postupů
z doby
minulé.

Mnozí řekneme, že nelze vše stačit,
že pořádek na silnicích být musí. S tím
je
nutno souhlasit.
Ale kdy vůbec
v České republice začneme obnovovat úctu
k zákonu a úctu k právu?
Navíc se jedná o zvlášť, citlivou
oblast střetu represe státní ozbrojené
exekutivy s bezbranným občanem. Státní
systém, který jen trochu domýšlí celou
problematiku, se dopředu snaží o maximum
objektivity. Pokuty a jiné tresty, které
uděluje Policie ČR dle vlastního uvážení
(maximálně dle
vlastního sazebníku),
jsou vždy střetem s občanem. Pokud se
u nás občan brání,
stěžuje si, či se
odvolává,
rozhoduje o
něm opět jen
Policie ČR,
byť by to
byla vyšší
instance Policie ČR. A to je náš český
Kocourkov.

V
demokratických
státech tento
předem předpokládaný střet zájmů řeší
nezávislý soud. I naše nová Ústava ČR
zakotvila vznik správního soudnictví,
a to b účinností od 1.1.1993. Střet
občana
s
policií
anebo
s
jinou
státně-správní
exekutivou
má
řešit
objektivní (správní) soud. Jsme však jen
opětovnými svědky, kdy svoboda občanů
a záruky této svobody zůstávají jen na
papíře, byť je tímto cárem papíru Ústava
Když jsem se domahal platnosti naší
Ústavy ČR, ocejchoval nás poslanec za
ODS Josef HOLUB, předseda hospodářského
výboru Parlamentu
ČR,
jako právníky
- puritány.
Takže
puritánstvím
je
v České republice v roce 1996 požadavek
českého právníka o naplnění a platnost
Ústavy ČR.
Namísto
Ústavou
ČR
zaručených
správních soudů zřizuje Václav KLAUS
svou "Antibyrokratickou komisi". I to je
dokladem o stavu právního Státu České
republiky v roce 1996.
Pro čsl. exil, který si rychle
osvojil atmosféru demokracie západního
světa,
je
toto
pohrdání
zákonem,
pohrdání ústavou, pohrdání občanem jen
absurditou z Orwellovského světa.
"Trvalý úbytek českých obyvatel?"

Počet
narozených dětí
v České
republice byl v roce 1995 nejnižší, jaký
byl na území republiky za více než 200
let
jeho
statistického
sledování
zaznamenán. Poprvé klesl pod sto tisíc.
V roce 1995 se narodilo 96.097 dětí
a zemřelo 117.913 osob. Především vlivem
nízkého
počtu
narozených
se počet
obyvatel CR snížil o 11.817 a celkově
poklesl
na 10,321.344
osob. Pokles
obyvatel neovlivnila ani skutečnost, že
se
ze
zahraničí
přistěhovalo
cca
o 10.000
osob více,
než kolik
se
vystěhovalo. Toto uvádím jen okrajově
a jen
proto,
že
i tato statistika
vypovídá. Má být mementem exekutivy,
která po řádném zjištění příčin takové
příčiny
odstraňuje.
Jde
především
o oblast sociálního zabezpečení mladých
rodin, které zatím nevyřeší všemocný
trh,
kterým se
zaklínáme na každém
kroku.

"Hrozivý právní chaos"

Ústava ČR zakotvila i vznik Senátu,
éako
druhé
komory
Parlamentu
R.Institut
Senátu
byl
od počátku
zlehčován,
a to i vládnoucí koalicí.

Jinak ani nelze vysvětlit, že volby do
Senátu byly vyhlášeny až v roce 1996,
tedy 4 roky od účinnosti Ústavy ČR.
Nebyl vypracován a schválen jediný
základní
zákon
pro
postavení
a bezpečnost občana. Především není nový
trestní zákoník, trestní řád, občanský
zákoník, občanský soudní řád a další.
Jen opravujeme již dříve vydané. Novela
stihá novelu a jsou i takové kuriosity,
že se stačí vydat novela novely.

Za posledních několik málo roků bvlo i

- 36 novel zákoníku práce
9 novel občanského zákoníku
- 13 novel občanského soudníhořádu
5 novel autorského zákoníku
- 15 novel daňových zákonů jen od
roku 1992

A samozřejmě desítky a desítky novel,
oprav,
změn
a
rozšíření původního
komunistického
trestního
zákoníku
a trestního řádu.
Ve své podstatě zůstaly v platnosti
všechny právní předpisy,
cca 60.000,
které si postupně vydal komunistický
stát,
předeviím k
vlastní ochraně.
Mnohde jsme novelami jen zrušili termíny
"socialistický stát".
To je doslova
právní džungle, která ale plně vyhovuje
staro-nové státní byrokracii a nikoliv
občanovi. Jsou a sílí v roce 1996 nářky,
že občan je na tom hůře než v minulosti.
A noví
komunisté
v
nové
KSČM
- Komunistické straně Čech a Moravy, se
radostně pošklebují.
"Hodnocení
výborem"

situace

ČeskÝm__ helsinským

Počátkem ledna 1997, kdy sepisuji
některé v Zúrichu přednesené aspekty,
vydal
již
Český
helsinský
výbor
závěrečnou "Zprávu o stavu lidských práv
v České republice 1996". Považuji za
taktické,
alespoň
stručnými
výtahy
z českého
tisku,
tento
můj článek
ilustrovat.

Helsinský výbor o policii
a dodržování lidských práv
PRAHA (pb). Český helsinský výbor (ČHV) ve „Zprávě
o stavu lidských práv v České republice 1996“ kritizuje
českou policii za porušování práv a povinností stanovených
zákonem a za nedodržování norem slušnosti a morálky.
Podle zjištíní ČHV jsou čeští
policisté často nezdvořilí »'aro
gantní, zodpovídají za průtahy "ve
vyšetřováni, při oezpróstfcdničK
zákrocích používají sítu neodů~
vodnéné. porušuji zákon pn Za

cházeni se zadrženými v poiícejní cele, odmítají poskytnout po
moc a projevují nechut zabývat
se případy zjevné trestního cha
rakteru. zaujímají xeootobní a rasistické
postoje.
Nedostatky
v policejní práci jsou označeny
za důsledek systémových chyb.
Hlavní z nich spočívá v tom, že
policie sama vyřizuje stížnosti
občanů na policisty a je tak proti

občanům „soudcem ve své věci“.
V důsledku toho je její činnost
málo průhledná. Při vyřizování
stížnosti není stěžovatel sezna
mován s tím. jaká opatření byla
přijata. Za vážný problém a pře
kážku v nápravě CHV považuje
fakt, že zjištění kontrolních orgá
nů v policii i inspekci ministra
vnitra Ješl utajená instrukce mi
nistra vnitra“. -Ďalší překážEy

v nápravě tvoří silný pocit kole
giality mezi policisty, kteří profesionaliié nadřazují vzájemnou

ochotu „dosvědčit si navzájem
v podstatě cokoliv“. Zpráva kon
či konstatováním. že čeští poli
cisté neovládají umění policejní
práce, které spočívá ve schopnos
ti vyhnout se použití síly všude,
kde to není nutné.

Helsinský výbor kritizuje
stav našeho soudnictví
PRAHA (pb). „Zpráva o stavu lidských práv v České
republice v roce 1996“, vypracovaná Českým helsinským
výborem (ČHV), konstatuje, že ani v tomto roce „nebylo
dosaženo zvýšení efektivity českého soudnictví“.
Českému právnímu prostředí je
vytýkána silná tendence k politizaci konkrétních soudních přípa
dů. která v obecném povědomí
vede ke ztotožněni rozhodnutí
o uvaleni vazby s rozhodnutím
o vině a ke zneváženi zásady pre
sumpce neviny. Podle ČHV se
zhoršily podmínky pro výkon
soudnictví u prvoinstančních (ze
jména okresních) soudů. Největší
problém je však spatřovíň'v ne

dostatečné soudní ochraně občana

před veřejnou správou. Ta přitom
svými předpisy a daUľmi opatře

ními vstupuje každodenně do ži
vou občanů. V důsledku nenaplnění ústavy, neexistence Nejvyššiho správního soudu a soustavy
správních soudů nemá občan
prakticky možnost zjistit, jaké
právní názory obecné soudy ve
správním soudnictví vyslovují
a nakolik je jejich judikatura jed
notná či v souladu s ústavními
předpisy.

■Bumerang geaké prlvatlsaco"

V roce 1996 se Seská privatisace
v podstatě
končí.
Privatisoval
se
majetek
(prodal
či
jinak převedl)
v hodnotě jednoho bilionu korun. Jeden
bilion
je
tisíc
miliard.
Nejsem
erudovaný ekonom,
ale jestliže dnes
nemáme cca 8 miliard korun na odstranění
diskriminačních
mezd
lékařů
a zdravotních sester, jestliže nemáme
2 miliardy korun, aby nestávkovali čeští
učitelé nyní v lednu 1997 - kdy je
budeme mít?
Česká privatisace byla rychlá až
překotná,
což bylo vydáváno za její
přednost.
Byla záměrně provedena bez
odpovídající právně-legislativní úpravy.
Jak se lapidárně vyjádřil Tomáš JEŽEK,
hlavní otec české privatisace, byl to
doslova "útěk před právníky", kteří by
jen zdržovali.
Startovní čára nebyla stejná pro
všechny občany, jak neustále opakoval
Václav KLAUS.
Komunistická oligarchie
byla ve vedoucím ekonomickém postavení
a soudružskou solidárností byla dopředu
zvýhodněna. Řadový dělník neměl stejné
postavení
jako
komunistický ředitel
podniku a jeho vedení. Byly tak založeny
dynastie milionářů, povětšinou právně
nečisté.
Mnoho bývalých komunistů je dnes
plně uspokojeno
úspěšným ekonomickým
podnikáním,
jehož základem je majetek,
který, jak v Čechách říkáme, získali za
"hubičku".
Je
tu jakási
obdoba s
dobou
pobělohorskou.
Obrovský
konfiskovaný
majetek byl rozdělen mezi staro-novou
kolaboraci,
vznikala
nová
Šlechta
a v zemi byla spokojenost právě jen
nových vlastníků.
Československý občan,
který měl
čsl.
státní občanství a mohl razítkem
Policie ČR prokázat tzv. "trvalý pobyt"
v zemi, obdržel
celkem dvě kupónové
knížky za poplatek 2.000,-Kč. V průměru
se předpokládalo, že na jednu kuponovou
knížku získá majetkovou hodnotu ve výši
7.000,-Kč.
To
ale
platilo
za
předpokladu,
že investiční fondy budou
svěřený majetek občanů řádně opatrovat
a snad i zvyšovat,
jak je kapitálu
přirozené. Takže tento předpoklad platil

jen pod podmínkou, že v Čechách nejsou
podvodníci,
že se nerozšíří majetkové
machinace a snahy profitovat na úkor
druhého.
A tak se akcie občanů prodávají za
babku a
naopak se za
vysoké ceny
nakupují akcie nadhodnocené. Občan je
tak doslova okraden, neboť náš "český
útěk
od.
právníků"
toto beztrestně
umožňuje. V mnoha případech nedostane
občan za celou kuponovou knížku ani
zaplacený poplatek ve výši 1.000,-Kč.
V důsledku podvodných machinací mohou
totiž jeho akcie klesnout až na nejnižší
hodnotu české měny, to jest 10 haléřů.
To je český privatisační bumerang
v důsledku naivního útěku před právníky
a překotnosti české privatisace.
S
nepochopitelnou
státní
benevolencí vznikly desítky nových bank.
Celkem dvanáct jich v krátké době došlo
k bankrotu.
Naposledy
se
jednalo
o velkou Kreditní banku v Plzni, kde
měla uloženy cca dvě miliardy korun
i Česká celní správa a další státní
instituce.
Občané
přišli, přicházejí
a dále budou přicházet o své úspory.
Václav KLAUS to zpočátku odbýval větou,
že se občan musí naučit přemýšlet, kam
uloží své úspory.
Finanční odborníci z USA, stejně
jako
ku
př.
Česká
ekonomická
kontrarozvědka pod
vedením p.
ŠULY,
veřejně konstatovali,
že nejméně 40%
všech poskytnutých úvěrů bylo podvodem.
Byly poskytnuty na nereálné
(rozuměj
podvodné)
podnikatelské
projekty,
a především
byly
poskytnuty korupcí
bankovních úředníků.
Takže realita roku 1996?
Občané přišli o akcie z t.zv. kupónové
privatisace.
Přišli i o své úspory,
které si uložili
do nově vzniklých
českých bank. A plných 40 milionářských
aut ze 100 bylo koupeno a jezdí za
peníze okradených českých občanů.
Za této situace navrhl Václav KLAUS
odkoupení "sporných a jinak nedobytných"
úvěrů státem,
zatím ve výši 19 miliard
korun.
Každý občan by tak měl věnovat
1.900,- korun podvodníkům ze svého. To
je další z důsledků překotnosti české
privatisace.

A ještě jeden závěr si jako právník
nemohu odpustit. Proč ještě v roce 1996
nemůže
český
občan
svobodně
plně

disponovat se svým majetkem? Proč si
nemůže své úspory
uložit u solidní
zahraniční banky,
kde má záruku,
že
o své úspory nepřijde? Proč stále platí
bolševické
devizové
předpisy, které
uložení
úspor
českého
občana
u zahraniční
banky
kvalifikují jako
devizový trestný čin dle § 146 trestního
zákona s trestem do tří let odnětí
svobody v odstavci prvém a do šesti let
odnětí svobody v odstavci druhém. Jak se
s touto represí slučuje ustanovení čl.
11 Listiny základních práv a svobod
a Ústavy ČR, dle nichž svobodný občan
může
svobodně
disponovat
svým
vlastnictvím, pokud neškodí jinému na
zdraví, přírodě a životnímu prostředí.
Stručný závěr
Mnozí mi mohou právem vytknout, že
jsem se omezil jen na negativa, zatímco
positiva,. která bezesporu jsou, jsem
pominul.

Sobě i všem kolem mne kladu otázku:

Je
v
republiky na
pyramidy, jak
demokraciích?

roce
1996
občan České
samém vrcholu společenské
je tomu pravidlem ve všech
Odpovídám: NE!

V
roce 1996
- po
45 letech
bolševické totality a po 7 letech nové
demokracie,
zůstává
na
vrcholu
společenské pyramidy úředník, policista,
byrokrat, a občan je stále jen posledním
z posledních.

President Polska, Lech WALESA řekl:
"Radost z pádu komunismu v Polsku byla
předčasná a vítězství je jen poloviční,
neboť polovina komunistů zůstala sedět
na svých místech."
Lze
v
České
republice mluvit
o jakkoliv
malém
vítězství
nad
komunismem, zůstává-li postavení českého
občana v roce 1996 takové, jaké je?!
Na
závěr mi
dovolte otisknout
odpověď katolického nakladatelství ZVON
ze dne 2.5.1996 jako deprimující tečku
mého projevu. Myslím, že zcela vystihuje
politickou situaci v České republice
v roce 1996.
JUR.Dr.Jiří ŠETINA

•HumOF* 2. <*ClSŮ
• Kádrovali cikána a kladli celkem jednoznačné
otázky:
"Co ti říkají slova Sovětský svaz? "
"Náš nejlepší přítel a vzor. "
"Správně, a co USA?"
"Pacholci mizerní, proradní."
"Velmi správně, ale proč?"
"Protože nám už pětadvacet let slibujou, že nás
osvobodí a pořád nic. "

• Hlášení v rozhlase na začátku normalizace:
"Dnes zahajujeme pravidelné vysílání pro pří
slušníky ministerstva vnitra. Uslyšíte nás každé
pondělí v osm hodin. Osm hodin je, když je
malá ručička na osmičce a velká na dvanáctce,
docela nahoře.
Hlášení pro náčelníky: "Osmička vypadá jako
sněhulák."

* * ♦

• Víte, že Leonid Brežněv dostane Nobelovu
cenu?
Za vytvoření bezpotravinového pásma ve vý
chodní a střední Evropě.

• Československu přidělili kus Sahary.
Vláda vyslala odborníky na její obhospodaření.
Za tři měsíce přišel do Prahy telegram:
"POŠLETE PÍSEK!"

# * #

* ♦ ♦
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ZVON, ČESKÉ KATOLICKÉ
NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ,
SPOL. S R.O. PRAHA

Tel.-fax:02-24 315 153
.
A
02-33 15 771

NAŠE ZNAČKA:

VAŠE ZNAČKA:

WAlZUJE:

P. T.
JUDr. Jiří Setina
Na Štáhlavce 20
160 00 Praha 6

V Praze dne 2.5.1996

Vážený pane doktore.
k Vaší nabídce na vydání přísně tajných materiálů týkajících

se

činnosti kněží

a církve

v uplynulých

čtyřiceti letech. Vám

sdělujeme. že nám tento podnik připadá i v dnešní době značně
riskantní. a proto se kloníme
k názoru tuto knihu zatím
nevydávat.
Litujeme. že Vám nemůžeme oznámit příznivější výsledek
našeho šetření a zůstáváme

s pozdravem

Dr. Ludmila Martinková
šéfredaktorka

ZVON
české katolické nakladctelstvf
a vydavcteiství, spoi..s r.o.
160 00 Prchá ó. Thčkurova 3

Rozhovor s bývalým prokurátorem

Dr. Jiřím Setinou
Čurych dne 1.listopadu 1996

Děkuji, že jste přijal pozváni Besedy Sv.Čech a
politické exulanty.

přijel mezi nás

10

IfPane prokurátore, jakou jste mál cestu
do f-Švýcarska,
respektive neměl jste
obdobné potíže s
policií jako před
několika lety v Jižních Čechách?
Rád bych odpověděl stručně, ale
Vaše otázka je příliš burcující, neboť
s obdobnými
"totalitně-komunistickými"
provokacemi se u nás doma můžeme setkat
ještě i v roce'1996.
Ku
dni 17.září
1993 jsem sám
a dobrovolně
rezignoval
na
ústavní
funkci Generálního
prokurátora České
republiky. Nadále jsem zastával funkci
prokurátora-specialisty na útvaru pro
vyšetřování zločinů komunismu. To uvádím
jen pro zdůraznění vztahu prokurátor
a policista
a
jeho
nerespektování
v praxi,
jak uvidíme dále.
Na pozvání jsem se zúčastnil oslavy
podnikatelů
Příbramska,
v
hostinci
v malé vesničce Drahenice. Přítomnost
bývalého Generálního prokurátora České
republiky nezůstala utajena, a policie
podnikla
doslova
"kruhový
hon" na
oslavující podnikatele a jejich hosty,
kteří povětšinou přijeli osobními auty.
Příbramská
policie
obsadila všechny
přístupové komunikace a polní cesty.
Při
odjezdu,
což
bylo
kolem
půlnoci,
bylo naše
auto bezdůvodně
zastaveno na polní cestě a my museli
prokazovat svoji totožnost. Auto řídil
můj dospělý syn Jiří, který alkohol
nepožívá. Já sám jsem vypil tři piva.
Policie byla zřejmě zklamána,
že za
volantem
nesedí
bývalý
generální
prokurátor,
který
vypil
tři piva.
Odebrala synovi Jiřímu řidičský průkaz,
donutila
ho ke
zkoušce na alkohol
v krvi, přičemž měla předem připravenou
detekční trubičku, a navíc vše nahrávala
pomocí utajené "zpravodajské techniky".
Pro
údajný
příměr
"bolševické
metody" jsem
byl obviněn, obžalován
a souzen
pro tzv."verbální
útok na
veřejného činitele-policistu" dle 5 165
trestního zákona, kde jest až jeden rok
odnětí svobody.
Jako doktor práv jsem byl tedy
souzen již podruhé. Poprvé v roce 1972,
kdy mne přímo u stolu v kavárně FILM
KLUB v pražské ADRII zatkl major Státní
bezpečnosti GRENDYS
(v civilu). Tehdy
jsem byl obžalován a souzen pro příměr
"gestapácké metody".
Jak se dnes prokázalo, "uražený
policista“ nadporučík KŘEČEK nastoupil
ke komunistické policii ihned v roce
1969,
jako
tzv."dělnický kádr", byl
a zůstal
horlivým
komunistou,
což
potvrzují obyvatelé obce Hvožďany, kde
nadporučík KŘEČEK bydlí. Dle současných
lékařských posudků byl neurastenikem,
s klasifikací skupiny C as pracovním
zařazením ke kancelářské práci a jen ke
školním ostrým
střelbám. Jak lékaři
doslova
napsali:
složitější situace
nebyl schopen řešit, neboť se nedovedl
ovládat.
Přesto tento policista -čekal
v noční době na odlehlé polní cestě na
bývalého Generálního prokurátora České
republiky
samozřejmě
vyzbrojen
pendrekem, pistolí a ostrými náboji.
Není
od věci
zde uvést další
příklad. V roce
1994 byl ve městě
Příbram
zastřelen
německý
státní

MhH
příslušník M.RANKEL. Byl zastřelen při
policejním řešení banálního dopravního
přestupku,
když zaparkoval svůj vůz na
nedovoleném místě. Soudní projednávání
případu se vleče a nelze jej shodit ze
stolu
bez
soudu,
neboť
nešlo
oddiskutovat, že M.RANKEL by střelen do
hlavy zezadu a projektil pak vyšel ven
. pravým okem.
Je
nutno uvést,
že policista,
i přes soudní jednání, nadále pracuje ve
své funkci, nadále ozbrojený dohlíží na
pořádek, a navíc má plnou podporu svého
ředitele plukovníka V. STUPKY. Současný
okresní ředitel Policie České republiky
v Příbrami plukovník Václav STUPKA byl
až do konce roku 1989 členem KSČ a byl
i aktivistou Okresního výboru Komuni
stické strany Československa v Příbrami.
Takže odpovídám na Vaši otázku.
Cestou k Vám do Švýcarska jsem "obdobné
problémy* neměl. Dost dobře ale nelze
policejní provokaci opakovat dvakrát.
A jak již v minulosti vyřkl Karel MARX
- "historie se sice opakuje, poprvé jako
tragedie,
ale
podruhé jako fraška".
Opakovaná
policejní
provokace proti
bývalému Generálnímu prokurátorovi České
republiky by již byla jen a jen fraškou.

2/Pokud si vzpomínám, neměli jsme Vás na
seznamu dizidentů, kterým jsme pomáhali
a to nejen morálně.
Proto naše čtenáře
bude zajímat, jakou funkci jste zastával
před listopadem 1989.
V roce 1966 jsem se jako jediný
písemně
vzdal
justiční
funkce
z političkách důvodů. Do justice jsem
nastoupil
v roce
1959 - na povinnou
umístěnku
do
Severočeského
kraje
a postupně jsem pracoval v Litoměřicích,
Teplicích, Mostě a v Ústí nad Labem.
Nikdy jsem nebyl politicky organisován
a v roce 1965 jsem v Teplicích vystoupil
i z ROH - Revolučního odborového hnutí.
V roce 1970 jsem byl jako jediný
zaměstnanec
vyhozen
ze
Svazu
čsl.výtvarných
umělců.
Důvodem byla
realisace
výstavy
II.Pražský
Salon
v roce 1969 v paláci U Hybernů v Praze.
Na podzim roku 1969 byla předem ohlášena
mezinárodní
výstava
"Umění
proti
násilí". Tu již BILAK stačil zakázat.
II.Pražský
Salon
byl důstojným
nástupcem.
Proti
II.Pražskému Salonu
protestovalo všech pět států Varšavské
smlouvy a to formou diplomatických not,
což bylo v komunistickém světě ojedinělé
a výjimečné. Soudruh
BILAK se velmi
snažil
především
o
můj
postih
prostřednictvím
extremní
finanční
kontroly, ale nevyšlo to. Proto jsem byl
jen propuštěn ze zaměstnání, přestože
situace v kulturní oblasti v roce 1970
nebyla ještě zdaleka normalisovaná.
S rodinou jsem se odstěhoval na
venkovskou
chalupu
po
předcích do
Jižních Čech a v období 1982 až 1990
jsem pracoval jako dělník IV.tarifní
třídy s maximálním výdělkem 8,20 Kčs za
hodinu, samozřejmě při úkolové práci. Na
venkově jsem vydržel až do září 1990,
kdy náš nejmladší syn ukončil základní
povinné vzdělání
na venkovské škole
v Bělčicích.

Mukl

3/Kdo Vás po listopadu 1989 vůbec navrhl
do
jedné z
nejdůležitějších funkcí
v obnovené justici a proč?
Do
ústavní
funkce
Generálního
prokurátora České republiky jsem byl
schválen Parlamentem
- dříve Českou
národní radou. Hned v roce 1390 jsem
nastoupil na bývalý Úřad pro ochranu
ústavy
a demokracie
(ŮOŮD)
při
Federálním ministerstvu vnitra, nebyl
jsem a ani
jsem nesměl být členem
politické strany. Do funkce generálního
prokurátora jsem
nenastupoval zvlášť
nadšeně. Popravdž jsem nabídku nejprve
odmítl a teprve
na osobní naléhání
přátel
jsem
souhlasil.
Instituce
prokuratury,
včetně
prokuratury
vojenské, byla po čtyřicet let budována
jako extremně Ideologická komunistická
instituce,
navíc
spojená
společným
institucionálním proviněním věech, neboť
kromě odborné profesionální práce proti
kriminalitě, měla i prokuratura jako
represivní
složka
nemalý
podíl na
lidském neštěstí, z něhož profitovala.
Navíc
jsem
si
uvědomoval,
že
personální změny, které musím provést,
budou nepopulární, a především a hlavně,
byl
jsem
sám
se
svým
náměstkem
Dr.Pavlem BRETEM, bez podpory politické
strany,
což
se
nakonec
ukázalo
rozhodujícím.

4/Kdo Vás odvolal z této funkce a proě?

Generálního prokurátora
ČR mohl
odvolat
jen
Parlament,který
tak
neučinil,
ač
komunističtí
poslanci
vícekráte mé odvolání iniciovali. Na
funkci jsem resignoval sám a dobrovolná,
avšak za lhostejnosti vládnoucí koalice.
Otázku - kdo mál záj em likvidovat JUDr
SETINU, vícekráte
položil náš tisk.
Dosud bez j ednoznačné odpovědi. Jaksi se
mlčky bralo na vědomí,
že ŠETINA byl
odstřelen nevídanou kampaní komun< «H*,
kých pohrobků, kteří zůstali na svých
místech. Především tedy vysocí policejní
důstojníci,
ku
př.policejní ředitel
Prahy plk.HOFMAN.
S odstupem tří let a po důkladné
analýze
je odpověď
jiná. Byla
to
především česká tajná
služba - BIS
- a
spolu
b
ní
především bývalá
I.Správa StB - rozvědka, která zůstala
zcela nedotčena
organisačně a silná
svými zahraničními kontakty. Navenek byl
tedy Generální prokurátor ČR odstřelen
nevídaně
silnou
akcí
komunistů
s praporečníkem Rudého Práva. Ovšem za
lhostejnosti vládnoucí koalice. Právě
ona
lhostejnost
vládnoucí
koalice
vypovídá, že vše bylo naplánováno jinde
a jinak.
Po roce 1989 se česká politika
dělala "v partách". Part bylo několik
a já jsem do žádné nepatřil. Byl jsem
bezmezným obdivovatelem Václava KLAUSE
a bezmezná jsem mu věřil.

5/Jak jsme informováni, byla na Vás
podána tři trestní oznámení. Ve všech
třech
případech
jste
byl zproštěn
obžaloby, přesto zde zůstal stín, který
i Vašim příznivcům není zcela jasný.
Moje otázka,
kdo z Vás chtěl udělat
darebáka a proč?
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Moje trestní
stíhání iniciovala
česká tajná služba - BIS. Černý Petr
zůstal tedy BIS a další šetření ukáže,
zda česká tajná služba BIS postupovala
z vlastní iniciativy,
anebo na pokyn.
V současné době Parlamentní komise pro
kontrolu BIS vyšetřuje nejménš tři moje
velmi závažné podněty, které na rozdíl
od inputovaného jednání mého, skutečně
poškodilo Českou republiku.
Když byl k mému soudu předvolán
jako svědek p.Stanislav DEVÁTÝ, ředitel
BIS, řekl jsem mu veřejně před novináři,
že v krátké době si vyměníme místa.
A vidíte,
dnes je již odvolán a na
pořadu dne je totální rozklad české
tajné služby BIS.
6/Podal jste na podatele žalob trestní
oznámení? Proč ne?

Ano
podal. Podal
jsem trestní
oznámení
na
bývalého
policejního
ředitele Prahy plk.HOFMANA pro celkem
čtyři trestné činy. Podal jsem trestní
oznámení na Rudé
Právo. Podal j sem
trestní oznámení na vysoké důstojníky
BIS a občansko-právní žaloby na tisk,
z nichž byla vyřízena pouze jedna a to
v můj prospěch. Vše ostatní přešlapuje,
vyčkává
- zřejmě
podle toho, komu
zůstane Černý Petr.

7/Kdybyste ve své funkci nic jiného
neučinil,
kromě založení
Úřadu pro
vyšetřování zločinů komunismu,
učinil
jste pro morální a politickou obnovu
naší vlasti toho dost. Přesto jste se
neprosadil v plném rozsahu. Mám na mysli
trestní stránku věci. Pane prokurátore,
kdo Vás tehdá podporoval a kdo byl proti
zřízení tohoto úřadu.
Kdo
pomáhal a
kdo byl proti?
Lapidární odpověď by zněla: Nepomohl
nikdo a nikdo nebyl proti. To ale musím
vysvětlit. V roce 1991 nás bylo na
Federálním ministerstvu
vnitra pouze
několik nových. Ministr Ing.Ján LANGOŠ,
jeho náměstek Jan RUML a KOHÚT a tiskový
mluvčí Martin FENDRYCH. Spolu se mnou
ještě přítel Standa NOVOTNÝ, později
odrovnaný policejní president, á přítel
Michal STIKAR. A dále plná kachlíková
budova
na
Letné
komunistických
policejních úředníků. Tedy kachlíková
budova
plná Intrik.
Denně jsme do
■kachlíkárny" docházeli a potkávali se
s nimi.
K _
ministrovi
LANGOŠOVI
a k
náměstkům
se
alespoň
snažili
přetvařovat. Každý den deset a více
hodin
přepětí
a
intrik.
K
tomu
specifická
česká
sorta
t.zv.■osmašedesátníků" ,
kteří
přišli
jako ukřivdění. Archivy však vydávaly
svědectví o vraždách především z období
50.let. To nešlo smazat podpisem CHARTY,
či nižším výdělkem po roce 1968.
Snad jenom jeden stručný závěr.
Pokud byli ■osmašedesátníci* a komunisté
do roku
1989 - tehdy
se potírali
navzájem. Pokud se ale mezi nimi ocitl
nekomunista - obě skupiny se spojily
a přirozenou
komunistickou
útočností
společně
likvidovaly
především
nekomunisty. Takže každý, kdo neměl do
roku
1990
zaplaceny
komunistické
příspěvky - měl přitážující okolnost. To
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byl případ můj a mojich přátel, Standy
NOVOTNÉHO a Michala STTKARA.
Takže nikdo nebyl nahlas proti, ale
všichni byli proti potichu. Vznik úřadu
se protahoval, odkládal a já jsem znovu
a znovu
vypracovával
plán činnosti,
včetně minima pracovníků a minima peněz.
Jediným, kdo vznik úřadu podpořil, byl
ministr Ing.Ján LANGOŠ a zřejmě i on sám
musel věc konsultovat a čekat na souhlas
j iných.

8/Jste spokojen s výsledky práce tohoto
úřadu v současné době?
Jsem především spokojen,
že úřad
nezanikl. Pro jeho zánik bylo uděláno
mnoho. Úřad by potřeboval aBpoň několik
zkušených
právníků-profesionálů,
aby
mohl lépe čelit kličkám a formálním
nedostatkům nadřízených institucí.
Exemplárním
příkladem
je causa
agenta
Pavla MINAŘÍKA.
Za mne byl
obžalován a soudem X.instance odsouzen
k trestu 4 roků odnětí svobody. Poté
Vrchní soud rozsudek zrušil a věc vrátil
k došetrení. Státní
zástupce namísto
došetření trestní
stíhání P.MINAŘÍKA
zastavil. To už bylo zřejmě "příliš
silné kafe" pro Evropu i český právní
řád,
a
proto
z
podnětu ministra
spravedlnosti bylo
zastavení zrušeno
a od té doby se věc stále došetřuje
podle hesla,
že čas míjí a věci se
zapomínájí.

Ještě
ve
funkci
Generálního
prokurátora ČR jsme spolu s ministrem
vnitra
ČR
Janem
RUMLEM
založil
■Koordinační centrum
pro dokumentaci
a vyšetřování
zločinů
proti českému
národu ' v
období
od
8.5.1945
do
31.12.1989". To byl zřejmě můj největší
prohřešek, neboť opravovat spravedlnost
lze u nás jen od 25.února 1948 a ani
o jeden
den
dříve.
Proto
všude
zdůrazňujeme,
že
u
nás
jde
jen
o "částečné
odstranění
křivd"
a "částečné rehabilitace", o "částečné
navrácení
ukradeného
majetku". Jsem
přesvědčen, že Evropa českou "částečnou
spravedlnost" nemůže přijmout.

9/Nemáte ten dojem,
že antibolševizmus
se stal v naší vlasti prázdým pojmem?

Mám. Není to jen dojem - u mne je
to jistota. Dokumentace komunistických
zločinů
zřejmě
nebyla
v
plánu
vládnoucího
establishmentu
po
roce
1989.
S lítostí musím konstatovat,
že
připraveně
a
profesionálně
byl
zlikvidován
každý
náznak
aktivní
antikomunistické oposice.
Jediný Václav KLAUS byl alespoň
natolik upřímným,
že se k tomu zcela
otevřeně přihlásil svou teorií "zpětného
zrcátka". A tak se v České republice
naplnila prorocká slova Milana KUNDERY,
že "v Čechách nebude nic prominuto,
všechno bude jen zapomenutoI"
Pro českou demokratickou národní
svébytnost je to stejné - dost možná
ještě horší, než byl Mnichov.

10/Úzká
spolupráce
se
zločineckou
organizací v minulosti je dnes spíše
vizitkou
pro kariéru
v hospodářské
oblasti? Nebo přesněji, nedomníváte se,

Mď
že bývalé struktury mají hospodářskou
moc v naší vlasti již pevně ve svých
rukách?

Startovní čára nebyla stejná pro
všechny, jak se snaží dokazovat Václav
KLAUS. Komunistická oligarchie byla ve
vedoucím
ekonomickém
postavení
a soudružskou solidárností byla dopředu
zvýhodněna. Založily se tak dynastie
milionářů, povětšinou právně nečisté.
Kam se poděl obrovský majetek KSČ,
Svazu mládeže a především, co se stalo
s finančními prostředky bývalé I.Správy
StB - rozvědky, které byly ve valutách
uloženy v zahraničí? Za jaké peníze se
kupovaly
strategicko-politické
nemovitosti v t.zv."malé privatisaci"?
Mnoho bývalých komunistů je dnes
uspokojeno
úspěšným
ekonomickým
podnikáním. Je- tu jakási obdoba s dobou
pobělohorskou.
Obrovský
konfiskovaný
majetek byl rozdělen a byla spokojenost
i nových
vlastníků.
Komunismus však
nezanikl rokem 1989. Příklad, kdy se
žilo z ukradeného a z lidského neštěstí,
je příkladem
našeho 20.století. Ten
příklad se bude vracet, bude se s ním
koketovat a bude se vylepšovat. Jen
podstata zůstane stejná.
11/Neobáváte se, že obrovská hospodářská
moc bolševického podsvětí dříve nebo
později přejde na moc politickou a tak
zastaví cestu ČR ke kultivovaným zemím
Evropy?

Obávám. Komunisté byli a zůstali
"lidé zvláštního ražení". Na převzetí
moci v roce 1989.měli dostatek času se
připravit. A nelze je podceňovat. Ku př.
bývala I.Správa StB . - rozvědka, byla
plně profesionální instituce. Víme, že
dokázala ovlivnit i senátorské volby
v USA.
Po roce
1945 jsme
zpívali
a tancovali
po
ulicích
na znamení
definitivního konce zla. V listopadu
1989 jsme jen
zlu odzvonili klíči.
Nemyslím, že to postačuje.
12/Z,
dopisů mnoha
poslanců a také
z našich zkušeností
lze vyvodit,
že
vzájemný vztah domova
a exilu není
dobrý. Mnozí z nás se nemohou zbavit
dojmu,
že zde jde dokonce o řízenou
eliminaci
nejen
mnoha
angažovaných
exulantů, ale o devalvaci všech krajanů
žijících v zahraničí. Jaký máte Vy názor
na tento nedobrý vzájemný vztah, kde
vidíte jeho kořeny, respektive příčiny?

Vzájemný vztah exilu a domova je
špatný
a neúprimný.
Především jame
doslova opovrhli odbornými zkušenostmi
čsl.exulantů, kteří se maximálně úspěšně
prosadili v
civilisovaném světě. To
samozřejmě nebyla náhoda ani nedbalost.
Vrácení ukradeného majetku jsme vázali
na státní občanství a trvalý pobyt na
území
Československa.
Předem
jBme
věděli,
že
obě
kogentní
podmínky
čsl.exulanti
nemohou
splnit.
Ještě
v roce 1996 zakazujeme českým státním
příslušníkům právo volit prostřednictvím
českých ambasád v zemích, kde -žijí.
Vztah českých státních institucí vůči
exulantům není vstřícný. Co je tohe
všeho příčinou?
Příčinou nemohou být demokratické
či
křesťanské principy.
Zřejmě šlo

Mukl
o skupinovou, či jen osobní nevraživost,
závist,
neochotu naslouchat
- tedy
o nejnizsí z nízkých vlastností malého
člověka, který se dostal k moci.

Exulanti, ona jejich lepěí část,
byli
chloubou českého
národa. Měli
trvalé odborné zkuženosti ze nápadních
demokracií a mohli tak významně pomoci
budování Českého státu po roce 1989. Jen
hazardér mohl
jimi pohrdnout-, Anebo
jeěita, který by neunesl argumentaci
faktů.
13/Špionážní oddělení (nebo jak se nyní
jmenuje) v ČR vede Oldřich Černý, blízký
přítel (ještě z OF-Špalíčka) podvodníka
světové úrovně Dražila. Můžete nám říci,
koho toto oddělení ministerstva vnitra,
kde je stále ještě zaměstnáno značné
procento
bývalých
důstojníků
StB,
špiónuje?

Zřejmě se ptáte na dnešní Úřad pro
zahraniční
informace
UZI,
při
Ministerstvu vnitra
ČR, dříve t.zv.
I.Správa StB - rozvědka. Rozvědka jak
známo působí směrem za hranice státu,
ale to je pouze povrchní a formální
stav.
Především
ze
zahraničí
lze
ovlivňovat vnitřní
domácí politickou
scénu.
Pokud se vedoucí této instituce tak
dobře zná s p.DRAŽXLEM, jak uvádíte, tak
to
jo na
pováženou. Ředitel
této
instituce je vysoká a velmi silná státní
funkce. Instituce pracuje tajně a to
s sebou
přináší
obrovská
možnosti
nekontrolovatelné
práce,
ale
také
intrik, manévrování směrem ven i zpětně
směrem
dovnitř. Naše
rozvědka měla
i v
minulosti
vysoký
kredit
i v
západních centrálách. Prakticky
všichni agenti
rozvědky zůstali jen
■zakonzervováni* ve všech zemích světa.
Pouze s nimi bylo přerušeno spojení. Ale
kdo dopředu absolutně může vyloučit, že
zakonzervovaná síť agentů nebude dle
potřeby oživena?
Ze zastávané
funkce Generálního
prokurátora
ČR
mohu
potvrdit,
že
p.DRAŽIL
tajemně
žongloval
"choulostivými*
doklady představitelů
polistopadové
vlády
a
že
jeho
■žonglování* nebylo
bráno za lehké.
Problematické je přerušení výkonu trastu
p.DRÁŽILOVY, jeho odjezd do BRD a do
Švýcarska, vystavení nového českého pasu
atd.
Vámi
zmiňované
přátelství
a kamarádství p.DRAŽILA
a p.Oldřicha
ČERNÉHO, ve vysoké státní funkci by mělo
být mementem.
14/Dovedete
si představit,
že toto
oddělení obživlo činnost svých agentů
v zahraničí?

Oživení agenturní sítě ve světě si
představit dovedu. Lze pro toto i lehce
vymyslet logické důvody. Takovými důvody
může být ku př. ohrožení demokracie
v oné
zemi,
naše
pomoc
sousedním
demokratičkým
zemím,
potřeba
ekonomických
informací
jpro
Českou
republiku spod, od počátku jsem byl pro
úplné
rozkrytí
vybudované agenturní
sítě. Bylo s ní ale pouze přerušeno
spojení, a tím byla i fakticky jen
■zakonzervována*. A je zde ještě jeden
významný a nebezpečný moment. Jak známo,
bývalá čsl.socialistická rozvědka byla
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SSSR. Špičkoví agenti ve světě ~byli
společným
vlastnictvím
a
nezřídka
přecházeli do přímého řízení KGB. Oživit
naši "zakonservovanou" agenturní síť ve
světě může proto kdykoliv i rozvědná
centrála na území bývalého SSSR.
15/Mohl byste nám
o naší vlasti?

říci něco pozitivního

Ano. Byl
zrušen monopol jediné
komunistické
pekárny
chleba,
která
produkovala chleba spíže uvařený než
upečený.
Takový
chléb
netvrdnul
a k požití byl týden i déle. Zřejmě se
státnicky šetřilo Božím darem.
Dnes máme spoustu malých pekáren,
kde se peče tisíce druhů chleba a máme
tak nejlepší chleba na světě.
Mně samému a mnoha dalším stačí ku
spokojenosti
dobrý chléb
a polévka
- česnečka.
16/Jak
asi nevíte,
DEU měla podle
průzkumu
mínění
exulantů
zdaleka
nejvyšší procento příznivců, necelých
4St.
Ve vlasti však selhala. Kde je
nutno vidět příčiny tohoto žalostného
konce? (Nebo snad ještě ne konce?)

Cíleně a profesionálně byl u nás
zlikvidován
každý
zárodek
antikomunistické
oposice.
Rozklad
Politických
vězňů,
KAWu
a dalších
monolitů
*•
•!
nebyl náhodným.
DEU doplatila na vnitřní rozklad
těsně před volbami, stejně jako předtím
KAN a Političtí vězni.
Úkolem
DEU i
úkolem mojím je
sjednotit rozprášený zbytek aktivních
antikomunistů a dosáhnout ve volbách 7%
-9%.
. Cílem
je
připomínat
postkomunistickou
renesanci,
která
nepřestala . pronikat
do
českého
společenského života.
17/Pokud se nemýlím, budete kandidovat
do senátu. Můžete nám říci ve kterém
obvodu?

Kandiduji do Senátu jako nezávislý
za politickou stranu
DEU. Jsem bez
finančních prostředků a rovněž DEU je
předlužená. Spoléhám na občany, kteří se
spolu se mnou děsí obrovského nárůstu
státní
byrokracie,
policie
a
«ano ati nad občanem. Spoléhám na
ty, kteří spolu se mnou vědí, že pravda
a láska nezvítězila na Hrádečku ani na
Hradě pražském.
18 /Pane
prokurátore,
na
čem
nyní
pracujete, kdy o Vás opět uslyšíme?

Spolu s pracovitými antikomunisty
v exilu i doma jsme připravili nadaci
NODUS se sídlem ve Švýcarsku. NODUS
založí Dokumentační centrum v Praze,
které se bude kvalifikovaně vyjadřovat
ke komunistické minulosti a k postko
munistické současnosti. Dále bude NODUS
publikovat edici "Zločiny KSČ".
Každou pomoc vítáme.
Jen
tak
se
nenaplní
napsaná
moudrost Vladislava
VANČURY: "...čas
míjí,
věci
se
zapomínají
a
čas
propůjčuje dosti důstojnosti i zrůdám".

Děkuji za rozhovor.
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REQUIESCANT IN PACE!

Venda Černý
Při pohledu na Vendu Černého, překypujícího zdravím, by si nikdo nemyslel, že
nás v prosinci 199ó opustí navždy. Proč musel Venda tak mladý odejít ?
Narodil se v Líbeznících u Prahy. Jeho rodiče si svou tvrdou prací dopomohli ke
krásnému hospodářství, restauraci a řeznictví. Venda v jejich cestě pokračoval
a celý objekt ještě zvětšil. "Vítězný únor" ho o všechno připravil a navíc ho poslal
na dva roky do vězení, které mu na zdraví nepřidalo. Při první příležitosti odchází
v r. 1968 do Švýcarska, kde si vybudoval důstojnou existenci, nejdříve v
Solothurnu a později v Enetbadenu. Mnoho krajanů bude jistě dlouho
vzpomínat na jeho špekáčky a znamenitý turistický salám.
Po těžkém úrazu a chybné operaci byl Venda upoután na vozík. Ani v emigraci
nezapomněl na svůj národ a založil v r. 1970 sokolskou Jednotu, kde se sokolská
cvičení konají dodnes.
V roce 1990 se vrací do svých drahých Líbezníc a buduje znovu své
hospodářství, které obdržel zpět v hozném stavu. Vězení a těžká práce urychlily
jeho odchod na věčnost.
Vzpomínka na Tebe, Vendo, zůstane navždy zapsána do našich srdcí.
Tvůj F.B.

Vráťa Škarabela
V lednu tohoto roku se s námi navždy rozloučil náš drahý kamarád Vráta
Škarabela ve Velkém Týnci u Olomouce, kde ho k poslednímu odpočinku
doprovodila naše muklovská rodina.
Vráta se stal též obětí těžkého vězení v Leopoldově, kde střídavý hlad a zima
byly příčinou jeho předčasného odchodu na věčnost. Náš Vráta měl dvě
radosti, své kamarády z "DOB NADĚJÍ" a milované včeličky, které mu přinášely

radost i obživu. Svou neúnavnou prací a studiem života včel se vypracoval na
starostu Moravských včelařů, kde šířil důkazy o léčivosti medu.
Milý Vráto, my muklové nikdy nezapomeneme, že Tvá smrt byla zaviněna
nemravným komunistickým režimem a touhou po pravdě.
Tvoji Muklové.
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Jožka Husek
Poslední pozdrav
svůj smutek vypovím
všem bratřím, oblakům I větru navždy nás opustil náš vzácný druh,
MUKL Páter František Petrů.
Já stále slyším znít
smuteční tu hranu,
co nápadné ml připomíná
gong v Jáchymové na uranu.

Odešel.
Už se nikdy nebudeme vídat jen svému srdci smím
se z žalu vyzpovídat.

Tys, Františku, mné býval
nejvérnéjší druh.
Kéž lehkou je tl rodná zem,
tvé duši milostiv bud Bůh.

Jožka Husek
Zvrácenost
Parfémem barev pokryta
zas diskrétně se táže:
slovutný pane doktore,
děláte kyretáže ?

"Slovutný" doktor" mistrem je,
zná dobře svoji práci
když střibrňáky zastíní
špinavou operaci.

Lhostejno, kdo se zrodit měl,
zda blbec, nebo genius,
za střfbrňáky Jidášské,
je života jen pouhý kus.
Ruce mu páchnou karbolí,
básnik se za něj stydí,
neb ten. kdo se měl narodit,
tento svět neuvidí

ona, vykradený krám samotě opět zvyká
a místo vlásků dítěte
v náručí tiskne psíka.
Můj roztomilý příteli,
ty nemáš ani zdání.
Jak nadšeně Tě miluje
moderní tvoje paní.
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Rok 1997 • rok významných rozhodnutí
Do léta 1997 má dojít po mnoha odkladech pro ruskou obstrukci k vyřešení otázky vstupu
bývalých sovětských satelitů. České republiky, Polska a Maďarska, do západní vojenské
organisace NATO a do Evropské unie. Má se tak stát v rámci snahy svobodného světa o
zajištění politické, hospodářské a vojenské stability v Evropě. Toto úsilí jakožto výsledek lil.
světové (tentokrát studené) války je plně podporováno vládami a parlamenty zmíněných,
nyní údajné suverénních, států a jejich převážnou částí obyvatelstva. Většina demokratických
mezinárodních organisací, vzniklých za účelem zabránění další světové válce, se ustavila
ihned po porážce nacistického Německa. Dnes se nalézáme již v osmém roce po osvobození
od komunistické diktatury a neschopnost z této skutečnosti vyvodit důsledky je neklamným
znamením toho, o jaký druh osvobození šlo. Ve střední a východní Evropě vzniklo
postkomunistické vacuum, v němž se už zase ozývají vyděračská velkoruská preludia. Státy
bývalého Varšavského paktu zůstávají i nadáte ruskou mocenskou sférou pod záštitou ruských
atomových zbraní a strategické i zbrojní spolupráce s komunistickou Čínou.
Na rozdíl od komunistického imperialismu přicházíme nyní do styku s velkoruským carským
imperialismem, který se od prvně jmenovaného příliš neliší. V říši velkého Ivana bohužel
nemůžeme ani dnes očekávat nějaké pochopení pro lidská práva a právo na sebeurčení
národů. Jedinou nadějí na vyváznutí z jeho nadvlády bez vojenského konfliktu je hospodářská
převaha svobodného světa, která se stala mimo svobodomyslné demokratické tradice
rozhodujícím činitelem vítězství Západu ve studené válce.
Také v současné době se ideál svobodné společnosti ve formě parlamentní demokracie na
celém světě natolik rozšířil, že i arabské státy v těsném sousedství se Sadam Huseinem a
Ghadafim, ale i jiné asijské státy, oceňují ozbrojenou záštitu Spojených států amerických jako
garanta obrany proti násilia terorismu.
*
A v Evropě ? - Pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva, státy v bezprostřední blízkosti Ruska,
obývané neslovanským obyvatelstvem, které nikdy nemělo ty nejmenší sympatie vůči
mocenskému blouznění Rusů, ale které právě tím více touží po členství v obranném
společenství v NATO a v EU, jsou prozatím posunuti na vedlejší kolej.
češi naprotitomu, kteří byli ve své většině vlivem trvale hrozícího nebezpečí
germanisace
po staletí obdivovateli velkého slovanského bratra i s jeho asijskou despocií, kteří pebyti a
dosud nejsou zcela schopni se zbavit vděčnosti za panslavismem inspirované národní
obrození a kteří konečně byli vystaveni půl století trvajícímu omývaní mozků, těm je nyní
nabízeno členství v NATO a v EU. Je to skvělá a nezasloužená šance vstoupit opět do
společenství svobodných, nezávislých a obranyschopných národů bez ohledu na rasu,
ideologii a zájmové sféry. Avšak na základě shora zmíněných našich odvěkých mylných
představ o našen slovanském sousedu, na něž jsme už tolik doplatili, lze bohužel očekávat i
třeba docela chladný přístup určité části obyvatelstva starší generace k této velkolepé
nabídce Západu vůči kdysi nejvěrnějšímu příteli Sovětského svazu. Již jednou se nám takoyé
nabídky od svobodného světa dostalo ve formě Marshallova plánu v poválečných letech, o
to v době osvobození od nacistické okupace, v době údajně tehdy svobodného
Československa ještě před komunistickým pučem. Už tehdy jsme ji odmítli jako důkaz
odevzdanosti do vůle praporečníka míru J.V.Stalina. Nyní máme znovu takovou příležitost, a
to po hrůzostrašných letitých zkušenostech s ruským imperialismem. Máme nyní znovu
kapitulovat před Jelclnovým 'nět* ? - Jsme v současné době svéprávný národ ? - Budeme jím
však v případě vstupu do společenství svobodných národů, protože z něho můžeme kdykoli
prostě vystoupit. Tentokrát je to však už otázka národního bytí či nebytí.

MnH__________________

__________________ __ _______________
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Není pochyby o tom, že přijetí čí nepřijetí české republiky do těchto mezinárodních
demokratických organisací je také závislé na míře oportunísmu vládních kruhů Evropského
společenství vůči Rusku, jak tomu bylo vůči Hitlerovi v r. 1938. Spojené státy, jak známo,
zastávají v otázce rozšíření Obranného společenství NATO směrem na východ nekompromisní
stanovisko, jako je zastávaly v případě mnichovské zrady našich západoevropských
‘spojenců'.
Ale proč se má o tom psát ? Vždyf jsou to všechno důsledky nacistického a komunistického
historického období, které všichni dobře známe. Ale známe i více než padesátiletý politický
vývoj na Západě natolik, abychom uznali společně s americkými politology, že v Německé
spolkové republice dnes existuje nejdokonalejší evropský smluvně garantovaný systém
demokracie. To znamená, že nám dnes ze strany našeho západního souseda nebezpečí
nehrozí, ale hrozí odjinud. Jsme schopni si to vzít k srdci, abychom dali svůj nadšený souhlas
vládě a parlamentu v jejich úsilí o konečné začlenění České republiky do duchovní a politické
sféry evropského Západu ? - Ne-li, pak se navždy rozlučme s kolébkou své národní identity a
rok 1997 se stane nikoli rokem reálných velkých nadějí a zcela nového začátku, ale rokem
jejich náhrobního kamene.
E. Hoffmann

Mraky nad kapitálovým trhem
Kapitálový trh neexistuje a každý Čech "lže, krade a podvádí". Tato tvrdá slova pronesl
nedávno na setkání s americkými investory na Středoamerickém veletrhu kapitálu ve
Philadelphii ředitel společnosti Stock Consult Radek Hořenovský. Možná mohl znít výrok
jemněji, protože i největší pohanu lze říci elegantně. Na druhou stranu však není žádným
tajemstvím, že domácí kapitálový trh trpí vleklou chorobou spočívající mj. v nedostatku
pravidel, nedodržování těch, která máme, a v absenci kontroly. S tím souvisí i stížnosti
zahraničních investorů na nízkou obchodní etiku, čili prostě zásady slušného chování, a tak
český trh pomalu vyklízejí.
Následky pro zemi strádající nedostatkem vlastního kapitálu, navíc se silnou potřebou
restrukturalizace a modernizace výroby, mohou být, když ne přímo fatální, pak tedy velmi
zlé. Zahraniční investoři totiž do zemí bohatých i chudých přinášejí spolu s penězi zpravidla
špičkové výroby produktů, které se uplatní i na zahraničních trzích a přispívají tak ke
konkurenceschopnosti produkce a ke zlepšení obchodní bilance státu, v nichž investují.
Zanedbatelný není ani konkurenční tlak na ostatní domácí výrobce. Toho všeho je nám
potřeba nemalou měrou. Potíž spočívá v tom, že uchazečů o investice je mnoho a výhody,
které stály na naší straně - politická a měnová stabilita, privatizace kvalifikovaná a levná
pracovní síla, přestávají stačit. Podle odborníků ze společnosti Creditanstalt Securities
budou ještě kladně působit na přímé investice, avšak na obchody s cennými papíry už
nikoliv.
Mračna nad naším chorým kapitálovým trhem se zatím rozptýlit nedaří. Zdá se, že
zavedená informační povinnost společnosti o uskutečněných obchodech mnoho nepřináší.
Chystaná komise pro cenné papíry má spatřit světlo světa až v půli příštího roku a už dnes
znějí pochybnosti o tom, zda k něčemu bude. Ministerstvo financí, pokud vůbec nějaký
zásah připravuje, pak jej drží pěkně pod pokličkou, snad až na informaci, že hodlá prověřit
hospodaření desítky zatím nejmenovaných investičních fondů. Nemá-li však tuzemský
kapitálový trh zajít na úbytě, musejí přijít léky razantnější. Pro začátek by ovšem stačilo
dodržování alespoň stávajících zákonů a sankce za jejich porušování. Přetrvá-li na
tuzemském kapitálovém trhu nálepka, že každý Čech "lže, krade a podvádí", což činí zcela
beztrestně, pak lze oživení a zájem zahraničních investorů těžko očekávat.

Jana Schillingova

Svobodné slovo 13. 12. 1996
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Jan
Petránek

Často postávám před výkladními skříněmi knihkupectví a ukládám si nákupní dietu. Nejsem
schopen se zbavovat knih, které jsem si za půl století nakoupil, a i když mnohé z nich už
nestihnu do své smrti vzít znovu do ruky, nejsem schopen s nimi jít do antikvariátu. Měl bych
přibližně stejný pocit , jako kdybych měl doma věrného pejska - a toho bych znenadání
vyhnal na ulici a zavřel dveře. Ovšem, když takový pejsek, chci říci dobrá kniha, přichází do
dobrých rukou, nevadí mi, že se mi ztratí z knihovny. A když se stane, že výjde znovu, často
neodolám a koupím ji. Tak jsem třikrát koupil Markéze "sto roků samoty". - Ne proto, že za to
dostal Nobelovu cenu, ale protože je to román románů.
Stejně tak "Oheň na měsíci". Dílo Normana Mailera o Apollu 11, které je však pojato tak, že
každý čtenář přitom zpytuje vlastní duši a ptá se, co je to strach, co je to odvaha, co je
smyslem života, jak velká musí být oběf, aby stála za to.
Mívám pocit, že Norman Mailer při psaní této filosofické reportáže a básně na pomezí hororu
a reality sám sebe překvapil. Znenadání, při rozjímání nad rizikem cesty na Lunu a zpět, sám
sebe překvapil - vyrval ze sebe vlastní duši - a strčil ji jako jakýkoli myslitelný lis, natáhl ji na
skřipec, hodil ji do drtírny kamene. Jedním slovem: sám se - smírrHl použít nedávno zrozený
pojem - sám se virtuálně katapultoval do mezních situací, aby poznal pravdu.
Mimochodem, dobře to přeložil Michal Žantovský, kterého jistě ani v norman-mailerovském
snu nenapadlo, že se za deset let stane naším velvyslancem ve Washingtonu.
Mnozí jistě vrte, co je to za slast - brát po letech do ruky oblibeného autora - a při čtení jeho díla
s ním jakoby vést dialog. Podle toho, jak starý je autor, dá se debatovat bez ohledu na čas.
Jsou ovšem autoři, které bych z knihovny nedal ani za nic. Kdybych mezi stovkami děl měl říci,
která ze všech knížek patří k mým nejmilejším, nerozpakoval bych se . Je to kniha dopisů z
vězení. Těch dopisů byto na dvě stě. A psal to milující otec své dcerce. Slavný otec slavné
dceři. Ale asi byste, vážení posluchači, sotva uhodli, kdo může být autorem. Napovím: dodnes
se říká, že kromě Shakespeara to byl jediný muž na planetě, který ovládal angličtinu naprosto
dokonale. Lip, než všichni profesoři Oxfordu dohromady.
Přihořívá ? Ano, byl to jeden z nějvétších indických státníků - Džavaharlál Néhrú. Spolu s
Mahátmou Gándhím a svým otcem Motilálem Néhrúem byl motorem snah, usilujících o
indickolu nezávislost na Anglii,
Nuže, Džavahárlál Nehru si odseděl řadu dlouhých let ve vězení za svou politickou činnost, ale
Angličanl mu nikdy neupřeli právo, aby měl ve své cele pracovní stůl, knihy podle vlastní volby
a pero s kalamářem.
Za mřížemi tak vznikla nejedna jeho skvělá literární práce. I kniha, o které chci říci ještě pár
slov. Ta kniha se jmenuje GUmpses of Worid History: Pohledy na světové dějiny.
Vznikla vlastně vinou anglických žalářníků Nehrúa, který své dceři Indiře posílal dopisy pořád,
dokud byl za mřížemi. Neznám lepší, více vzrušufcí literární dílo o světových dějinách.
Překladatelé, pročpak jste si ho ještě nepovšimli. Vždyť už přes šedesát let tato práce zdobí
všechny světové knihovny. A pro mládež je to kniha přímo lahůdková, vždyť to Nehrú začal
psát Indiře k je|m třináctým narozeninám.
Přečtu Vám (ve vlastním překladu) úryvek:
Ústřední věznice vNalnl. 26. fíjno 1930

Nejdražší Incffe.
“Co 77 mohu poslat jako dárek k narozeninám z väzení. Nemůže to být nic hmotné povahy. Může to být Jen cosi
utkané z látky duchovní, něco, co by přinesla Jako můj posel dobrá víla. něco, co ani vysoké vězeňské zdi nemohou
zastavit.

MjJti
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Ty víš. můj miláčku. Jak nemám rád počínání, které čpí mravokámostí a snahou udílet dobré rady..... tak TI povím o
komsi, kdo to udělal - a snad Tě to pobaví.....Kdysi pfed staletími do Kamasuvamy (zhruba tam. kde dnes Je město
Bhagalpur ve státě Blhar) přišel z Jižní Indie Jeden muž. Kolem pasu měl měděné pláty na hlavě helmici a na ní
upevněnou hofící pochodeň. Jeho krok byl teatrální. Jako kdyby šel král. A když se ho někdo ptal, proč tak divně
vypadá, co to má být - ten měděný pás kolem těla a rozžatá pochodeň na hlavě - pravil, že ta měděná vesta mu
brání, aby nepraskl moudrostí - a tou pochodní, že svítí lidem, aby si uvědomili v Jaké temnotě žijí a začali se
vzdělávat. ’

Takhle psal Nehrú z vězení svůj první ze dvou set dopisů, s humorem a vtipem a s darem -vylíčit
kiíčové okamžiky evropské, americké, čínské i indické historie, A vždy s vírou, že poznání
minulosti je klíčem k lepšímu zítřku.
Tahleta Nehruova kniha má několikerý náboj, pro který by si zasloužila, aby se v českém
překladu dostala do rukou našich čtenářů. Je to nekonečně poutavé líčení. A je v tom i
fenomenální důkaz, že člověka lze strčit do kriminálu pro jeho názory, ale nikdy to nestačí na
zlomení ducha. Duševní svoboda se do vězení strčit nedá.
Před chvílí jsem se snažil o vylíčení toho, jak před 65 lety vytvořil v Indii Džavahárlár Nehrú,
ačkoli byl ve vězení, literárně pedagogický skvost, překrásný výklad dějin lidstva. Ale snad jsem
dost nezdůraznil, že jeho dopisy, tvořící posléze jednotlivé kapitoly obsáhlé knihy, docházely
jeho třináctileté dceři Indiře Nehrúové - později Gandhíové - naprosto pravidelně. Oficiální
poštou. Nebyly to motáky, po kterých by anglická vězeňská správa pásla - a jejichž obsah by
zběsile pronásledovala a pisatele tvrdě trestala.
Když tohle říkám, myslím na fascinující zážitek, na to, co jsem uviděl před dvěma dny. Do
archivu Karlovy University v centru Prahy mé předevčírem, v pondělí, pozval Dr. Zdeněk
Pousta, aby mi ukázal neobyčejné kovové pouzdro, které před 37 let bylo tajně zazděno v
děsivém lágru v Leopoldově. Tam byli naši současníci vězněni hlavně proto, aby byl zlomen
jejich duch a touha po svobodě. Jedním z těch, na jejichž osudech se panovačný
komunismus nesmírně krůtě podepsal, byl Adolf Bečvář. Jak jsou naivní horory z pera Alfreda
Hitchcocka proti tomu, co viděly doly na uran, kde museli kutat smolinec muklové a co se dělo
v Mírově, na Borech, ve Valdicích a v Leopoldově.
Ted mám před sebou a držím v ruce knížku, která nese název Filosofie za mřížemi. Je to kniha,
kterou nedávno vydal Ústav dějin Karlovy University a Archiv Karlovy University. Je to
publikace, která by měla dostat nejvyšší společenské ocenění - třeba Řád bílého Iva.
Kdyby to záleželo na mně, vymyslel bych pro to Řád nezničitelného ducha. Ta kniha - to je
přetisk filosofických přednášek, které se tajně konaly ve vězení - poznámky z přednášek byly
psány na toaletním papíru a ukrývány ve vězení. V pojmu moták je zosobněna touha dát z
vězení zprávu lidem tam - venku. Ale leopoldovské zápisky o filisofii, etice, přírodních vědách a
mnohém dalším - včetně latinské gramatiky - to byly vnitřní motáky, vězněné spolu s lidskými
bytostmi.
Jedním ze zamřížovaných studentů byl Adolf Bečvář a jeho učiteli byli spoluvěňové - profesor
Bohumil Ryba a Dr. Pavel Křivský. Z jejich přednášek a disputací se zrodila kniha dnes nazvaná
Filosofie za mřížemi. Jak se vnitřní motáky uchovaly ? Když svitky poznámek splnily svůj účel,
Adolf Bečvář, pracující v jedné z leopoldovských dílen, pro ně udělal kovové pouzdro - a to
zazdil. V naději, že to snad jednou najdou příští generace - třeba náhodou. Zazdil poznámky o
filosofii v červnu 1955. A dožil se toho, že po 37 letech dokázal najít dávnou skrýš a vysvobodit
pneumatickým kladivem tento důkaz nezlomnosti lidského ducha.
'Filosofie za mřížemi' vyšla jako neobyčejný dokument doby v minulém roce. Adolf Bečvář
dnes žije ve Zlíně. A o svém životě napsal strhující reportáž. Má ji zatím v rukopisu. Její první část,
první ze tří knih jsem přečetl za jedinou noc. Ja to drama osudu a svědomí, literatura faktu,
která je silná bez silných slov, bez rafinovaných obratů. Je to esence pravdy o naší době.
Kdyby tato kniha nenašla vydavatele, byli bychom všichni o jeden rozměr historické pravdy
chudší.
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Historický omyl
B. Hoffmannová
Až půjdete po pražském Staroměstském náměstí, zastavte se na chvíli na místě, kde kdysi stál
Mariánský sloup. Naleznete to místo velice snadno. Je tam v dláždění vyznačen jeho půdorys s
barbarsky poničeným nápisem z poslední doby, který má hlásat, co zde kdysi stálo. Cizinci se
zde často zastavují a ptají se, co ty znetvořené nápisy mají znamenat. Teď se ale ptám Tebe,
milý čtenáři, vS-li, proč ten sloup zde byl postaven, proč a kým ? - A proč byl stržen ? - Při
průzkumu těchto otázek se ml dostalo tolik různých odpovědí, že jsem začla listovat v
dostupných análech a dospěla jsem k přesvědčení, že ke stržení této cenné barokní
historické památky došlo na základě nedostatečné znalosti českých dějin. Ten, kdo chodil
do školy v době komunistické diktatury, nemohl pravdu znát, ale ten, kdo absolvoval základní
vzdělání ještě za I. republiky, by ji měl znát. Jenže i v době mezi dvěma světovými válkami
existovala bohužel u nás také určitá historická tabu, o nichž se nemělo moc mluvit vzhledem k
náladě davu.
A protože 'PRAVDA VÍTĚZÍ', dovolte ml, abych se dnes s Vámi o historickou pravdu podělila
tak, jak jsem se s ní v českých dějepisných svazcích shledala.
Panovnický rod Habsburků, pocházející ze Švýcarska, byl natolik expanslvní, nikolli vždy
vojensky, ale vhodně volenými sňatky, že ani naše země neušla jeho pozornosti. Ale do
nekonečna nad jeho nadvládou naříkat bychom tak hlasitě nemuseli. Proč většina národa
dosud neví, že jsme si je za své panovníky zvolili sami ? - Na přiklad Ferdinand I., král rakouský,
uherský a císař římský se v roce 1520 oženil s dcerou českého krále Vladislava, Annou
Jagelonskou. Oba dva upustili od svých dědických nároků na český trůn, ale přijali jej až na
základě svobodné volby českých stavů. A jeho vnuk Ferdinand III., jak nás poučují historické
prameny 'byl přítelem národa českého, což dokazoval jeho častý pobyt v Praze jak již za války
třicetileté, tak i potom. Jazyk český dobře ovládal. Poopravil obnovené zemské zřízení aniž se
úzkostlivě vázal na ústavu. Za hrdinnou obranu Prahy proti Švédům v roce 1648 nešetřil milostmi
a odměnami. Založil biskupství litoměřické (1655) a upravil universitu pražskou, v níž oslabil vliv
jesuitů. Obnovil válkou zpustošený pražský hrad a měl péči o to, poněkud vynahradit Cechům
to, co švédové a Sasové z Prahy a ze země uloupili. Tím sl zjednal u lidu v Čechách velké

obliby*, potud archivní materiál. Za vlády tohoto panovníka a jeho přičiněním byl také na
Staroměstském náměstí postaven mariánský sloup jako projev diků tehdy statečným
Pražanům. V análech dále čteme: ' Na velkém náměstí (t.j. Staroměstském) stojí v Jižní části
socha Neposkvrněného početí Panny Marie, zřízená z popudu Ferdinanda III. na poděkování
za obranu Prahy proti švédům v roce 1650. 13. července 1652 byla posvěcena a císařem
založena nadace na její udržování.' Potud historie.
Námitky protivníků obnovy sloupu, že by rušil vzhled náměstí s ohledem na sousoší Mistra Jana
Husa, jsou neopodstatněné a lehko vyvratitelné. První soutěž na postavení Husova pomníku
byla vypsána až v roce 1893, zatímco mariánský sloup už dosáhl historického významu po více
jak 300 letech své existence. Pro Jeho umístění se uvažovalo o Václavském náměstí.
Staroměstském náměstí a Betlémském náměstí. Soutěž vyhrálo Staroměstské náměstí spolu s
návrhem sochaře šalouna, který své dílo vytvořil právě s ohledem na mariánský sloup v letech
1905 -1915, tedy krátce po postavení Husova pomníku došlo ke stržení mariánského sloupu.
Obnova mariánského sloupu by měla být v době křesťanského ekumenismu, době halasně
vyznávané tolerance a u vědomí, že Mistr Jan Hus byl velkým ctitelem mariánského kultu,
samozřejmostí. Byla by navíc projevem úcty národa ke svým dějinám, což činí z národa národ
kuritmí.
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Úryvek z knihy "Pražské figurky" od Václava Cibuly
'....... Pražská ulice poznala Frantu Habána ze Žižkova (jedná se o Frantu Sauera, který si pro
svůj velký vzrůst vysloužil přezdívku 'Habán') především z jeho dvou velkolepých a největších
akcí, jimiž nadlouho proslul po celém městě.
Tou první byto zboření mariánského sloupu na Staroměstském náměstí těsné po první světové
válce, vlastně už sedmý den po vyhlášení republiky: 3. listopadu 1918. Tehdy se konala na Bílé
hoře velká národní demonstrace, z niž měla většina účastníků přijít na Staroměstské náměstí.
Franta Sauer se rozhodl, že je přivítá činem. Podobně jako velká většina Pražanů byl
přesvědčen, že pomník je připomínkou bělohorské bitvy z roku 1620, a že tedy symbolizuje
onen začátek třistaletého trápení s Habsburky.Mýlil se stejné jako ostatní Pražané, neboř
pomník byl postaven jako díkůvzdání, že Praha byla ubráněna proti švédskému vpádu a že
skončila válka třicetiletá.
....... Monument byl dílem sochaře Jiřího Bendla a pocházel z roku 1652; byl vytesán z jediného
kusu a vážil prý sedmdesát metráků. To ovšem Franta Habán netušil a tušit nemohl. Rozhodl se,
že Pražanům po návratu z bělohorské demonstrace předvede dílo stejně rázné jako
vlastenecké. A učinil tak způsobem sobě vlastním. Nejprve navštívil správce žižkovského
obecního dvora, pana Hodana, a představil se mu jako delegát Národního výboru
pověřený samotným Klofáčem a Kramářem, aby zařídil stržení sloupu na Staroměstském
náměstí. Hodan byl úslužným příznivcem obou jmenovaných pánů, a když mu navíc Franta
Sauer naznačil, že ho čeká v nejbližší době za pomoc při této akci povýšení, projevil ochotu
splnit každé Frantovo přání. Ale ten měl přání jediné: aby pan správce poslal odpoledne 3.
listopadu na Staroměstské náměstí hasičskou četu. Hodan slíbil a slovo také dodržel.
Hasiči přijeli, dokonce pod vedením Sauerova dobrého kamaráda Zedníčka, postavili žebřík a
omotali monument lany. Začli se sbíhat lidé a se zájmem sledovali počínání hasičů; někteří s
postojem veskrze chladným, jiní se snažili dílu zkázy zabránit. V poslední chvíli se dostavili i
pánové ze skutečného Národního výboru, ale Sauer je upozornil, že se pomník zřítí právě na
místo, kde stál jejich automobil; než se pánové stačili znovu vzchopit, pomník se zřítil a rozbil se
na několik kusů. To už bylo náměstí plné demonstrantů z Bílé Hory, hasičům pěl k práci pěvecký
sbor Žižkováků, řízený kapelníkem Kuderou.
Vyvolalo to ovšem nekonečné polemiky v novinách, rozhořčení a úsměšky, nepříjemnosti a
útoky, ale monument se už slepit nedal.* - Potud líčení onoho hanebného činu v knize Václava
Cibuly.
S historickým pozadím onoho destrukčního procesu, jímž byla tato historická památka k
oslavě statečnosti tehdejších Čechů, a zvláště Pražanů, zničena, je možno se seznámit v
příloze tohoto výtisku. Je s podivem, že se ani I. republika do konce svého trvání ve svém
oportunismu nesnažila o odčinění této křivdy, způsobené davovým poblouzněním. Vítáme
proto vznik "Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
L.P. 1996 společně s družstvem Credo Prostějov. Cyrilometodějskou ligou v Kanadě a
Křesťanskou akademií v Římě. K této celonárodní akci jsme se i my připojili a dali k disposici
se souhlasem své banky své konto s označením Col-Mar (COLUMNA B.M. Virginis). který bude
spravován šéfem české duchovní správy v Curychu, P. Josefem Šimčíkem a členem výboru
Sdružení br. V. Křepelkou. Na toto konto je tedy možno pod označením COL-MAR posílat
mezinárodní peněžní poukázkou peněžní dary pro obnovení zmíněného monumentu.
Složenku vyplňte takto: Einzahlung fůr. Credit Suisse, 8070 Zúrich-Paradepl. - Zugunsten von:
63404-10-555 Vereinigung d. ehemal. Tschechoslow.politischen Hůfttinge im Austand, Konto

Nr. 80-500-4
(pozn. redakce)

__________ Mjjd
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Z dopisu přátelům do staré vlasti
František Tománek
V lednovém čísle (1/97) časopisu ČIN - skautský zpravodaj vydávaný v Praze, přečetl jsem se
zájmem článek br. Zdeňka Kovaříka, nadepsaný

"BOJÍME SE ZODPOVĚDNOSTI ZA MINULOST ?'
Cituji:
Po uzávěrce minulého čísla ČINu jsme obdrželi tento článek z Hradce Králové s podtitulem "Listopadové nálady
Otiskujeme ho dodatečné, ptotože se domníváme, že je jeho obsah stále v této zemi aktuální. 'Námecká centrála pro
pronásledování nacistických zločinů zůstane zachována a bude nadále sfditt v fhoněmeckém Ludwfgsburgu u
Stuttgartu. V Bonnu o tom rozhodl spolkový ministr spravedlnosti spolu s resortními kolegy ze viech 16 německých

zemí...... ' (Svobodné Slovo 2211.1996).

Proč o tom uvažuji a píši. Protože u nás byla zákonem odsouzena KSČ Jako zločinná organisace a doba jejího 42 letého
vládnutí byla dobou teroru, násilí a nesvobody vůči občanům této země.
Skauti, skautky a vůbec celá naše organizace na obě období má smutné a bolestivé vzpomínky. Obě ideologie a
jejich pfedstravftelé se našeho skautského hnutí, výchovy a společenské odpovědnosti obávali a proto nás
pronásledovali a zakazovali. To Je živá minulost.
Proč ale jedna země (a Její občané), která nese za určitou dobu zla plnou odpovědnost, se ke své minulosti staví přímo
a otevfeně, nechce aby zlo bylo zapomenuto, natož nepotrestáno, byt za hodně dlouhou dobu, a druhá - to je naše
země, naši lidé, kteří dobu tvrdého a nenávistného bolševismu na vlastní kůži prožili, jsou ke zločinům, vraždám a násilí
bývalé KSČ lhostejní. Je Jim Jedno, jestli budou nebo nebudou tyto zločiny potrestány. Je proto na nás, abychom
nezapomněli.
Nechceme se přece mstít, ale chceme a vždy jsme chtěli spravedlnost. Skautské ideály - poctivé skautské Ideály a
dodržení našeho slibu bylo a je základem, na kterém můžeme bezpečně stavět.
Je to jen 7 let od posledního prolití krve - hlavně mladých lidí této země - a už zapomínáme. Zapomínáme, že pendrek
držel člověk, který se přece nějak jmenoval, že ho poslal jeho nadřízený, a ten měl a má také jméno. To, co provedli,
byl zločin a tento zločin je dosud nepotrestán. Nedej Bože, aby byl zapomenut."
Br. Zdeněk Kovařík

S politickým vězněm Zdeňkem Kovaříkem jsem byl v 50. letech v koncentráku NIKOLAJ (šachta
Eduard). Nevím, zda jde jen o náhodnou shodu jmen. Podle obsahu zmíněného zamyšlení je
ale pravděpodobné, že Z.K. je totožný s bývalým spoluvězněm. Snad se nemýlím, pracoval
jako důlní elektrikář a byl skaut vězněný na 'HORÁCH KRUŠNÝCH'. Chválím a cením jeho
názory. Znění článku redakci MUKLa přikládám a připojuji názor svůj.
Myslím si, že vývoj k spořádanému utváření politické moci v ČR je nesnadný a asi se prodlouží
pro nesnadný start. I když ČR
proti jiným zemím je na tom snad nejlépe v tom t.zv.
POSTKOMUNISMU.
Komunisté se jisté dlouho připravovali na den X, kdy pro ně jakákoli potřebná pomoc Moskvy
bude odepsána. Pro blížící se ztrátu moci ve státě měli tehdá zřejmě připraveny různé
scénáře. Aby zaplnili předpokládané VAKUUM STRANICKÉHO VLÁDNUTÍ, postupovali asi stejně
'plánovitě' jako po ukončení války v r. 1945. Myslím si, že po listopadu 1989 mnozí schopní
(všehoschopní) sloužilové režimu politickou scénu znovu ovládli a zajistili si významné posice
pod heslem 'SAMETOVÉ REVOLUCE' - NEJSME JAKO ONI I
Stačilo obrátit kabát, prohlásit se za 'demokraty' a postupovat podle plánu pozměněné
'Národní fronty' - nově pojmenované OBČANSKÉ FÓRUM.
Volby v r. 1990 byly rozhodující (stejně jako v r. 1946) a aby znovu významně ovládli politický
terén ve státě, jejich připravený scénář věděl jak postupovat. Organisátoři OF vhodili voličům
na misku rozhodování žhavý problém. Označili volby a votum pro Občanské Fórum jako
plebiscit proti komunistům. Cílenou propagandou zneužili důvěřivost široké veřejnosti, aby do
parlamentu a vlády, justice a jných správních orgánů státu prosadili a hlavně ponechali na
rozhodujících místech řadu podivných 'ZÁSTUPCU VEŘEJNOSTI'. V létě 1990 byl zvolen
parlament s mnohými poslanci, kteří schvalovali PRÁVNÍ KONTINUITU zákonné moci
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(KOMUNISTICKÉ III). Ti také ve Federálním shromáždění hlasovali pro bezzubé nové či

'novelisované' gumové zákony staré. Mnozí z poslanců jistě s jasným záměrem, někteří asi v
euforii tehdejší doby z nevědomosti, měli však většinu. Nesnadnost doby byla
naprogramována I
Nedávno jsem četl zajímavý postřeh z rozhovoru o poměrech na Ministrestvu vnitra v roce
1991.
Citát:
"Samozřejmé zde ještě byla kachlíková budova na Letné, plná komunistických policejních úředníků a k tomu ještě
specifická sorta t.zv. OSMAŠEDESÁTNÍKU, kteří přišli jako ukřivdění. K ministrovi Langošovi a k náměstkům se snažili
alespoň přetvařovat. Archivy však vydávaly svědectví o zločinech a vraždách z období 50. let. To nešlo smazat
podpisem CHARTY či nižším výdělkem po roce 1968. A stručný závěr ?
Pokud byli jen "osmašedesátnícl" a komunisté do roku 1989, tak se potírali navzájem. Pokud se ale mezi nimi octl po
roce 1989 nekomunista, obě skupiny se spojily a nekomunistu společně likvidovali. Ten, kdo neměl do roku 1990
zaplaceny komunistické příspěvky, měl přitěžující okolnost".

Není to snad výmluvný přiklad s širší platností ? - Nebylo podobných způsobů v různých sférách
moci mnohokrát použito ? - Kolik zlomených lidí bylo složkami StB v době nesvobody
najednou objektem vydírání ? - Nevím, myslím si ale, že podobné otázky nejsou destruktivní a
měli bychom se nad nimi zamyslet. Na startovní čáře v rozběhu ke SVOBODĚ bylo zřejmé
nahromaděno (mnohdy záměrně I) příliš mnoho překážek. Mnoho neosvětlených a
nepotrestaných zločinů z doby-totální moci komunistů dává tak dnešním LOUPEŽI VÝM
RYTÍŘŮM pobídku: Darebáctví (ČASTO ZLOČINY) se vždy vyplácejí, nebyly, nejsou a

nebudou potrestány, je to nejlepší cesta |ak si zajistit vysoký hmotný standard a dosáhnout
kariéry I
TOTO JE SICE MYŠLENÍ ZVRÁCENÉ, MNOHA "SCHOPNÝMI" DRAVCI BOHUŽEL APUKOVANÉ.

POZVÁNKA
Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů srdečně zve všechny své členy,
odběratele časopisu MUKL a všechny své příznivce na tradiční pietni shledání v
rakouském Nagelbergu na českých hranicích, a to na sobotu

dne 7. června 1997.
V 11.00 hodin bude sloužena mše sv. za všechny oběti komunismu. Po mši sv.
promluví krátce předsedkyně Světového Sdružení, sestra Bedřiška
Hoffmannová, dále zástupce Ústředí Konfederace čs. politických vězňů a na
závěr bývalý generální prokurátor České republiky Dr. Jiří Šetina. Po položení
květin k památníku se shromáždění odebere na oběd. Po obědě nastane
příležitost k přátelskému setkání muklů. K oficiálnímu ukončení pietni slavnosti
dojde ca. v 16.00 hodin.
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140
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996

o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu
bliky:

Úvodní ustanovení

(1) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) je
povinno na žádost fyzické osoby, která je státním ob
čanem České republiky nebo kdykoliv v době od
25. února 1948 do 15. února 1990 byla českosloven
ským státním občanem nebo státním občanem České
socialistické republiky anebo Slovenské socialistické
republiky, této osobě
a) sdělit, zda je o ní v informačním systému svazků
vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti (dále
jen „Státní bezpečnost“) evidován osobní svazek
anebo svazek s osobními údaji a zda je tento sva
zek zachován,
b) zpřístupnit kopii zachovaného svazku způsobem
stanoveným tímto zákonem.

(2) Po smrti osoby uvedené v odstavci 1 má mi
nisterstvo povinnosti uvedené v odstavci 1 také na zá
kladě žádosti podané osobou oprávněnou uplatnit
právo na ochranu osobnosti zemřelého.')
(3) Je-li veden soudní spor v souvislosti s rehabi
litačním řízením podle § 5 odst 4 zákona č. 87/1991
Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České republiky
č. 164/1994 Sb., bude osobám oprávněným ve smyslu
§ 3 téhož zákona2) umožněn přístup do svazků založe
ných a vedených Státní bezpečností o osobách, které již
nežijí a kterým byla způsobená majetková nebo jiná
křivda ve smyslu § 1 téhož zákona, za účelem získání
případného důkazního materiálu týkajícího se skuteč
ností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2
písm. a) a b) téhož zákona.

§2
Výklad pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) svazkem samostatný dokumentační soubor zalo
žený a vedený Státní bezpečností v období od
25. února 1948 do 15. února 1990 a evidovaný

v evidenčních pomůckách statisticko-evidenčního
odboru Federálního ministerstva vnitra nebo statisticko-evidenčních oddělení krajských správ Sbo
ru národní bezpečnosti anebo jejich předchůdců
(dále jen „svazek“); svazek je buď osobním svaz
kem, nebo svazkem s osobními údaji;
b) osobním svazkem svazek vedený o fyzické osobě
zařazené do evidence osôb (dále jen „osobní sva
zek“);
c) svazkem s osobními údaji jiný než osobní svazek,
který obsahuje záznam o datu narození, bydlišti,
soukromém a rodinném životě, politických posto
jích, členství v politických stranách, vztahu к ná
boženství, trestné činnosti, zdraví nebo majetko
vých poměrech fyzické osoby (dále jen „svazek
s osobními údaji“);
d) osobou evidovanou iako spolupracovník Státní
bezpečnosti osoba, o které byl kdykoliv v období
od 25. února 1948 do 15. února 1990 Státní bez
pečností evidován svazek v kategoriích rezident,
agent, informátor, držitel propůjčeného bytu
anebo držitel konspiračního bytu.
§3
Žádost o zpřístupnění svazku

(1) Žádost o zpřístupnění svazku (dále jen „žá
dost“) se podává písemně ministerstvu. Žádost lze
podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců od nabytí účin
nosti tohoto zákona.

(2) V žádosti uvede žadatel své jméno, příjmení
včetně předchozích změn, datum a místo narození,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu, jakož i název
kraje předchozích trvalých pobytů na území České
republiky. К žádosti připojí úředně ověřenou kopii
dokladu o státním občanství5) potvrzujícího, že je
nebo byl státním občanem uvedeným v § 1. Žádost
opatří svým úředně ověřeným podpisem. Je-li žadatel
osobou oprávněnou podle § 1 odst. 2, uvede tyto údaje
o zemřelém a předloží doklady prokazující jeho právo
na ochranu osobnosti zemřelého.
(3) Úřední ověření podpisu a dokladu podle od
stavce 2 není potřebné, pokud žadatel při osobním

’) $ 15 občanského zákoníku.
z) Zákon č. 87/1991 Sb„ o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějíích předpisů.
’) § 20 a 24 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
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podání žádosti ministerstvu prokáže svou totožnost
a předloží doklad o státním občanství3) potvrzující, že
je nebo byl státním občanem uvedeným v § 1.
§4
Vyřízení žádosti

(1) Žádost, která neobsahuje náležitosti stanovené
v § 3 odst. 2 nebo 3, ministerstvo bez zbytečného od
kladu odmítne s uvedením zjištěných vad žádosti; učiní
tak vždy písemně do vlastních rukou žadatele, s výjim
kou případů, kdy žadatel na základě ústního jednání
vzal svou žádost zpět.
(2) Žádost o zpřístupnění osobního svazku, která
obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 a 3, minis
terstvo vyřídí ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení
žádosti písemnou odpovědí do vlastních rukou žada
tele.
(3) Žádost o zpřístupnění svazku s osobními
údaji, která obsahuje náležitosti stanovené v § 3
odst. 2 a 3, ministerstvo vyřídí bez zbytečného od
kladu poté, kdy k tomu zajistí technické možnosti.
a)
b)

c)
d)

(4) V písemné odpovědi ministerstvo sdělí žadateli
údaje uvedené v § 1 odst. 1 písm. a),
místo zpřístupnění svazku, pokud je svazek zacho
ván,
údaje o evidenčním záznamu o existenci svazku,
pokud svazek není zachován,
zjištění, že žadatel je osobou evidovanou jako
spolupracovník Státní bezpečnosti, pokud je sva
zek zachován.

§5
Způsob zpřístupnění svazku

(1) Žadatel, kterému bylo ministerstvem sděleno,
že svazek je zachován (dále jen „oprávněný žadatel“),
má právo na zpřístupnění svazku. Jde-li o svazek
s osobními údaji, má právo na zpřístupnění té části
svazku, která se ho bezprostředně týká. Pokud je
osoba uvedená v § 1 odst. 1 evidována jako spolupra
covník Státní bezpečnosti, má oprávněný žadatel právo
pouze na zpřístupnění
a) obsahu evidenčního záznamu,
b) částí svazku, které k této osobě vzniky na základě
činnosti jiné osoby evidované jako spolupracovník
Státní bezpečnosti nebo v souvislosti s úřední čin
ností jiných osob,
c) částí svazku, které zachycují výsledky nasazení
prostředků zpravodajské techniky Státní bezpeč
ností na tuto osobu,
d) částí svazku, které vznikly v době, kdy osoba ne
byla evidována jako spolupracovník Státní bezpeč
nosti.
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(2) Zpřístupnění se uskuteční seznámením opráv
něného žadatele na místě, které mu ministerstvo sdělilo
v písemné odpovědi, s kopií svazku, anebo jde-li
o svazek s osobními údaji, seznámením s kopií té části
svazku, která se ho bezprostředně týká.
§6
Ochrana osobních údajů
Ministerstvo před zpřístupněním svazku oprávně
nému žadateli znečitelní v kopii svazku datum narození
a bydliště jiných osob, jakož i všechny údaje o jejich
soukromém a rodinném životě, o jejich trestné činnosti,
zdraví a majetkových poměrech. Pokud oprávněný ža
datel je osobou oprávněnou podle § 1 odst. 2, znečitelní
ministerstvo údaje o soukromém a rodinném životě
u všech osob.

§7
Žádost o sdělení pravých jmen
Oprávněný žadatel může při seznamování se zpří
stupněným svazkem požádat ministerstvo o sdělení
pravých jmen osob, které jsou v tomto svazku uve
deny pod nepravým (krycím) jménem. Pokud byla
osooa, která je ve svazku uvedena pod nepravým (kry
cím) jménem, osobou evidovanou jako spolupracovník
Státní bezpečnosti a ztotožnění pravého jména s nepra
vým jménem je možné, ministerstvo oprávněnému ža
dateli neprodleně na místě vyhoví.

§8

Utajení svazků

(1) Svazek, o jehož zpřístupnění požádal opráv
něný žadatel a který je ve správě ministerstva, pozbývá
utajení, pokud k jeho založení došlo před 1. lednem
1990.
(2) Svazek, který pozbyl utajení podle odstavce 1,
může být rozhodnutím ministra vnitra znovu utajen,
pokud je to v zájmu bezpečnosti státu nebo bezpeč
nosti osob či majetku.

§9

Vydání kopie svazku

(1) Ministerstvo vydá oprávněnému žadateli na
jeho žádost podanou při seznamování se zpřístupně
ným svazkem jednu kopii celého nebo části tonoto
svazku, podle jeho výběru, anebo jde-li o svazek
s osobními údaji, jednu kopii té části svazku, která se
ho bezprostředně týká. Ministerstvo každou stranu vy
dané kopie označí razítkem. Převzetí vydané kopie
oprávněný žadatel potvrdí podpisem.
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(2) Za vydání kopie vybírá ministerstvo správní
poplatek podle zvláštního předpisu/)
§ 10

Informační systém svazků
(1) Za účelem zpřístupnění svazků vytvoří minis
terstvo informační systém svazků a provozuje jej.
(2) V informačním systému svazků eviduje minis
terstvo neutajené svazky a uchovává údaje o oprávně
ných žadatelích, a pokud je oprávěným žadatelem
osoba oprávněná podle § 1 odst. 2, údaje o zemřelé
osobě uvedené v § 1 odst. 1 získané ze zachovaných
evidenčních pomůcek statisticko-evidenčního odboru
Federálního ministerstva vnitra a statisticko-evidenčních oddělení krajských správ Sboru národní bezpeč
nosti a jejich předchůdců vztahující se k těmto svaz
kům.

(3) Ministerstvo není povinno ověřovat, zda údaje
obsažené ve svazku a údaje získané do informačního
systému svazků ze zachovaných evidenčních pomůcek
uvedených v odstavci 2 jsou přesné či pravdivé. Ostatní
povinnosti provozovatele informačního systému podle
zvláštního předpisu nejsou tímto dotčeny.45)
(4) Součástí informačního systému svazků je evi
dence žádostí. V této evidenci ministerstvo uchovává
žádosti a kopie odpovědí podle § 4 a potvrzení o pře
vzetí kopie podle § 8.

§ H
Povinnosti státních orgánů,
právnických a fyzických osob a sankce
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(3) Ministerstvo uloží právnické osobě, která
nesplní povinnost podle odstavce 2, pokutu do
100 000 Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlédne
k závažnosti, významu, době trvání a následkům poru
šení povinnosti. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode
dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti
podle odstavce 2, nejdéle však do tří let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Po
kuta je příjmem státního rozpočtu. Vybírá ji minister
stvo.

(5) V ostatním se na postup podle odstavců 2 až 4
vztahují obecné předpisy o správním řízení.6)
(6) Fyzická osoba, která přechovává svazek nebo
jeho část nebo jejich kopie či opisy, je povinna vydat
jejich úředně ověřenou kopii ministerstvu do tří měsíců
ode dne účinnosti tohoto zákona; neučiní-li tak, do
pustí se přestupku.
(7) Přestupek podle odstavce 6 projedná minister
stvo, které za něj může uložit pokutu do 100 000 Kč.
Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Vybírá ji minis
terstvo.

(8) V ostatním se na postup podle odstavců 6 a 7
vztahují obecné předpisy o přestupcích.7)
(9) Náklady právnických a fyzických osob spo
jené s poŕíze'ním kopií podle odstavců 2 a 6 a s jejich
ověřením hradí stát.
§ 12
Společné ustanovení

(1) Státní orgán, který má svazek v držení, je po
vinen vydat jeho kopii nebo opis ministerstvu do tří
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
(2) Právnická osoba, která přechovává svazek
nebo jeho část nebo jejich kopie či opisy, je povinna
vydat jejich úředně ověřenou kopii ministerstvu do tří
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Na postup podle tohoto zákona se nevztahuje
správní řád,6) s výjimkou postupu podle § 11 tohoto
zákona.

§ 13
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince
1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

4) Položka 3 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 256/1992 Sb.^o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
7) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Causa anděl
Je obdivuhodné jak ješitný člověk dokáže být houževnatý v prosazování svých absurdních
cílů. Mylně jsme se domnívali, že causa Anděl je vyřízená tím, že jeho útoky na Světové sdružení
bývalých čs. politických vězňů, reprezentované řádně zvolenou předsedkyní, byly třemi
soudními instancemi v Curychu odmítnuty a navíc že byl povinen uhradit všechny soudní
výlohy, které pro pensistu s minimálním důchodem, jak kdysi při každé schůzi zdůrazňoval,
nejsou zanedbatelné.
Byl to omyl. Téměř rok po řádné volební valné hromadě přichází tento člověk znovu s
patnáctistránkovou, nic nového neříkající, zato zlobou soptící obžalobou, na prý neprávem
svolanou valnou hromadu, na niž se, ač osobně pozván, nedostavil ani neomluvil, protože ji
nesvolal ON. Sám smírčí soudce, před kterého p. Anděl řádně zvolenou předsedkyni pohnal,
se mu marně snažil dokázat, že valná hromada je platná, svolá-li ji výbor, nebo alespoň 25%
členů spolku. On se jí tedy měl zúčastnit a případně znovu kandidovat. Dále se snažil smírčí
soudce p. Anděla přesvědčit, že důvod, pro který se předsednictví vzdal jak ústně, tak
písemně, nesvědčí o jeho demokratickém smýšlení. Proč se vzdal funkce, když byl jeho návrh
na vstup Sdružení do Svazu čs. spolků ve Švýcarsku zamítnut ? - Bylo by těžké smírčímu soudci
vykládat, že se tento pán už jeden a půl roku neprávem vydával za Sdružením vyslaného
delegáta do výboru Svazu spolků a že si veškerou korespondenci a pozvánky na schůze
nechal posílat na svou soukromou adresu, což vyšlo najevo až těsně před jeho první žalobou.
A je toho ještě daleko víc, pro co byt p. Anděl na valné hromadě všemi hlasy vyloučen ze
Sdružení.
Všichni to už znáte, ale přesto se to všechno má nyní znovu u soudu přetřásat, protože p.
Anděl tvrdí, že i nadále je ON jediným právoplatným předsedou našeho Sdružení. Máme tedy
co člnltl -až s neuvěřitelnou zaslepeností a s politováníhodnou ztrátou smyslu pro realitu. I kdyby
mu nakrásně soud přiznal. že má pravdu, což je absurdní, má tento člověk pocit, že by se mezi
námi vůbec mohl objevit ?
Redakce

Hutnot* z časů minulých
• Pohádka pn dospělé z let normalizace:
Byljednou jeden král a ten měl tři syny,
z nichž žádný mu nedělal radost.
Ten první byl hlupák a udavač, ten druhý
oportunista a kariérista a ten třetí byl taky
komunista.
♦ ♦ ♦

• Na Hradě zvoní telefon:
"Novotný, ano, ano... ano, nenene."
Ptají se ho:
"Kdo to volal?"
"Moskva."
"A jak sis mohl dovolit říkat nenene?"
"Ptali se mě, jestli mě pořád neunavuje ří
kat ano."

• Jednou se dokonce stalo, že pustili
Disneyův film Sněhurka a sedm trpaslíků.
V kině sedí maminka s chlapečkem. Samo
zřejmě, před filmem jde týdeník. Kluk sedí
a ptá se:
"Maminko, to už jsou ti trpaslíci?"
Na plátně se objeví nějaká schůze a chla
peček znovu:
"Maminko, to už jsou ti trpaslíci?"
Maminka na to:
"Prosím tě, buď zticha. "
Vedle sedící pán se k ní nakloní a říká:
"Vysvětlete, prosím vás, tomu chlapci roz
díl mezi slovem trpaslík a tajtríík."
♦ ♦ ♦
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Postrelouren an:

ČR -

Stan. Gajdošik
Paseky 1574
76001 Zlín

V zahraničí:

"MUKL"
"MUKL*
"MUKL"
’’MUKL"

Postfach 4111
CH-8022 Zürich

Čtvrtletník Světového sdružení býv. čs. polit, vězňů
Presseorgan der Weltvereinigung der ehem. tschechoslowakischen
politischen Häftlinge
Quarterly-Revue - Editor: Association of Former Czechoslovak
Political Prisoners
La revue trimestrielle - Editeur: Association mondiale des anciens
prisonniers politiques tchécoslovaques

Nevyžadené rukopisy se nevracejí. Redakce neručí za obsah inzerce. Podepsané články nemusí vždy vyjadřovat názor
redakce.

Řídí redakční rada - odpovědný redaktor Eugen Hoffmann - Tiskem MIKO PRESS ČR

Předplatné pro nečleny Sdružení (ročně):
švýcarsko;
ostatní Evropa:
Zámoří (letecky):
Česká republika:

šfr.
šfr.
Šfr.
Kč.
Kč.

20,- včetně poštovného •)
24,'
"
*)
26,"
"
*)
100,- pro členy Sdružení
60,- pro hromadné objednávky

Vychází 4x do roka
•) Prosíme platit bankovkou v doporučeném dopise na adresu:
Postfach 4111, CH-8022Zurich (pro zahraničí).

Zde odstřihněte

Objednávám (MUKL)
na jeden rok
na půl roku

Objednávky v ČR na adresu:
1

□

Stan. Gajdošik, Paseky 1574
76001 Zlín

Adresa objednávajícího:

Příjmení:...................................................
Jméno:......................................................
Ulice a č.:.................................................
Místo:........................................................
(neopomenout směr. pošt.číslo)

Stát:...........................................................

Objednávky v zahraničí:
Postfach 4111
CH-8022 Zürich
Switzerland

