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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři!
Po deseti měsíční odmlce opět dostáváte do rukou nové číslo Va
šeho oblíbeného magazínu MUKL. Magazín, který po celá dlouhá léta
spojoval muklovskou rodinu roztroušenou po celé naší planetě. A po
něvadž by bylo neodpustitelným hříchem kdyby tento náš časopis
zanikl, rozhodli jsme se proto vytvořit nový redakční tým, který bude
dbát o to, abyste magazín Mukl dále pravidelně dostávali do svých
poštovních schránek.
Časopis Mukl vždy byl časopisem vydávaným Světovým sdružení
bývalých politických vězňů se sídlem v Zůrichu a tomu je tak stále.
Světové sdružení na své volební valné hromadě ve švýcarském
Dietikonu u Zurichu zvolilo dne 20. dubna 2001 svůj nový výbor a
svého nového předsedy. Tím se stal dlouholetý mukl, všem muklům
dobře známý, Mons. ThDr. Antonín Huvar, papežský prelát z Velké
Bystřice u Olomouce. Přítomní na valné hromadě rovněž jednomyslně
rozhodli o tom, že MUKL nesmí zaniknout a proto bude vycházet dá
le.
MUKL bude zatím vycházet tak jak doposud a to jednou za čtvrt
roku. Redakční rada však do budoucna uvažuje o změně. Jejím přá
ním a cílem je, aby Mukl vycházel tak, aby ho čtenáři dostávali na
svůj stůl pravidelně každé dva měsíce.
RNDr. Gracian Tejral
odpovědný redaktor magazínu MUKL

Předplatné poukazujte v zahraničí
na Švýcarské Postchekkonto :
80-500-4 für Konto 63404-10 4835
V ČR a SR na kontaktní adresu v ČR
hotovostní složenkou
Odpovědný redaktor:
RNDr. Gracian Tejral
Redakční rada:
ThDr. Antonín Huvar
Božena Jíšová
Milo Komínek
Josef Koudelka
JUDr. Dr. Jiří Šetina

Grafická úprava a tisk:
MIKO PRESS
Frýdek-Místek
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakce neručí za obsah inzerce.
Magazín je tribunou svobodných názorů a
redakce proto za podepsané články nenose
odpovědnost a nemusí se vždy s jejich
obsahem ztotožňovat.

Mons. ThDr. Antonín Huvar
na valné hromadě 20. 4. 2001

Foto:
RNDr. Gracian Tejral
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Bratři a sestry!
Jistě mi dovolíte, abych použil tuto stránku k opravdu srdečnému
pozdravu z místa předsedy Mezinárodního sdružení bývalých česko
slovenských politických vězňů. Pro mne je to opravdová čest, protože
cítím důležitost informovat všechny, pokud jenom budou známy
všechny podrobnosti o věcech a poměrech v naší vlasti i celosvětově.
Znáte jistě faktory, které hýbou celým děním v naší vlasti, ale též
cítíte stejně jako my, že není síly, která by mohla s nastoupenou praxí
nějakým způsobem konfrontačně vystupovat. Nedá se mnoho měnit
a prožíváme to jako určité nedobré zklamání, pozorujeme-li, jak mno
zí i z našich řad nešetrně zacházejí se zkušenostmi ze všech převýchovných ústavů, táborů, šachet a jiných míst, kde nás minulý režim
toužil likvidovat.
Rozuměli jsme si dobře v době tísně, držela nás osobně víra v sílu
každé osobnosti a připravovali jsme se na skutečně přímé, ryzí a čisté
poslání, které jsme chtěli startovat po návratu do civilu. Nedotkla se
nás zločinná morálka minulého režimu, odmítali jsme všechny zása
dy, na kterých minulý zločinecký režim stavěl. Nedovedli jsme proklí
nat, spíše jsme všechno používali jako učební látku i prostor a umiňovali jsme si, že budeme vydávat o těchto událostech, zvláště padesá
tých let, opravdický a skutečný obraz. Nesmí se mnoho na tom změnit
tím, že se už jedná o stářím a nemocemi unavené jedince. Nemáme
přátel, kteří by nás chtěli nějakým způsobem podržet, podepřít anebo
nám alespoň nějakým způsobem vrátit zase novou naději. Ani naši
představení všech kategorií nemají dobrou vůli nás přijímat dále jako
věrohodné svědky. Často se nám zdá, že jsme prohráli nejen čas, ale
celý život a do dějin vstupuje všechno utrpení jen jako výčitka ne
schopného vedení národa.
Jen sebevědomý charakterní zkušený muž či žena mohou být i
přijímáni jako opravdoví svědkové. Nedělejme si nic ani z pohrdání,
ani z neduhů, které přicházejí v našem vysokém věku, buďme svými
zkušenostmi opravdovými učiteli lepšího života. Je to rozumné, bratři
a sestry, kdo zůstáváte v cizině, že jste ochotni tam žít dál. Věřte to
mu, že vás i národ musí považovat za zdravé jádro svého souručenství, jen je potřebí, abychom žili vy i my ve vlasti opravdu silou morál
ního vztahu ve všem, co naplňuje lidský život. Jsme prostoupeni vše
mi možnými jedy, které otravují a budou ještě směrodatné celá deseti
letí v naší vlasti. Hledejme všechno, kde můžeme radostně působit na
generace, které nás následují, aby nás mohly sledovat a s díkem zařa
zovat naše životy mezi ty, kdo jsou světly pro celé věky. I naše vlast
může přežít jen péčí pevných charakterních lidí, může být zárukou jen
tenkráte, budou-li se vedoucí i podřízení řídit pevností mravního ko
dexu. Ať ve vás ve všech zůstává radost i síla dobrého upřímného ži
vota. K tomu srdečně Zdař Bůh!
Mons. ThDr. Antonín Huvar
Předseda Světového sdružení bývalých
československých politických vězňů se sídlem v Zůrichu

Kým jsou tzv.
"SDĚLOVATELÉ"?
V Pardubicích na Zbraslavském
náměstí se nachází budova, sloužící
mj. ministerstvu vnitra a archivním
účelům. Dne 22. března t.r. využil
jsem možnost písemného pozvání zá
stupce ředitele Pavla Brunnhofera k
nahlédnutí do zpřístupněné doku
mentace. Jednalo se o písemnosti do
sud utajené a vedené vězeňskou slož
kou MV Valdice u Jičína.
Předložených 24 stran záznamů
bývalých vězeňských funkcionářů
vztahovalo se výlučně na útěkáře 50.
- 60. let z věznice Valdice u Jičína.
Na údaje o předem připravovaných,
obvykle vždy utajovaných, záměrech
k útěku nejen mé osoby, ale spousty
dalších jmenovitě uvedených jedin
ců, nestačil jsem zírat. V té době byli
útěkáři poměrně mladí se sazbou 10
let a výše. Nesmiřitelní antikomunis
té a nesmiřitelní k výši trestu. Ale
kým bylo vedení věznice informová
no o přípravách k útěku, k tomu ně
kdy pouze vysloveného? Přede mnou
vyvstal libovolně užívaný název bez
charakterního jedince předstírajícího
se a vnucujícího se do přátelství v
podmínkách destruktivního pobytu
komunistických kriminálů. Realita?
Donašeč, udavač, konfident, bonzák,
praskač, sdělovatel. Donašečství věz
il itelům bezpochyby za příslib po
chybných odměn, jako např. získání
balíčku z domova, případně předčas
né propuštění. Kolik je a bylo těch t.
zv. "Sděiovatelů"? Dle předložené
dokumentace, ze které jsem získal 16
stran pro soukromé účely, v té době
jich bylo úctyhodné množství.
Přede mnou defilují mrtví, umu
čení ve vyšetřovnách StB, velcí mrtví
od popravišť socialismu, kteří údobí
dneška neprožívají. A pozůstalí? Je
odpuzující, kdyžjedinci shora uvede
ní se nalézají v řadách organizace
KPV a třeba se zaštiťují i výkonem
nějaké funkce.
Důsledkem nejen shora uvedepokračování na sírane 4
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ných aktivit a mentální úrovně ofi
ciálních představitelů tzv. politických
vězňů je totální nezájem verejnosti a
ztráta jakékoli společenské prestiže.
Sebeprznění se trestá vždy velice
přísně !
Rok 1949-51 TNP, 1951 - 53 PTP,
1953 - 68 komunistické kriminály.
Josef Koudelka
místopředseda SvSBČPV Ziirich
bytem Olomouc

Válení,
dovolujeme si Vás upozornit na
existenci projektu "Než bude pozdě",
kterému byl přidělen grand Fondu
pro podporu a rozvoj kinematografie
v lednu 2000. Projekt systémově ma
puje perzekuci prováděnou komunis
tickým režimem mezi lety 1948 až
1989, ale dotýká se i tet 1945 až
1948.
Vyrovnání s komunistickou mi
nulostí se stalo traumatickým místem
naší společnosti. Z různých důvodů
nebyly zločiny bývalého režimu ne
jenže potrestány, ale dokonce jen mi
nimálně předloženy veřejnosti. Při
tom oběti minulých represí postupně
stárnou a s nimi odchází i svědci mi
nulého násilí. Paměť národa je tak ohrožena k velké radosti jak původců
minulých represí, tak i jejich dneš
ních pohrobků.
Část projektu "Než bude pozdě"
tvoří seriál dokumentárních filmů
systematicky mapujících komunistic
ké perzekuce prováděné v různých
obdobích na různých skupinách oby
vatel.
Nedílnou a velmi důležitou slož
kou tohoto projektu je však vytvoření
rozsáhlého archivu dvouhodinových
interview s osobami, které trpěly per
zekucí nebo jejich rodinnými přísluš
níky. Na ploše dvou hodin by se měla
formou rozhovoru před kamerou za
znamenat svědectví obětí i odpůrců
komunistického režimu, obraz doby a
vývoje osudů pod koly neúprosné
doby. Předpokládáme, že do archivu
budou zařazeny výpovědi 500 až
pokračování na straně 5

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY,
KTERÁ SE KONALA DNE 20. DUBNA 2001
V RESTAURACI TREFF V DIETIKONU CH.
Schůze byla zahájena v 10,00 hodin předsedkyní B. Hoffmannovou,
která přivítala přítomné, zvláště s poděkováním těm, kteří k nám vážili
cestu z republiky. Na pořadu bylo především přijetí dvanácti nových
členů, volby nového předsedy a nového výboru. Za kandidáty do nového
výboru byli navrženi bratři převážně trvale žijící v ČR, tak aby odpo
vědnost za činnost Světového sdružení bývalých československých vězňů
na bratry a sestry žijící trvale na území ČR.
Úvodem se tajemník Hoffmann zmínil o jednom z nejdůležitějších důvo
dů tohoto opatření. Bylo to totální selhání čs. exilu v boji proti komunistické
diktatuře, které se projevilo téměř nejen ve všech exilových organizacích, ale
i v organizaci hostitelských zemí s českým personálem a bylo způsobeno
dokonale koordinovanou Činností Státní bezpečnosti. Světové sdružení býva
lých čs. politických vězňů se však přes mnohé intriky zaprodanců pražs-kého
režimu nepodařilo pacifikovat.Tento žalostný stav exilových organiza-cí vedl
přirozeně k rozhodnutí představenstva zmíněného Světového sdružení zvolit
ústředí ze členů trvale žijících na území ČR, kde lze ještě stále nalézt dosta
tečné množství mravně integrálních osobností důsledně demokratického
smýšlení.
Tímto nevznikla další nová muklovská organizace, ale pouze činnost na
této valné hromadě nově zvoleného představenstva byla svěřena členům tr
vale žijícím na území ČR Následovalo představování nových kandidátů na
členství, z nichž každý musel mít doporučení některého člena Sdružení, kteří
se za něho zaručil. Většina je z řad muklů. Získali jsme ale také nové členy
z řad "nemuklů", kteří ovšem víc než mnohý z nás bojoval a bojuje i nadále
proti komunismu. Přítomný bratr Bím při této příležitosti neustále zdůraz
ňoval, že z řad "nemuklů" můžeme přijmout jen vynikající osobnosti, "které
si musejí vážit toho, že jsme je přijali do svého středu". Tento požadavek byl
místopředsedou br. Dr. Lukaštíkem interpretován v tom smyslu, že každý z
kandidátů na členství má o sobě něco vypovědět a na základě této výpovědi
se má hlasovat o jeho přijetí. Tak se také stalo a hlasováním se všichni navr
žení stali členy naší organizace.
Vynikající osobnosti ano, budiž to však chápáno především po stránce
mravní. A co se týče br. Bímem proklamované "cti" a "vděčnosti" nových
členů za udělení možnosti s námi spolupracovat, je nutno podotknout, že po
všech těch nesvárech, dokonce soudních procesech, vzájemné nenávisti a zá
visti mezi mukly, je spíše na nás jim poděkovat, že vůbec doma po všech ústrcích a šikanách se nezpronevěřili svým ideálům svobody a jsou ochotni
spolupracovat s muklovskou organizací, která se po dobu 32 let úporného
boje s chorobným oportunismem neposkvrnila nedůstojnými kompromisy.
Všech dvanáct navržených bratrů z Čech a Moravy bylo posléze
přijato všemi platnými hlasy za plnoprávné členy Sdružení. Seznam
nových členů: viz příloha.
Následovalo udělení absolutoria starému výboru a tím k jeho odstoupení.
Valná většina přítomných schválila tento bod programu, pouze br. Bím se
zdržel hlasování. Jako důvod uvedl, že na schůzi nebyla předložena celá po
kladní zpráva. Předsedkyně k této námitce uvedla, že kontrola pokladny byla
provedena revizory účtů, br. Křepelkou a br. Horákem dne 6. února 2001 v
rámci výborové schůze v Dietikonu, aby agenda valné hromady nebyla zby
tečně zatížena kontrolou pokladních dokladů za období od poslední valné
hromady, která se konala dne 23. října 1998. Vysvětlení sestry předsedkyně
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bylo přijato se zadostiučiněním. Dr. Lukaštík oznámil současný stav konta
Sdružení, který vykazuje ke dni valné hromady sFr. 1 400. Následovala vol
ba nového výboru a nového předsedy.
Do funkce předsedy Sdružení byl jednomyslně, tj. 38.hlasy (14 přítomných
a 24 plných mocí) zvolen br. Dr. Antonín Huvar.
Do výboru Sdružení byli jednomyslně zvoleni: Jaroslav Horák, Božena
Jíšová, Milo Komínek, Josef Koudelka, Vladislav Křepelka, Stanislav
Lukaštík, Dr. Z. Lukaštík, Dr. Jiří Šetina, Dr. Gracian Tejral (manželé
Hoffmannovi na funkce v novém výboru nekandidovali)
Jednotlivé funkce a redakci časopisu MUKL si určí nový výbor na své
první výborové schůzi. Ve 13,00 hod byl v místní restauraci účastníkům val
né hromady servírován oběd. Po obědě se ještě upřesnil program Sdružení,
jehož vedení je převážně složeno ze členů převážně žijících v ČR. Bylo usneseno, že bankovní konto pro členy ze zahraničí pro výběr příspěvků ve
valutách zůstane v Zůrichu a podle potřeby se peníze budou posílat do re
publiky. Tuto funkci převzal br. Dr. Z. Lukaštík spolu s br. Horákem. Dalším
důležitým bodem činnosti je navázání spolupráce s bratry Slováky, kteří
sledují shodné cíle se Sdružením (br. Bednár z Popradu). Dále bylo několi
krát zdůrazněno, že se Sdružení za žádných okolností nesmí omezovat jen
na vzpomínkové akce, nebo na vyvíjení pouze sociální činnosti, která je po
vinností státu a která má zastřít politickou nečinnost. Hlavním politickým
cílem je zákaz komunistické strany, odsouzení komunistických zločinů, kteří
se dodnes bezostyšně vyhřívají na výsluní přízně vládnoucí garnitury a pro
své dosud žijící oběti mají jen cynický výsměch. Naším cílem není tyto lids
ké zrůdy popravovat, možná ani ne zavírat, ale veřejně odsoudit a vyřadit z
veřejného života. Naše Sdružení, které je nejstarší muklovskou organizací
(od r. 1969) odrazilo mnoho zákeřných útoků z řad našich vlivných nepřátel
jak z exilu, tak z domova. Těm k jejich politování oznamujeme, že existuje
me dál, že i nadále budeme růst až stále více poctivých lidí zjistí, ženám ne
jde o osobní prospěch, ale o zájmy našeho tak dlouho a tak těžce zkoušeného
národa. Každý nový člen by si měl uvědomit, jak je to po dlouholetém utrpe
ní muklů nedůstojné nechat se koupit za obložené chlebíčky na Hradě, nebo
jinak řečeno - "prostě za hrst shnilé rýže". Schůze byla ukončena v 1 5,00
hodin vzájemným potřásáním rukou.Odstupující výbor projevuje tímto svůj
upřímný dík všem členům Sdružení, jim nebylo možno osobně se zúčastnit
valné hromady, zajimi projevenou důvěru a účast ve formě zaslaných plných
mocí.
Zapsala: Bedřiška Hoffmannová

1000 respondentů.
Samozřejmě mnozí z Vás mohou
namítnout, že pozdě už vlastně je, a
že mnoho z osobností, které trpěly
perzekucí už nemůže svůj příběh vy
povědět. Přesto věříme, že najdeme
dostatek spolupracovníků ochotných
svěřit filmovému záznamu své vzpo
mínky, své osudy, tento archivní pro
jekt může mít velký význam zvláště
pro mladou generaci, které je zásad
něji nepoznamenaná důsledky dikta
turyjediné strany, nemusí zavírat oči
před minulostí a velmi ji zajímá osud
jejich rodičů a dědů.
Rádi bychom Vás - a samozřejmě i
ostatní členy Vaší pobočky - touto
formou požádali o spolupráci a dále
poprosili, aby nám případně dali vě
dět, zda vlastníte zajímavé dobové
materiály - fotografie, úřední doku
menty, možná i amatérské filmy z oné
doby, ale i z předválečného období.
Byli bychom velmi zavázáni, kdybyste
nám dali o jejich existenci zprávu.
Za pomoc děkují realizátoři, dra
maturgové projektu
Jan Štern, Jiří Hapala
Soběslavská 4, 130 00 Praha 3
Tel.: 02/72 7333 13
Fax.: 02/ 72 73 85 33
0608 27 93 72

Drobné zprávy
Dne 15. května 2001 zemřel ve
švýcarském Zůrichu bývalý politic
ký vězeň a místopředseda Světového
sdružení bývalých československých
politických vězňů Zdeněk Lukaštík
Dipl. Ing.
V australském Sydney zemřel ná
hle 10. Března 2001 Karel Jeníček,
dlouholetý starosta Sokola.

Dr. Šetina, otec Dr. Antonín Huvar
a sestra Jíšová

Foto:
RNDr. Gracian Tejral

Ve čtvrtek 21.6.2001 se ve Znoj
mě konala beseda na téma zločiny
komunismu, protikomunistický odboj
a aktuální kauza uvěznění důstojníka
BIS Vladimíra Hučína. Na besedě
byli přítomni paní Zdena Mašinová a
Ing. Arch. Lumír Šimeček.
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Dva muklové
Mám přítele, Slováka Michala,
který prožil dvanáct let snad ve
všech známějších komunistických
věznicích a koncentrácích. Dvakrá
te se pokusil o útěk. Nejdéle si po
byl v Ilavě a Jáchymově. Přesto, že
za těch dlouhých dvanáct let vypil
kalich utrpení skutečně až do dna,
komunistickým zločincům se nikdy
nepodařilo zlomit mého statečného
a hrdého přítele.
Nedávno jsem četl knihu "Z
bláta do louže" (= z německého
protektorátu do sovětského - vzpo
mínky na dvanáct let života v čs.
gulagu). Knihu, vydanou loni v
Hradci Králové, napsal devadesátičtyřletý mukl pan Alois Hlavatý.
Autor byl po falešném obvinění od
souzen v roce 1948 na šibenici.
Těsně před popravou byl rozsudek
změněn na doživotí. Po dvanácti le
tech propuštěn za zdravotních dů
vodů. Pan Hlavatý byl vystaven
nejvyšším stupňům mučení, ale estébákům se nepodařilo jej přinutit k
nepravdivému svědectví. Snad je
ještě více obdivuhodné, že přes
všechnu zažitou hrůzu, ukrutnosti a
sadismus, neztratil víru v lidi, v
lidské dobro. Četl jsem několik
vzpomínek na komunistické kon
centráky, ale tato knížka mne zau
jala ze všech nejvíce prostým jazy
kem a hlavně pravdivostí. Měla by
být povinnou školní četbou pro
všechnu mládež, která o bolševic
kém systému ví pramálo a navíc je
stále i nyní vystavena propagandě v
Čechách přežívajících komunistů.
Fascinovala mne skutečnost, že au
tor a můj přítel Michal pokud jde o
bolševické věznice, koncentráky a
útěky, měli téměř totožné osudy.
Řadu v knize popisovaných zkuše
ností mi již vyprávěl Michal: např.
skutečnost, že uprchlí muklové
mnohem snadněji nalezli spolehli
vou pomoc na Slovensku než v Čepokračování na straně 7

Vzpomínka na mrtvé
Komunismus jenž předcházel fašismu a nacismu zasáhl čtyři kontinenty
světa. Všude tam, kde se prezentovalo tzv. mezinárodní komunistické hnutí
tekla krev a byli mrtví. Komunisté páchali své zločiny bez jakýchkoliv
zábran a ohledů. Za celou dobu svého trvání má komunistické hnutí na
svědomí téměř miliardu nevině zavražděných obětí. Ruští komunisté se
mohou pochlubit z tohoto počtu 20 milióny mrtvých, čínští 65 milióny a
východoevropští komunisté 1 miliónem mrtvých. Ostatní oběti završující
hodnotu do jedné miliardy byly vyvražděny komunisty v ostatních Částech
zeměkoule kam vkročili, např. ve Vietnamu 1 milión, v Kambodži 2 milióny,
v Afghánistánu 1,5 miliónů atd.
V bývalé Československé republice bylo za vlády komunistů odsouzeno
z politických důvodů asi 217 000 lidí. Největším nepřítelem komunistů se
stali ti kteří nepřijali komunistickou doktrínu za svoji vlastní. Neohrožené
skupiny občanů pevně spjaté ve společné nekomunistické ideologii a v
pevném svém přesvědčení se tedy staly hlavními protivníky komunismu.
Komunisté v prvé řadě tak vytáhli do boje proti katolické církvi. Ta se totiž
nepodrobila požadavku komunistů, aby se stala "národní církví" a tak
nezávislou na Vatikánu a plně ovládanou politbyrem KSČ. Komunisté
vytáhli do boje proti církvi tvrdě a nekompromisně. Do roku 1968 odsoudili
za protistátní činnost několik tisíc řádových kněží a řeholnic, světských
kněží, biskupů a laiků.
Opravdoví vlastenci, kteří za II. světové války bojovali ze svého
přesvědčení za svobodu své vlasti a to bez ohledu na to zda tito bojovali na
západní či na východní frontě, stali se pro komunisty další nebezpečnou
skupinou občanů. Komunisté s nimi rovněž učinili krátký proces. Mnoho
jich popravili, ostatní na dlouhé roky uvěznili. Kolem 40 000 jich skončilo
ve vězeních. Byl to pro komunisty typický projev vděku za jejich službu
vlasti. Komunistickou represí nebyli však ušetřeni ani další ostatní občané
Československa. Oběťmi rudého teroru a zločinnosti se stávali podle hesla
"kdo nejde s námi, jde proti nám" mnozí intelektuálové, zemědělci,
řemeslníci a podnikatelé. Ba ani dělníci nebyli ušetřeni před komunistickou
hrozbou. Tisíce dělníků strávilo dlouhá léta svého života ve vězeních a
koncentračních táborech jako tzv. nepřátelé dělnické třídy.
Ve Znojmě bylo vzpomenuto obětí zločinů komunismu na setkání
bývalých politických vězňů z Čech a Slovenska. Setkání bylo zorganizováno
Světovým sdružením bývalých československých politických vězňů v
Zůrichu a Sdružením bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo.
Političtí vězni se sešli ve Znojmě - Louce v sobotu 2. června 2001 v 15,00
hod., kde v chrámu sv. Václava a nanebevzetí Panny Marie sloužil zádušní
mši svátou za oběti komunistických zločinů papežský prelát Mons. ThDr.
Antonín Huvar, dlouholetý politický vězeň a předseda Světového sdružení
bývalých československých politických vězňů v Zůrichu. Ve svém kázání se
otec Huvar zabýval oním těžkým obdobím české historie pod komunistickou
diktaturou a o morální devastaci národa, kterou ona diktatura za téměř
půlstoletí své vlády přinesla.
Po mši svaté, zakončené chorálem Svatý Václave, zástupci Světového
sdružení bývalých československých politických vězňů v Zůrichu, Sdružení
bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 ze Znojma a z Prahy položili
věnce k pomníku obětí komunismu před louckým kostelem. Zástupce ODA
položil k pomníku květiny. Po modlitbě poděkoval zástupce SBPV Znojmo
chrámovému sboru z kostela sv. Mikuláše ve Znojmě za jejich účast při
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církevních obřadech a přivítal přítomné. Jmenovitě pak uvítal přítomné
zástupce politických stran KDU - ČSL. a ODA,-bývalé politické vězně členy
KPVČ ze Znojma, generála Juraje Fedora, který nebyl ve Znojmě na setkání
politických vězňů poprvé, hosty ze Slovenska, Mladé Boleslavy, Frýdku Místku, Přerova, Olomouce a Uherského Hradiště.
II. místopředseda Světového sdružení v Zůrichu, bratr Josef Koudelka,
pak ve svém projevu se kriticky vyjádřil k paradoxním rozdílům současného
politického dění. Po projevu bratra Koudelky pozdravil přítomné jménem
bývalých politických vězňů ze Slovenska člen Konfederace pronásledova
ných komunisty generál Juraj Fedor.
Vzpomínková slavnost byla zakončena zpěvem české a slovenské ná
rodní hymny.
RNDr. Gracian Tejral

OTEVŘENÝ DOPIS
P. T.
Václav Havel
Prezident ČR,
Praha - Hrad.

30. červen 2001

Jako předsedové poboček KPVČ ČR jsme dne 5. června t. r. ode
slali dopis prezidentu republiky Václavu Havlovi.
Nevyčkali jsme dobu jednoho měsíce jen proto, že je ohroženo
zdraví a život politického vězně Vladimíra Hučína. Podle výpovědi
očitých svědků byl k soudnímu přelíčení veden v řetězu příslušníkem
ostrahy - ochranky-, což se nedělo ani za komunistické totality.
Z obsahu dopisu cituji:
My, bývalí političtí vězni se znovu cítíme ohroženi nejen na svo
bodě, ale i na životě, především ničím a nikým neomezenou mocí ko
munistů zjevných i skrytých. V "Klekánici", promítané na ČT 1 dne
29. a 30. května t. r. jste přiznal svoji spoluzodpovědnost za současný
stav v naší vlasti.
Proto Vás žádáme o osobní zákrok v kause člena Konfederace po
litických vězňů ČR a příslušníka BIS kpt. Vladimíra Hučína, t. č. ve
vyšetřovací vazbě na Pankráci.
Připomínáme Vám i Vaši osobní zkušennost z pobytu za mřížemi
a jsme zděšeni již jen tím, že jste se v této věci dosud neangažoval. Je
možné, že nejsme dostatečně informováni. (Případ jeho matky pova
žujeme za jinou záležitost, i tak do nebe volající.) Tolik dopis.
Apelujeme na Vás, pane prezidente a občane Václave Havle, aby
ste vahou své osobnosti zakročil a zabránil perzekucím tohoto druhu!
Staňte se opět disidentem a ve státě, jehož jste hlavou, usilujte o dodr
žování zákonů a lidských práv.
V úctě
Za pobočky KPV ČR
(následují razítka a podpisy následujících poboček)

Pobočka 60 Teplice, 73 Svitavy, 55 Turnov, 20 Jablonec nad Nisou,
51 Přerov, 1 8 Plzeň, 15 Praha, 23 Karlovy Vary, 41 Nová Paka

chách, kde jim podstatně více hro
zila udání, prozrazení. Uprchlíci
většinou prošli Slovenskem s po
mocí místních lidí, ale téměř vždy
byli zrazeni v Čechách nebo na
Moravě. To byla též zkušenost obou našich muklů. Michalovi jsem
předal s knížkou adresu autora. Na
svůj dopis obdržel odpověď, která
stojí za citaci:

Milý pane Michale,
můj drahý spolumukle '.
Děkuji Vám za Váš velmi milý a
plně vyčerpávající dopis z konce mm.
Jak jste to všechno dokázal přemoci
a zůstat při tom při životě? Vždyť to
je úplný zázrak a něco podobného ří
kám i já sobě. Potřeboval bych si s
Vámi popovídat. Jistě mnoho by
chom si měli říci !! Celkem jsem už
za to poslední desetiletí vydal pět
knížek. Rád bych vydalještě jednu, to
už poslední, jenže to se mi už asi ne
podaří. Vždyť už "JEDU" v 95 roce
svého života a to už je trochu mno
ho....
Já měl také celkem dva útěky.
Jeden už ve 1948 a druhý v r. 1951.
Co to pro mne všechno znamenalo,
to Vám nemusím vypisovat. Poznal
jste to sám na sobě. A jistě i na svém
zdraví. Stejnějako já. Dnes už to ne
bolí a dnes už mě to ani nemrzí. Po
znaljsem člověka, jak vypadá bez to
ho společenského úboru se zcela ob
naženou duší a kdy se promění v nejhorší šelmu jaká na světě existuje. A
ty zkušenosti, alespoň pro mne, měly
a mají velkou osobní cenu. Vždyť by
ly chvíle, že jsem přestával věřit, že
jsem ještě člověkem, a že lidé pohy
bující se kolem mne, že jsou také lidé.
Nikdy nepochopím, jak kterýkoliv
člověk se kolem nás mohl, anebo i
dnes ještě může stát se komunistou.
Vždyť Vy sám jste toho tolik zažil,
že by to bylo námětem pro několik
velmi zajímavých knih.......
Vydavatel v úvodu knihy píše:
V době, kdy zneužívali znovu
nastupující demokracii všelijací
nepoctivci ke svému obohacení,
přinesl pan Hlavatý padesát tisíc
pokračování na straně 8
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korun jako dar pro Městskou ne
mocnici v Hořicích. V příštích le
tech následovaly dary další až do
současných 250 tisíc. Ryzost jeho
charakteru podtrhuje skutečnost,
že jsou to peníze získané náhradou
za nespravedlivé věznění. Stejně se
zachoval pan Hlavatý ke svému
rodnému Miletínu, kterému věno
val stejnou finanční částku.
Studujete-li bez jakéhokoliv zau
jetí naše moderní dějiny, získáte do
jem, že jsme oplývali vždy konformistickými spolupracovníky "kam ví
tr tam plášť" než Vilémy Telly. Mi
mo čestnou nevelkou menšinu, velká
většina národa poslušně pochodova
la, tak jak se pískalo. Dokonce jsme
se nechali tak zmanipulovat, že jsme
si svého utlačovatele v r. 1946 i sami
zvolili. Je vhodné si též připomenout
smutnou skutečnost, že zřejmě i
značná část současných emigrantů se
nechala komunistickým režimem ovládat tak říkajíc "na dálku". Viz ko
lik našich lidí žijících v zahraničí a
často se nyní hrdě hlásících k exilu,
si běželo "znormalizovať' svůj poměr
k Husákovu režimu. O přímých zrád
cích, tajných policejních konfiden
tech a těch, kteří nadšeně odjížděli na
soudružskou výchovu do "sajuzu",
nemluvě. Jak všichni víme, nebylo
jich málo. Věřím, že kdyby nebylo
statečných muklů, kteří nikdy nepod
lehli násilí, tak by bylo možno říci, že
nejsme jen malý národ, ale hlavně
malí lidé.
Milý čtenáři, chcete-li potěšit
vzácného člověka, pošlete pohled pa
nu Aloisi Hlavatému, který žije sám
v domově pro přestárlé. Tento stateč
ný bývalý politický vězeň a nadaný
spisovatel si zaslouží naší vzpomín
ky.
Adresa:
Janderova ul. č. 2110
508 01 Hořice v Podkrkonoší
Czech Republic

Moc bez rozumu,
hroutí se tifiou svou.
J-íoratiiLS

Pro informaci novým členům a pro osvěžení
paměti starým "mazákům" v našem Sdružení
otiskujeme na následujících stránkách kompletní
text jediných platných stanov našeho Sdružení
Stanovy Světového sdružení bývalých československých politických
vězňů, platné od 23. října 1998 na základě usnesení valné hromady.

1. Název spolku
česky:
Světové sdružení bývalých
československých politických vězňů
slovensky:
Svetové sdruženie bývalých
československých politických väzňov
německy:
Weltfereinigung der ehemaligen
Tschechoslowakischen politischen Häftlinge
francouzský: Association mondiale des anciens
prisonniers politiques Tchécoslovaques
anglicky:
World association of former Czechoslovak political prisoners
2. Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je Curych (Zürich) ve Švýcarsku.
Domicil: Dr., dipl. Ing. Z. Lukaštík, Georg KemfStr. 19, 8904 Zürich.
3. Účel sdružení
Účelem Sdružení je:
a) sdružovat bývalé československé politické vězně,
b) usilovat o obnovu a svobody v České republice,
c) HÁJIT SPOLEČNÉ ZÁJMY ČLENŮ,
d) pěstovat u členů vědomí pospolitosti a sounáležitosti jak mezi sebou, tak
i s českými demokraticky smýšlejícími občany v ČR i kdekoliv jinde na
světě,
e) pomáhat si vzájemně radou i skutkem, kde je to třeba a kde je k tomu
možnost, podporovat sociálně slabé členy,
f) navazovat a pěstovat styky s občany hostitelské země a informovat je o
zločinech komunismu,
g) spolupracovat s každou exilovou demokratickou organizací jejímž cílem
je činnost, která je v souladu s činností uvedenou v těchto stanovách.
4. Členství ve Sdružení
a) Členem sdružení je každý bývalý československý politický vězeň, zava
zující se dodržovat stanovy Sdružení, vyplní pravdivě členskou přihlášku
a po doporučení výboruje přijat členskou schůzí. Případné nedoporučení
výboru musí být řádně zdůvodněno. Přihlašovatel, který není členem ji
ného spolku bývalých československých politických vězňů v zahraničí,
který splňuje tyto podmínky a u něhož nejsou prokázány vylučující dů
vody (nečestné chování ve vězení, potrestání za významný kriminální
čin, nečestné chování vůči spoluvězni po propuštění z vězení a pod.) mu
sí být do Sdružení přijat.
b) Zájemci o členství, kteří nebyli vězněni, mohou být prohlášeni členskou
schůzí za členy na návrh výboru, nebo kteréhokoliv člena Sdružení v tom
případě, jedná - li se o osobu která se mimořádně zasloužila o Sdružení,
nebo prokázala vynikající činnost pro obnovení demokracie v Českoslo
vensku, případně významný humanistický, náboženský, pedagogický ne
bo demokraticko - politický pracovník bez ohledu na státní příslušnost.
5. Definice bývalého československého politického vězně
Bývalým československým politickým vězněm je
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a) ten odsouzený, který byl odsouzen pro údajné trestné činy, které lze obecně zahrnout pod pojem "politické" a to bez ohledu na to, zda takové
činy spáchal nebo nespáchal.
b) ten odsouzený, který trestné činy, pro které byl souzen, nikdy nespáchal
a které byly uměle vykonstruovány jen proto, aby mohl být odsouzen,
když z tzv. vyloženě - politických důvodů odsouzen být nemohl.
Přitom z ostatních okolností musí být zřejmé, že postižený je demokra
tického smýšlení.
6. Práva členů
Práva členů jsou bez jakéhokoli omezení pro všechny členy a členky
Sdružení stejná a to:
a) zúčastnit se veškeré činnosti Sdružení, všech jeho podniků, členských i
výborových schůzí a valných hromad. Výborových schůzí se účastní ne
člen výboru bez hlasovacího práva;
b) volit všechny funkcionáře Sdružení a být do všech funkcí volen.
7. Povinnosti členů
Povinnosti členů jsou pro všechny stejné a to:
a) dodržovat stanovy Sdružení,
b) snažit se o dobré jméno a pověst Sdružení,
c) pomáhat dle svých možností při veškeré činnosti Sdružení a pomáhat si
navzájem,
d) platit členské příspěvky, pokud není od nich osvobozen.
8. Ztráta členství
Členem Sdružení přestává být ten, kdo
a) písemně členství vypoví,
b) bude členství zbaven členskou schůzí na návrh výboru pro prokázanou
nečestnou činnost nebo nečestný čin (návrh výboru na vyloučení musí
být podložen důkazy); dále pro hrubé porušení stanov nebo neplacení
členských příspěvků po dobu nejméně tří roků.
Vyloučenému se ztráta členství musí oznámit písemně, přičemž tento má
právo odvolat se k nejbližší valné hromadě, která o vyloučení rozhodne s
konečnou platností.
9. Vedení Sdružení
Sdružení vede a za jeho činnost odpovídá jeho předseda, který spolu s
jednatelem vyřizuje administrativu Sdružení.
Předseda podepisuje sám nebo spolu s jednatelem Sdružení. Jednatel po
depisuje sám, pokud vykonává rozhodnutí předsedy, předsednictva nebo vý
boru Sdružení nebo pokud jde jen o administrativní záležitost Sdružení.
Předsednictvo Sdružení pomáhá předsedovi ve výkonu jeho
funkce a řídí Sdružení mezi dvěma výborovými schůzemi. Předsednictvo
sestává ze tří / čtyř členů výboru a to: předsedy, místopředsedy, tajemníka a
pokladníka. Předsednictvo je schopno usnášení při přítomnosti nejméně tří
jeho členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů
předsednictva.
Předsednictvo Sdružení svolává s krátkými lhůtami, případně i telefo
nicky předseda nebo z jeho pověření tajemník kdykoli je to třeba.
V případě nemoci, delší nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonává funkci
zastupuje předsedu se stejnou pravomocí i odpovědností místopředseda.
V případě rezignace předsedy na svou funkci nebo v případě jeho úmrtí,
nastupuje automaticky a okamžitě jeden z místopředsedů do funkce předsedy
ad interim.
10. Výbor Sdružení
Počet členů výboruje dán momentální potřebou, přičemž následující
funkce musejí být bezpodmínečně obsazeny: místopředseda, tajemník, pokpokračování na straně 10

O vine,
pokániu
a odpusteniu
Aj keď je spáchané v záujme do
siahnutia ušľachtilého cieľa zámeru,
nesníme to vinu z bedier vinníka.
Zlo zostane zlom. Niekedy mô
žeme vinu zmyť pokaď nik, to ľútos
ťou a nahradením vzniknutej škody.
V prípade zločinu proti ľudskosti,
ľudskému životu, nemôžeme len pro
siť o odpustenie. Nie je možné vrátiť
život násilne pretrhnutý, rovnako ako
nie je možné vrátiť ani jeden deň zo
života, ktorý vinou zla bol prežitý v
zdeformovanej podobe. To je vtedy,
keď človek je zbavený slobody. Ne
sloboda neznamená len kriminál. Je
to aj kriminál totálnej komunistickej
spoločnosti, v ktorej sme boli nútení
žiť desaťročiach.
Boli sme zbavení práva slobod
ných ľudí, práva ku vzdelaniu, práva
slobodného pohybu. To len preto, že
v kádrovom dotazníku bolo: - nestra
ník -. Tu je vecou morálnej úrovne
vinníka, či je schopný sa priznať, že
je vinný za spáchané zlo.
Odpustenie nikdy nemôžeme na
obeti vyžadovať. Odpustiť sa môže.
No neviní popravení to už v žiadnom
prípade nemôžu urobiť. Preto aj dnes
si bývali komunisti musíte uvedomiť,
že vstupom do KSČS ste podporili
zlo. Po roku 1968 ste prehrali svoj
frakčný boj, v ktorom ste bojovali nie
za odstránenie komunistickej strany
zo života, ale len o jej reformu.
Smutnou normalizáciou sme utrpeli
všetci.
Vyhodila vás z komunistickej
strany? Stratili ste svoje privilégia,
stali ste sa vy ľuďmi druhej kategó
rie. Tu treba povedať, že po víťazstve
vašich protivníkov sa nepopravovalo,
ba ani dĺžka väzenia nebola tak krutá,
ako za vás. Jedinou šancou pre vás
bol pád KSČ. Svojim vstupom do di-

pokračování na strane 10

strana 10

sidentu ste nemali čo stratiť. Vieru v
pokánie, ktoré som videl pri vašom
vstupe do disentu spojenom s nebez
pečím osobného postihu, som po ro
ku 1989 stratil. Nahrnuli ste sa do
všetkých pol. Strán a do významnej
ších Pozícii. Verím, že sa vo vás pre
budila túžba po moci a rozhodova
niu, ktoré ste skúsili ako funkcionári
KSČ. Nerobím si ilúzie, že by ste bo
li schopní to sami pochopiť. Poznám
vás podľa snahy hľadať cestu a tak
nás nasmerovať k ľavici. To sa nesta
ne. Verte, že o vás vieme, aj keď ste
červenú hviezdu vymenili za dvojra
menný kríž. Poznáme Vás podľa sna
hy nedodržiavať lustračný zákon, le
bo veľká časť z vás pod neho spadá.
Apríl 2001
Juraj Fedor, Prešov

To si budeme
pamätať
Každý, kto prešiel Jáchymovs
kým peklom, vie, že o ľudskej tragé
die nebolo núdzi. To čo zažil krátko
po eskorte na láger Svornosť dňa 28.
9. 1950 väzeň č. 08511 (Jaroslav Ka
rafiát) si bude pamätať do konca ži
vota.
Dvaja väzni, ktorí boli spolu es
kortovaní Ilja Chubenov, nár. 11.9.
1922 a Rudolf Kindl, nár. 21. 12.
1929 sa toho dňa, po ceste z lágru na
šachtu pokusili o útek. Pri prekoná
vaní ostnatého drôtu bol streľbou z
veže poranený, druhý sa mu pokúšal
pomôcť, a boli príslušníkmi ochranky
"Jestřáb" s dávkami so samopalu roztrieľani.
Všetci väzni boli nahnáni na
"apelplac", kde sa muselo dlhé hodi
ny stáť. Veliteľ vnútornej ochranky
prišiel až po večerných hodinách.
Ten oboch roztreľaných ponechal
pred nami nosiť na nosidlách za stá
leho kričania, ba revania dozorcov.
Ste zapredanci západu, nepriatelia
pokroku a zakončil to revanie vy
hrážkou:
"Dobre sa pozerajte! To si zapapokračování na strane 11

ladník, šéf protokolu, kulturní referent. V případě nutnosti je možné některé
funkce-kumulovat. Toto rozhodnutí však musí usnést valná hromada.
Výbor řídí činnost Sdružení mezi dvěma valnými hromadami, jejichž
rozhodnutí vykonává.
Předseda nebo z jeho pověření tajemník svolává schůzi výboru nejméně
dvakrát ročně. Předsedu i výbor Sdružení volí valná hromada, přičemž před
sedu volí přímo, ostatní členy výboru volí bez funkcí. Funkce ve výboru
Sdružení si rozdělí výbor volbou sám na první ustavující schůzi po jeho zvo
lení.
11. Funkční doba je pro všechny funkcionáře přibližně dvouletá, trvá však
vždy od jedné volební valné hromady až do druhé volební valné hromady,
tj. až do udělení absolutoria stávajícím a předání funkcí nově zvoleným funk
cionářům Sdružení. Přitom funkční období nemůže být v žádném případě
delší než 30 měsíců.
12. Odpovědnost funkcionářů členům Sdružení.
Předseda a výbor Sdružení jsou ze své činnosti odpovědni členům Sdru
žení. O své činnosti předkládají proto na valné hromadě zprávu, jejímž
schválením členové Sdružení na valné hromadě přítomní udělují předsedovi
i ostatním členům výboru absolutorium.
V případě neudělení absolutoria rozhodne členská schůze ihned o nut
ných z toho plynoucích opatřeních.
13. Valná hromada
a) řádná nebo
b) mimořádná
Řádnou valnou hromadu svolává každoročně předseda nebo z jeho pově
ření tajemník Sdružení a to nejméně 30 dnů před jejím konáním s udáním
dne, času, místa a programu jednání. Volební valnou hromadu, tj. každou
druhou, musí předseda nebo tajemník svolat tak, aby mohlo být splněno usta
novení čl. 12 stanov o maximálním funkčním období 30 měsíců.
Mimořádná valná hromada musí být svolána stejně jako řádná, jestliže
se na jejím svolání usnese výbor nebo o její svolání požádá předsedu písem
ně nejméně 20% členů Sdružení. Členové žádající svolání mimořádné valné
hromady mají povinnost udat důvod a program.

PAMATUJ,
že společenstvo Muklovské OSMIČKY se odvrací od těch,
kteří ve své samolibosti svým jednáním dávají podnět
ke svárům a záštím, jak dokumentuje umělecký obrázek
Lubky Školouda.
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14. Práva a povinnosti valné hromady jsou:
a) vyslechnout, projednat a schválit nebo neschválit zprávu předsedy a os
tatních funkcionářů Sdružení;
b) po schválení udělit, v případě po neschválení neudělit, absolutorium buď
celému výboru nebo jeho jednotlivým funkcionářům;
c) volit předsedu Sdružení;
d) volit ne více členů výboru než je bezpodmínečně nutno, včetně šéfa pro
tokolu. Šéf protokoluje volen na celé funkční období a v jeho nepřítom
nosti je zápisem pověřen jeden z místopředsedů;
e) volit dva revizory účtů, přičemž není vyloučeno, aby revizory byli členo
vé výboru;
f) projednat písemné návrhy členů Sdružení, došlé nejméně 10 dnů před
konáním valné hromady předsedovi nebo tajemníkovi, případně jiné ná
vrhy, pokud o jejich projednání rozhodne členská schůze;
g) projednat a schválit stanovy sdružení, případně jejich změny a doplňky;
h) jednat a rozhodnout o všech věcech, které nejsou ve stanovách;
i) projednat a rozhodnout o všech otázkách souvisejících s vydáváním ofi
ciálního časopisu Sdružení;
j) stanovit výši členských příspěvků, případně rozhodnout o jejich neplace
ní;
k) stanovit místo příští valné hromady nebo tím pověřit výbor;
l) vyřizovat odvolání vyloučených členů ve smyslu čl. 8 b stanov.
14a. Revizoři účtů
Revizoři účtů provádějí revizi hospodaření s finančními prostředky
Sdružení kdykoliv o to předseda nebo výbor Sdružení požádá a kromě toho
vždy před konáním valné hromady.
O výsledku podávají valné hromadě zprávu s návrhem na udělení nebo
neudělení absolutoria předsedovi a výboru Sdružení.
15. Členská schůze: podle švýcarského zákona = valné hromadě viz čl. 13.
16. Výborová schůze
K vyřizování běžné agendy, pokud ji nemůže vyřídit předseda nebo před
sednictvo a pokud je to pro činnost Sdružení nutné, svolává předseda a nebo
z jeho pověření tajemník schůzi výboru Sdružení.
Schůze se svolává písemně nebo telefonicky nejméně 10 dnů před jejím
konáním.
Výborová schůze přijímá zprávu předsednictva, předsedů, tajemníka a
případně jiných funkcionářů Sdružení, tyto projednává a schvaluje a udílí
předsednictvu, případně předsedovi a tajemníkovi směrnice pro následující
období, případně pro vyřízení konkrétních záležitostí. Výbor doporučuje
členské schůzi přijímání nových členů a zbavování členství stávajících členů.
17. Schůze předsednictva
Schůzi předsednictva svolává krátkodobě, zpravidla telefonicky, před
seda nebo z jeho pověření tajemník Sdružení.
Předsednictvo projednává a schvaluje neodkladné věci, které nesnesou
odklad do příští schůze výboru a dále věci, jejichž vyřízení přísluší předsedo
vi a tajemníkovi, pokud je tito k projednání předsednictvu předloží.
Zprávu o schůzích předsednictva podává předseda výboru na jeho schů
zi. Nutná rozhodnutí nebo opatření předsednictva výbor projedná a dodateč
ně schvaluje.
18. Hlasování na schůzích a valné hromadě Sdružení
a) Na schůzích předsednictva je přípustné jen hlasování přímé, tj. na schůzi
přítomných členů předsednictva.
b) Na výborové schůzi má každý člen výboru právo písemně zplnomocnit
jiného člena Sdružení, aby ho na výborové schůzi zastupoval.
c) Na valné hromadě je hlasování
pokračování na straně 12

mátajte!"
Tu náraz aj cez strach čo sa stane
zaznela odpoveď a jednohlasne: "To
si budeme pamätať!"
Započalo vyšetrovanie, kto a kto
rí takto hlásite prejavili svoju vôľu?
Stalo sa na dvore (apelplače) do rana,
nikto nezradil.
Je dnes otázka. Kto vydal tento
rozkaz, aby neozbrojení väzni a pri
poskytovaní prvej pomoci boli pri
dopadnutiu tak nemilosrdne likvido
vaní?
Tie slova, ktorá hromové zaznela
28.9.1950 na tábore Svornosť: "To si
budeme pamätať", zostali prísahou
našim mŕtvym priateľom.
Dnes sa pýtam. Chodia medzi
nami títo vrahovia?
Júl 2001
Juraj Fedor

Tak ako
to bolo?
Pošta denne doručuje našemu
KPK - Konfederácia prenasledova
ných komunizmom - sekcia Doku
ment. Stredisko - mnoho dopisov.
Dopisy ktoré obsahujú otrasné sve
dectvá o zločinoch, ktoré dosiaľ ne
boli potrestané, ba áno vyšetrené.
Preto sa pýtam pána generálneho
prokurátora a ministra vnútra:
Prečo do dnešného dňa nie je vy
šetrený prípad:
Timotej Simolienko nár. 16. 6.
1916, zákl. č. väzňa 2100 dňa 4. 12.
1963uz. Kraj. Súdu v Brne za dna
26.11.1963 č.j.NT 616//63, bol pre
daný do psychiatrické liečebne v Br
ne - Černovice. Do dnešného dňa
menovaný je nezvestný. Prečo do
dnešného dňa nie je vyšetrená vraž
da?
Václava Prušu nár. 2.4.1893, za
streleného v Leopoldove dňa 24. 9.
1955 "bacharom" zvaným Jano Par
tizán?
Jozefa Vanička nár. 25.3.1929,
zastreleného v Leopoldove 28. 9.
1958?

pokračování na strane 12
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Ondreja Brej, zastreleného v rie
ke Morava 10.7.1980?
Milana Dlubače, zastreleného v
rieke Morava 10.7.1980?
Jozef Dýha, ktorý bol zabitý v
Leopoldove 1988?
A ostatní!
O sadistických vraždách na Jáchymovsku treba zvlášť článok uve
rejniť.
Juraj Fedor

Vyznanie
prenasledovaných
komunizmom
Súdruhovia, každý si nájdite svoj
podiel na svojo dianí, aj vy čo ste nás
mučili, väznili, trýznili, vyháňali kňa
zov, rehoľníkov, vyhadzovali študen
tov z vysokých škôl, prenasledovali
živnostníkov, roľníkov a to len za to,
že vyznávali vieru svojich otcov,
čestne pracovali, mali svoj rozum,
podľa ktorého sa riadili.
- Vyznávame vám súdruhovia aj to,
hoci ste vedeli, čo činíte, že je to zlo
a zvrhlosť a naďalej ste v tom po
kračovali.
- Vyznávame vám svoje denné a
nočné výsluchy, slzavé ba aj krvavé
spôsoby vášho chovania na nás, vyše
trovania, rozsudky ba aj doživotného
väzenia v osemnástich väzniciach,
desiatok táborov nútených prác, zanásilne odvlečenie do cudzej zemi.
- Vyznávame sa vám súdruhovia zo
slz bolesti, krivdy, hladu i bitky,
chladu a samoty.
- Vyznávame sa vám súdruhovia i za
vytrhávanie krížikov s chlopni kabáta
a i za opľúvanie kríža.
- Vyznávame sa vám súdruhovia i za
neľudskú robotu v jáchymovských
baniach, za ktorú ste nám nikdy ne
zaplatili.
- Vyznávame sa vám súdruhovia, že
sme celé mesiace niesli sovju ťarchu
dni a vedeli sme, že každý deň ma
dvadsaťštyri hodín, hodina šesťdesať
minút nášho utrpenia.
- Vyznávame sa vám súdruhovia, že
pokračování na strane 13

1. osobní
2. plnými mocemi.
Každý člen Sdružení, pokud se nemůže zúčastnit členské schůze nebo
valné hromady Sdružení je oprávněn zplnomocnit jiného člena Sdružení, aby
ho na členské schůzi nebo valné hromadě zastupoval, tj. za něj právoplatně
jednal a hlasoval. Jeden člen Sdružení přítomný na členské schůzi nebo val
né hromadě může však zastupovat nejvýše 3 nepřítomné členy, tj. může mít
nejvýše 3 plné moci.
Plné moci musí být před zahájením členské schůze nebo valwé hromady
odevzdány předsedovi nebo tajemníkovi Sdružení a budou uloženy v archivu
Sdružení.
Plná moc musí obsahovat:
jméno a adresu zmocnitele,
jméno a adresu zmocněnce,
označení členské schůze, příp. valné hromady, pro kterou se uděluje.
Plná moc platí jen pro jednu členskou schůzi, případně valnou hromadu.
Plná moc pro více schůzí nebo časově neomezená je nepřípustná. Plná moc
je od zmocněnce na jinou osobu nepřenosná.
Hlasování ve všech orgánech Sdružení je aklamací, pokud někdo nadá
návrh na hlasovaní tajné, t. j. hlasovacími lístky.
V takovém případě je nutno předem zvolit sčítací komisi.
19. Místo konání schůzí a valných hromad
Vzhledem k tomu, že ve Sdružení jsou členové bydlící mimo sídlo Sdru
žení, rozhoduje každá schůze, příp. valná hromada o místu konání příští
schůze, příp. valné hromady.
Pokud se tak nestane, rozhoduje předsednictvo.
20. Jmění Sdružení
Jmění sdružení tvoří:
1. členské příspěvky
2. výtěžky z podniků a činnosti Sdružením pořádaných,
3. dary a sbírky.
21. Výše členských příspěvků
Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
Členské příspěvky jsou jednotné pro všechny členy.
Pokud člen dosáhl penzijního věku a jeho příjmy jsou nízké může avšak
nemusí, dále platit členské příspěvky. Výbor Sdružení může také v odůvod
něných sociálních případech (např. nezaměstnanost, dlouhá nemoc vlastní
nebo člena rodiny a pod.) členské příspěvky snížit nebo od příspěvků upustit.
Je - li ve Sdružení organizováno více členů rodiny, např. manžel - manželka
a pod., platí druhý a další člen rodiny příspěvek poloviční.
22. Hospodaření se jměním Sdružení
Se jměním Sdružení hospodaří předsednictvo s tím, že jakákoliv vydání
smí učinit jen pro Sdružení a plnění jeho úkolů. V mimořádných případech
učiněná vydání jiná musí být schválena členskou schůzí, případně valnou
hromadou. Při neschválení mimořádných výdajů musí být současně rozhod
nuto, kdo a jakým způsobem je uhradí.
23. Tiskový orgán Sdružení ’’MUKL”
Sdružení může pro informaci členů a veřejnosti vydávat jako svůj
tiskový orgán časopis s názvem "MUKL".
Valná hromada rozhodne zda časopis bude vydáván a jakým způsobem
budou náklady s jeho vydáváním spojené uhrazeny.
Provedením vydávání, redakcí, volbou odpovědného redaktora, tiskem,
administrací a vším ostatním co s vydáváním bude spojené pověří valná hro
mada výbor, případně předsednictvo Sdružení.
Předseda, případně tajemník, Sdružení podává každoročně valné hroma-
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dě zprávu o všech věcech s vydáváním časopisu spojených.
24. Likvidace Sdružení
Klesne - li počet členů na 10 osob svolá předseda valnou hromadu, která
rozhodne zda Sdružení má dále trvat nebo být likvidováno. Klesne - li počet
členů na 3 osoby likvidace být provedena musí.
25. Naložení s jměním zbylým po likvidaci Sdružení
O použití jmění, které po likvidaci Sdružení a po úhradě všech jeho zá
vazků zbyde, rozhodne likvidační valná hromada.
26. Závaznost stanov
Po schválení a přijetí stanov valnou hromadou se stanou tyto závazné pro
všechny členy Sdružení. Každý člen obdrží 1 exemplář těchto stanov na
požádání.
Tyto stanovy byly schváleny a přijaty valnou hromadou dne 23. října
1998 v Dietikonu. a nabyly téhož dne platnost
Všechny dosavadní stanovy se všemi jejich dodatky ztrácejí téhož dne
a v celém rozsahu platnost.

Předsedkyně Sdružení
Bedřiška Hoffmannová v.r.

místopředséda Sdružení
Dr. Ing. Z. Lukáš tik v. r.

K 56. výročí ukončení
II. světové války ve Znojmě

ste nás vláčili v okovách ako zločin
cov.
- Vyznávame sa vám súdruhovia aj s
toho, že ste nám nepriali na stredné a
vysoké školy naše deti a to len za to,
že ste nás nespravedlivo odsúdili.
- Vyznávame sa vám súdruhovia aj
za roky, ktoré sme museli žiť medzi
vami tyranmi po prepustení z väzenia
a táborov nútených prác a po vrátení
sa z gulagov.
- Vyznávame sa vám súdruhovia i za
to, že sme museli žiť z vašej milosti
a stále pod dozorom ŠtB.
Preto i dnes a v budúcnosti bu
deme vydávať svedectva o vašej zlo
čineckej dobe.
Juraj Fedor

Boj o demokracii,
svobodu a proti
pohrobkům
komunismu

Již třetím rokem, vždy
8. května, kdy byla ukon
čena jedna z nej krvavěj
ších světových válek, po
řádá Koordinační rada
protikomunistického od
poru ve Znojmě vzpo
mínkovou akci na tuto
dobu.
Je ale škoda, že město
Znojmo, resp. radní, kteří
jsou pod silným tlakem
KSČM, odmítají s námi
společně uctít padlé zá
padní vojáky. Oni pouze
kladou věnce a kytice k
pomníčkům sovětských Mi ii
Pomníček sestřelených britských letců v obci
vojáků.
Stošíkovice na Znojemsku
Tato jejich jedno
Foto: Mgr.Miroslav Rezek
stranná orientace dosta
tečně vysvětluje jejich politické postoje, které se vůbec ani trochu
nezměnily od listopadu 1989. Pomník Amerického stíhacího letce
poručíka Jamese Ralpha se nachází u obce Boskovštejn, jeden pomník
britských letců je nedaleko Němčiček a druhý přímo v obci Stošíkovice. Kronikář obce Němčičky zachytil havárii bombardovacího le-

v České republice v současné do
bě vrcholí v kauze kpt. BIS,
Vladimíra Hučína. Tento neohro
žený bojovník proti komunismu,
bývalý politický vězeň se stal prv
ním politickým vězněm polisto
padového režimu v ČR. Je to di
lem pohrobků komunismu, kteří
opět ovládají současnou polisto
padovou republiku svoji tvrdou
bolševickou rukou. Zpravodajský
důstojník, zaměřený na sledování
levicových extremistů stal se obě
tí svých představených, bývalých
estebáků, sloužících stále v BIS,
kteří se jej snaží za každou cenu
zlikvidovat, poněvadž šlapal na
paty soudruhovi Zifčákovi a dal
ším soudruhům představitelů sou
časné BIS.
Tak zvaní demokratičtí a antikomunističtí politikové jsou neu
stále vyzýváni dopisy, aby učinili
něco ve prospěch tohoto součas
ného politického vězně státu, kte-

pokračování na straně 14

pokračování na straně 14
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rý se jakoby demokratický hrne
do EU, a učinili přítrž nehorázné
drzosti bývalých komunistických
funkcionářů v pronásledování
člověka, který vždy neochvějně
stál proti rudému teroru. Politiko
vé však mlčí. Bojí se snad proti
komunistům něco podniknout anebo s nimi tiše souhlasí? Co si
máme o nich myslet?
Rovněž je zarážející, že
KPVČ, které je bratr Hučín čle
nem, se oficiálně za něj neposta
vila. Avšak našly se některé i ta
kové okresní organizace, které
proti oficiálnímu postoji zdrženli
vosti v této kauze vedení konfe
derace se ozvaly. Text jejich do
pisu prezidentu republiky otisku
jeme. Podle posledních informací
hrozí kpt. Hučínovi umístění v
psychiatrické léčebně a to ne pro
to, že by byl duševně chorý, ale
jen proto, že se soudruhům nedaří
z něčeho konkrétního jej obvinit.
Jak je nám všem velmi dobře
známá tato osvědčená metoda bý
valé předlistopadové StB. Nu
zřejmě když se nevyměnili lidé,
nemohou se ani změnit metody
likvidace odpůrců.
■

ZLO
KOMUNISMU
Malá rekapitulace pro čtenáře
"později narozené".

Ten, kdo nezná nebo znát nechce
pravdu o minulosti doby právě uply
nulého století, jen stěží chápe dnešní
postkomunistickou současnost.
Nevidí proto ani perspektivu
mravní budoucnosti, o kterou by se
měl snažit.
Představme si misky váhy ku zvá
žení ZLA KOMUNISMU.
Na levou misku položme zločiny
komunistických diktátorů ze všech
pokračování na straně 15

tadla typu Welington 150 perutě RAF, označeného LP 240, které se
zúčastnilo náletu buzeni hlukem blížících se leteckých svazů. Kolem
půl jedné uslyšeli občané čtyři rány a to přímo nad obcí a pak uviděli
hořící letadlo, jako ohnivou kouli. V polovině dráhy padajícího letadla
se ozval nový výbuch, pravděpodobně benzinových nádrží, který způ
sobil rozpad celého letadla. Trosky letadla dopadly v trati, nazvané
"Nová hora", na pole p. Lad. Bláhy, č. 39 z Nčmčiček, další trosky le
tadla se pak zřítili na pole p. Stanislava z obce Výrovic.. Na místě ha
várie letadla se seběhli občané z Němčiček, Mikulovic a Výrovic; zde
stále vybuchovaly kulometné náboje, takže to činilo dojem střelby z
pušek. Po dvouhodinové době vybuchla pod trupem vraku letadla
bomba a ta dokončila úplnou zkázu letadla. Výbuch vytvořil trychtýř
o hloubce asi 3 m a šířce 6 m. Bylo velkým štěstím, že se zvědavci v
tuto dobu vzdálili do vzdálenosti 100 m, takže nakonec nedošlo ke
zranění občanů, pouze tlakovou vlnou byli povaleni.
Ráno se pak dostavila fašistická vojenská komise, která objevila
mrtvá těla posádky letadla, ale strašně roztrhaná. Jeden člen posádky
byl nalezen ještě připoután k sedačce, další ležel v bramborách asi 70
kroků jižním směrem od letadla, třetí pak jihovýchodním směrem v
jetelině. Pohled na mrtvá a roztrhaná těla posádky letadla byl hrozný.
Trupy letců byly bez hlav, nohou i rukou, utrhané končetiny byly roz
metány po okolních polích až do vzdálenosti půl km od místa dopadu
letadla. Kormidlo letadla se našlo ve zmole, nazvané "Druhá horová",
blíže cesty, asi 1 km od letadla. Byly také nalezeny papírové bankov
ky a to jak libry, tak i dolary. Nevybuchlé bomby, jak tříštivé, tak i zá
palné, dle dokladů asi 32 ks, byly pyrotechniky zničeny a zbývající
trosky odvezeny do Znojma a pozůstatky letců pak na vojenský hřbi
tov, taktéž do Znojma.
Ještě dlouho nacházeli lidé na polích zbytky letadla i části těl
posádky tohoto letadla.
Tolik kronikář
Pomníček těmto hrdinným letcům byl odhalen po pádu komunis
tické totality a to v roce 1990.
Mgr. Miroslav Rezek
místopředseda Svazu učitelů postižených
z náboženských a politických důvodů Znojmo
Koordinační rada organizací protikomunistického odporu ve Znoj
mě uskutečnila 8. května 2001 oslavu k 56. výročí ukončení Druhé
světové války v Evropě. Oslava se uskutečnila pod hlavičkou Koordi
nační rady organizací protikomunistického odporu přestože prokomunistická radnice se snažila dosáhnout za každou cenu toho, aby pří
slušníci protikomunistického odporu byli z pořadatelství úplně vytla
čeni.
Dne 8. května 2001 se tedy sešli na znojemském hřbitově u památ
níku padlých ruských vojáků zástupci PTP, vojenské tábory nucených
prací, Svazu rehabilitovaných učitelů z politických a náboženských
důvodů, Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znoj
mo a Světového sdružení bývalých československých politických
vězňů se sídlem v Zurichu, kteří žijí zde ve Znojmě, aby vzpomněli
těch, kteří se zasloužili na ukončení jedné z nejhorších válek lidské
historie a na porážce zločineckého nacistického režimu. Jako soukro-

strana 15

má osoba se osla
vy zúčastnil také
jeden člen Svazu
rehabilitovaných
vojáků. Tato orga
nizace totiž od
společné oslavy s
ostatními organi
zacemi protiko
munistického od
poru na poslední
chvíli odstoupila a
oslavy se oficiálně
odmítla zúčastnit.
Stalo se tak přes
ně v té chvíli, kdy
protikomunistické RNDr. Gracian Tejral, předseda SBPV ČR 1948-1989 ve
organizace se roz Znojmě a člen výboru SvSBČPV Zůrich, při uvítacím
hodli uspořádat projevu u památníků britských letců v Němčičkácli
svoji vlastní osla
vu a odmítli ponižující ultimátum komunisticky hovořící radnice, že
protikomunistický odboj nesmí být spolu s radnicí spoluorganizáto
rem oslavy. Do jaké míry byli zástupci této organizace ovlivněni sou
druhy z radnice zůstává všem ostatním členům organizací protikomu
nistického odporu nezodpovězenou otázkou.
Oslavy konce Druhé světové války se také zúčastnil pan přednosta
okresního úřadu ve Znojmě Ing. Josef Sedlák, který nejenže přistoupil
na spolupráci s organizátory slavnosti ale přispěl také hmotným za
jištěním oslavy samé.
Oslava byla zahájena v 10 hod., kdy přítomné účastníky přivítal
předseda koordinační rady organizací protikomunistického odporu.
Ve svém vystoupení úvodem poděkoval sponzorům, kteří pomohli fi
nanční pomocí oslavu zajistit. Poděkoval přítomnému panu přednos
tovi okresního úřadu panu Ing. Josefovi Sedlákovi jak za finanční
podporu tak také za poskytnutí dopravního prostředku. Nepřítomný
druhý významný sponzor slavnosti oslavy pan Jiří Stanislav, bývalý
příslušník kanadské královské gardy se omluvil.Ten totiž se nemohl
oslavy zúčastnit poněvadž dělal společníka, v té době v ČR hostující
mu, vnukovi bývalého amerického generála Pattona, který také bojo
val s německými vojsky . ' ^emí Čech. Také jemu a další významné
sponzorce oslavy paní Mgr.
TTorváthové, ředitelce studia Čine
-Jessy poděkoval řečník za ne malou finanční pomoc v nepřítomnosti.
Nato předseda koordinační rady vzpomněl všech těch, kteří bojo
vali a položili své životy v boji proti nacistickému teroru a násilí.
Závěrem své řeči pak označil konec Druhé světové války jako mezník
v dějinách lidstva, kdy došlo k rozdělení Evropy a nakonec i celého
světa. Jedné části Evropy přinesl konec války svobodu a právo na sebeurčení národů, zatímco země druhé části Evropy upadly do nové
poroby. Stejně kruté a bezohledné jako byla poroba nacistická. A byla
pokračování na straně 16

zemí, kde do roku 1989 vládla
DIKTATURA PROLETARIÁ
TU. Položme na ni všechna VE
LIKÁ ZLA:
Miliony utýraných a povraž
děných odpůrců komunismu, ná
božensky smýšlejících občanů,
nebo jen lidí odlišných názorů, ji
ného politického přesvědčení. Mi
liony politických vězňů, odsou
zených do vyhlazovacích táboru
GULAG a do věznic. Představme
si vězně nelidsky týrané hladem,
zimou a terorem věznitelů, nespo
četné krádeže majetku, psychický
teror. Na pravou misku shro
mážděme všechno vychvalované
"DOBRO" komunistického sys
tému neomezené moci diktátorů!
VÝSLEDEK? - Váha gigan
tického zla všech kumulovaných
zločinů nemůže být nikdy vyváže
na jakýmkoli "dobrem komunis
mu". Srovnáme-li výsledky po ví
ce než 70.1eté periodě komunis
tického systému vládnutí v Evro
pě, diktatury proletariátu (vyhlá
šené na věčné časy, domnělé
"DOBRO" zůstává svoji vahou
tristně malé. Vždy převažuje me
ga zlo! Vy lhanou propagandou,
systematickým
zamlčováním
všech špatností a přímo vědecky
řízenou manipulací veřejného mí
nění sdělovacími prastředky je
možné klamat některé lidi po ně
jakou dobu, ne však všechny lidi
po celém světě a po všechen čas.
Politický a ekonomický kolaps
vlády diktátu v rozsáhlé ŘÍŠE
ZLA velké lhaní a zločiny diktá
torů nezvratně prokázal, mnoha
lidem otevřel oči. Lidstvo ve své
většině inklinuje ke SVOBOD
NÉMU ROZHODOVÁNÍ o vě
cech veřejných, ne k diktatuře, ale
k pravdě a spravedlnosti!
František Tománek
Flawil, 19. března 2001
Zpravodaj 4/2001 - Zilrich
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Pomůže nám
Mitrochinův
archiv?
Komunista Ransdorf brojí proti
zveřejnění svazků StB. I to málo, co
bylo zpřístupněno v Pardubicích je
na něho až až. Mohla by ho - toho
Ransdorfa postihnout další rána. Mi
trochinův archiv, kniha kterou dal
dohromady Christopher Andrew z
výpisků, které z materiálů zahraniční
rozvědky KGB shromažďoval dva
náct let s nasazením života Vasilij
Mitrochin. Autor i celý archiv se
šťastně dostali do Velké Británie.
Kniha má s přílohami a poznámkami
696 stran. Samotný materiál by prý
vydal na takových knih sedm.
Obsah knihy má část Rozdrcení
Pražského jara, dle které si můžeme
zopakovat okolnosti známé, méně
známé, dojdeme ke zjištěním, která
jsme si ani představit nedovedli. Při
té příležitosti mě napadlo, že v dal
ších, nezveřejněných poznámkách
může být mnoho konkrétních témat,
která by nás velice zajímala pro usvědčení dalších našich ničemů. Ještě
další věc: Ve velkých městech a v
městech s posádkami sovětské oku
pační armády musela být úplná oh
niska činnosti KGB a GRU. Vždyť
existují fotografie z prvních májů,
kde naši bolševičtí kolaboranti se
nechali pyšně se sovětskou soldates
kou fotografovat. Také bych se divil,
kdyby z hlášení sovětských výzvěd
ných míst, umístěných v posádkách
neodcházely materiály, pochvalující
si spolupráci našich komoušů s na
čalniki.
Pan Kavan, když má tak skvělé
vztahy s tajnými službami tu i onde,
by mohl ve Velké Británii zařídit
přístup lidí z pořádně rozšířeného
Úřadu pro odhalování zločinů ko
munismu možnost tento archiv studo
vat a vytěžovat. Potom by bylo mož
no říci - bolševici, těšte se.
OHJ

nakonec z morálního hlediska ještě horší a pro Čechy a Slováky více
ponižující. Komunisté totiž, kteří nový totalitní režim nastolili nebyli
cizáky, avšak vykonávali dílo zla a násilí na vlastním národě ve jménu
cizáků. Opět byli další mrtví a to jak popravení tak utlučeni pěstmi
českých komunistů či zavražděni jinak. Opět vyrostly koncentrační tá
bory a lidská práva byla pošlapána tím nejzrůdnějším způsobem.
Naše země se tedy žel Bohu stala jednou z těch zemí, pro kterou
konec války neznamenal nabytí svobody. Náš národ upadl do poroby.
Pro Čechy a Slováky nastalo opět období toho nej černějšího temna.
Po vystoupení předsedy uctili zástupci zúčastněných organizací pamá
tku padlých minutou ticha a položili květiny k památníku ruských vo
jáků.
Oslava konce druhé světové války dále pokračovala u památníku
sestřeleného amerického stíhacího letce v Boskovštejně, kde zúčast
nění po projevu zástupce Sdružení rehabilitovaných učitelů položili
rovněž květiny. Řečník zde ve svém projevu vyzdvihl velmi důležitou
roli leteckých útoků na německé vnitrozemí ve zvratu průběhu války.
Účastníci oslavy ještě pak položili květiny u památníků sestřelených
letců britských bombardovacích letounů a poklonili se jejich památce
v Němčičkách a Stošíkovicích.
Milého překvapení se organizátorům dostalo v Němčičkách, kde
se oslavy spolu s nimi zúčastnili také místní občané obce Němčičky.
Přítomné zde uvítal a oslovil zástupce Sdružení bývalých politických
vězňů a Sdružení bývalých československých politických vězňů se
sídlem v Zůrichu.
Oslava byla pak zakončena u památníku padlých ruských vojáku
ve Stošíkovicích.
Závěrem dlužno ocenit a poděkovat starostům obcí Boskovštejn,
Němčičky a Stošíkovice za jejich vynikající podporu oslavy na úze
mích jejich obcí. Zařídili, aby místa oslav byla vzorně a důstojně upravena. Za což jim právem náleží ten nej vřelejší dík organizátorů.
Na druhé straně je moc smutné, že politické strany středu a pravi
ce, které všechny tak hrdě proklamující svůj antikomunistický postoj,
oslavu pořádanou těmi skutečnými antikomunisty naprosto ignoro
valy. Všechny přitom dostaly pozvánku. Nechť občan sám si zhodnotí
jak daleko je od proklamací ke skutečnosti.
RNDr. Gracian Tejral

Těšíme se na spolupráci a příspěvky
do našeho magazínu.
Rovněž nepohrdneme sponzorskými dary.
Rádi bychom z Mukla učinili časopis vysoké
úrovně a na to je třeba peněz.
Děkujeme
Redakční rada magazínu MUKL
Své dary pro MUKLa posílejte zásadně na konto
ve Švýcarské bance uvedené v tiráži.
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VLADIMÍR
HUČÍN
stále ve vězení

Vladimír Hučín

Památník obětem komunistického teroru v Československu v Altnagelbergu

Světové sdružení bývalých československých politických vězňů se
sídlem v Zurichu
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 -1989 Praha
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo
srdečně zvou všechny mukly z celého světa na tradiční pietni setkání
bývalých československých politických vězňů v rakouském Altnagelbergu

Setkání se uskuteční 6. října 2001
Bude zahájeno mši svátou v 10,00 hod.
Mši svátou bude sloužit předseda SvSBČPV v Zurichu,
papežský prelát Mons. ThDr. Antonín Huvar
Po mši svaté bude před kostelem u památníku obětí komunismu
v Československu probíhat oficiální část setkání
s položením věnců a květin u památníku.

Setkání bude pak pokračovat obědem a neformálními besedamina
české straně hranice

Přestože veřejnost o věznění
bývalého politického vězně v do
bě komunistické totality Vladimí
ra Hučína z Přerova je známa,
mnohým občanům uniká spoji
tost, proč byl zatčen 7. 3. 2001 a
proč je stále vězněn ve vazební
věznici na Pankráci v Praze.
Vladimír Hučín byl v r. 1990
členem Občanských komisí pro
prověřování bývalých příslušníků
StB, policie, justice a dalších ve
řejně činných osob v Přerově. Na
doporučení odbočky Konfederace
politických vězňů (KPV) v Přero
vě, vstoupil do služeb nově vy
tvořené Bezpečnostní informační
služby (BIS). Jak se o něm vy
jádřil bývalý ředitel úřadovny BIS
v Olomouci a ředitel ústředný BIS
JUDr. Stanislav Devátý z Prahy,
"Hučín byl jedním s nejlepšími
výsledky". A právě tyto výsledky
se týkaly levicového extremismu,
například z Bruntálská. Okresní
Státní zástupkyně Šromová z Pře
rova nemůže přiznat pravdu, že
tomu tak skutečně je, proto "ex
trémně" překrucuje informace a ty
považuje za trestné, t.j. jako šíření
poplašné zprávy! Vydává je za
pokračování na straně 18
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fantazii Vladimíra Hučína, který
by se měl proto podrobit psychia
trickému pozorování. Známe z
komunistické totality, jaké je ta
kové pozorování. Duševně zdra
vou oběť krmí různými preparáty
(a to v jídle anebo infúzi) a do
staví se výsledek, že zdravý člo
věk se ve spárech zločinných psy
chiatrů stane skutečným bláznem
a proto je zbaven svéprávnosti.
Na to čekají ti, kteří usilují o jeho
lidskou důstojnost a život.
Nyní se podívejme, jak to je
ve skutečnosti s tím levicovým
extrémem: MLADÁ FRONTA
DNES z 26. 7. 2001, z péra Mi
chala Sverdíka, přinesla následu
jící zprávu:
.... Pěcha ve svém samizdatovém
časopise Pochodeň a na internetu
vyzýval k diktatuře proletariátu,
znárodnění a revoluci - a pokud
to bude nutné i za pomoci ozbro
jeného boje. Své názory často opakoval i na demonstracích radi
kálních komunistů, kde byl ze
jména s bývalým příslušníkem
StB Ludvíkem Zifcákem z Brun
tálu. Za to mu hrozí až osm let
vězení.
Dvaadvacetiletý Pěcha vše po
tvrdil i do protokolu. "Dá se říci,
že při vyšetřování spolupracoval
a setrval na tom, co už někde řekl
nebo napsal," uvedl vyšetřovatel
Flášar.
Pěcha ale své stíhání odmítl.
"Pokud mě dosoudí, budu to po
važovat za politickou špinavost.
Jak někdo kritizuje posvátná prá
va soukromého vlastnictví a bo
juje proti nim, nastoupí represe.
Jen jsem konstatoval, že stát musí
počítat s bojem, protože tento sys
tém musí skončit revolucí a pře
vratem," řekl Pěcha. Pouze v je
diném případě uznal, že udělal
chybu, když bývalého důstojníka
pokračování na straně 19

První organizace bývalých
čsl. politických vězňů v exilu
V roce 1967 vznikla v Torontu organizace bývalých čsl. politic
kých vězňů, která registrovala všechny uprchlé politické vězně v za
hraničí. Tuto organizaci tehdy založili: Miroslav Zástěra (Příbram),
Dr. Mojmír Chromec (Brno), Josef Hrubý (Plzeň), Zdeněk Slavík
(Praha) a Evžen Hutka (Olomouc). Zástěra žil v Chicagu a ostatní
muklové v Torontu. Do této organizace se postupně přihlašovali další
političtí vězni, kteří uprchli během invaze na západ a usadili se v
Kanadě a USA.
17. listopadu 1968 přiletěli z Ziirichu do Toronta dva muklové,
kteří už v srpnu t.r. přijali politický asyl, který jim nabídla švýcarská
vláda v Bernu. Tam měli možnost organizovat politické vězně, při
cházející do Švýcarska žádat o pobyt. Protože většina se soustřeďo
vala do Ziirichu, bylo snadné udělat adresář a udržovat s nimi kontakt.
V Ziirichu a okolí žili Dr. Bedřich Hostička, Jan Pošva, Jiří Nyčkalo,
Ing. Iša, František Tománek, Ing. Zdeněk Lukaštík, Míla Sýkora, Jan
Mašek, Ing. Zadrobílek, Ladislav Křepelka a další poinvazní utečenci.
Na den 2. ledna 1970 byla svolána do Toronta výroční schůze této
muklovské organizace, na které byl zvolen pětičlenný výbor, v čele s
tajemníkem (vefunkci dočasného výkonného předsedy, protože se hle
dala nějaká representační osobnost). Výbor tvořili: Milo Komínek,
Karel Palát, Jindřich Stračovský, Jiří Bláha a Jan Kučera. Protože or
ganizace v Torontu měla k dispozici noviny, rozhlas (AM a FM) a
TV, bylo už jen otázkou času, kdy se mukolové v celém světě dovědí
o této organizaci s ústředím v Torontu, kde bylo soustředěno nejvíce
uprchlých muklů. Sdružení začalo vydávat cyklostylovaný oběžník
pod názvem ’’MUKL". Později byl oběžník nahrazen časopisem tiš
těným ofsetem, který byl zasílán do celého světa. Se švýcarským vý
borem jsme uzavřeli dohodu, že v Ziirichu bude ústředí pro Evropu
a v Torontu (Kanada), ústředí pro celé zámoří. Spolupráce mezi To
rontem a Zürichern byla vždy ta nej lepší. Byli jsme jedna organizace
se dvěmi fungujícími středisky. Obě měly svou redakční radu pro
společný časopis, který se stále tisknul v Torontu. Redakční rady hla
sovaly o každém článku, ale do schválených článků si navzájem neza
sahovaly.
Do května 1985 byla naprostá jednota všech muklů ve světě. Ta
byla narušena, když jeden z muklů, který byl členem Rady svobod
ného Československa (RSČ) začal vnášet do organizace nešvár. RSČ
chtěla dostat mukly pod svou střechovou organizaci jako afilovaný
spolek, který ovšem měl mít omezená práva. Když RSČ přijímala do
svých řad bývalé komunisty, muklové se bouřili. Tehdy všichni muk
lové, organizovaní ve Světovém sdružení bývalých čsl. pol. vězňů v
exilu, byli zásadně proti RSČ. Dotyčný mukl začal vnášet do naší or
ganizace politicko-partajní manýry a tajně svolal na červen 1985 na
Masaryktown do Toronta své "stranické" příznivce a tam se Světové
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sdružení rozštěpilo. Celá ustavující schůze byla nahrána jako doku
ment na magnetofonový záznam, který je v držení Sdružení a někte
rých muklů. Přestože muklové byli vyzýváni bývalými funkcionáři K231 z ČSR, aby nikdy v exilu nepoužívali název K-231 a jakoukoliv
spojitost s ním, že se jedná o nějakou kontinuitu, aby StB neměla zá
minku ke stíhání muklů, kteří zůstali v ČSR. Přes všechna varování
byla na této zmíněné schůzi vyhlášena organizace K-231 a tím se tito
muklové (socialisté) od Světového sdružení odtrhli a začali štvát proti
všem, kteří nešli s nimi ve vidinách socialismu.
Husákův režim zavedl úpravy vztahu utečenců s komunistickou
ČSR. Byla vázána na to, že ti utečenci, kteří si to nechtěli natrvalo
rozházet s komunistickým režimem, chtěli mít možnost návštěv svých
příbuzných, případně i návštěvy jich samých do ČSR, museli navštívit
Československý konzulát v zemi, kde žili, tam museli podepsat pro
hlášení o loajalitě ke komunistickému režimu a podle vzdělání za
platit příslušnou částku ve valutách. Ta nebyla právě nej menší. (Seč
teno celosvětově - to bylo valut!) Našli se i takoví muklové, kteří to
udělali a loajalitu ke komunistickému režimu, který je v minulosti
věznil podepsali, ať už k prospěchu vlastnímu anebo své rodině. Upravenci a jejich děti mohli do ČSR jezdit "bez zábran", výjma zpově
di na StB. Mám dojem, že zde někde začíná a končí hranice, kde mukl
může říci o sobě, že je čistý a ne bastard.
Zůstane neměnným faktem, že to byli právě muklové, kteří trvale
každým rokem kolem data 21. srpna (výročí vojenské okupace ČSR),
prováděli demonstrace za účasti místních poslanců, ministrů, zástupců
jiných porobených národů a široké veřejnosti.
"Světové sdružení" v Kanadě, i když oslabené, fungovalo dál, stále
vydávalo v Torontu se svou sesterskou organizaci v Zůrichu měsíčník
pokračování na straně 20

BIS Vladimíra Hučína označil za
teroristu. Hučín se mezitím dostal
do vazby a je podezřelý, že v Pře
rově připravoval bombový vý
buch. Obvinění ale popírá.
Pěcha se nyní stal šéfredakto
rem ultralevicových novin Nové
Bruntálsko, za kterými podle bez
pečnostních složek stojí vůdce le
vicových radikálů na severu Mo
ravy Zifcák.
KSČM již dřív oznámila, že
pohnutky Davida Pěchy chápe,
ozbrojený boj však nepodporuje.
Posudek k celému případu
měl původně vypracovat politolog
Zdeněk Zbořil. Poté, co mu vede
ní Filozofické fakulty v Praze zru
šilo semináře mimo jiné s před
staviteli ultranacionálních pravi
cových skupin, Zbořil na posudku
přestal pracovat a děkan fakulty
Petr Kolář poté pověřil několik
dalších odborníků. To celé vyše
třování o několik měsíců prodlo
užilo.
Podle paragrafu o propagaci
nedemokratického hnutí byli do
sud v zemí postihování zejména
skinheadi a neonacisté. "Lidé sice
chápou, že komunismus škodil,
ale bojí se položit rovnítko mezi
komunismem a fašismem. Přitom
každý politolog potvrdí, že ultralevice a ultrapravice je to samé,"
poznamenal mluvčí Úřadu doku
mentace a vyšetřování zločinů ko
munismu Jan Srb.
"Konec článku"

MUKLE,
nezapomeň, z čeho pocházíš!

Toronto
březen 1970

Minulý týden přinesla televize
rozhovor s Davidem Pěchou. Na
stěnách jeho redakční kanceláře
byly obrazy masových vrahů Le
nina, Stalina a také i Leonida
Brežněva, který podle své doktrí
ny poslal 21. srpna 2001 do Čes
koslovenska armádu, která nás okupovala více jak 20 let. (Po
známka: je nepochopitelné, že li-

pokračování na straně 20
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dé omílají do nekonečna, že Nem
ci byli fašisté. Nebyli! Hitler byl
vždy socialista a proto vůdce
NSDAP, t.j. Nacional Socialis
ti sche Deutsche Arbaits Partai
(Národné socialistické německé
strany pracujících). Tak žadný fa
šista, ale jen a jen zrůdný socia
lista!
Milo Komínek

z

MUKL, který měl v exilu svoji politickou váhu, protože nebyl vázán
na žádnou politickou stranu v exilu. Byl tvrdě zaměřen proti totalitě
v ČSR a burcoval svědomí národa. Později, následkem stáří a většího
úmrtí členů, vydávání a tištění časopisu přešlo do Švýcarska, kde byl
tištěn v pozměněné formě jako čtvrtletník až do konce minulého roku.
-mk-

NEZAPOMENEME NA OKUPACI
ČESKOSLOVENSKA SOVĚTSKOU ARMÁDOU

NAHLÉDNUTI
DO HISTÓRIE
Proč jsem se stal komunistou!
"Řekl jsem před chvílí, že údělem
básníka a umělce - má-li nějaký
úděl - jest osvobozovat. Koho?
Člověka především. Věci zárověň. A nejsou mi pouhými slovy
slova tak drahá jako například:
osud, důstojnost, láska a budouc
nost.. Snad se neholedbám, pravím-li, že mi vždycky šlo o jejich
nejhlubší smysl a o naplnění to
hoto smyslu. A já věřím, že ko
munistům jde o totéž."
Vladimír Holan
Rudé Právo 1946
Májové poselství kulturních
pracovníků před volbami v roce
1946:

My, kulturní pracovníci poznali
jsme v učení komunistů dovršení
lidského poznání a záruku dalšího
vzestupu člověka a vděčně dnes
manifestujeme spojitost úsilí KSČ
s úsilím pokrokové kulturní tvorby....
Podepsaní umělci: František Ha
las, Vladimír Holan, Vítězslav
Nezval, František Hruhín, Ivan
Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar,
Ivan Olbracht, Václav Rezác,
Kamil Lhoták, František Tichý,
Toyen, Jan Mukařovský, Karel
Teiga, Jindřich Honzl a Jiří Frejka.

Demonstrace před parlamentem v Torontu proti okupaci ČSR (1969)

