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KUPŘEDU LEVÁ, JINAK ANI KROK !
Když jsme četli v novinách, že na základě rozhodnutí soudce Krajského soudu
v Brně pana Marka Cigánka se musí studenti písemně omluvit bývalému
předsedovi KSČ brněnské fakulty architektury soudruhu Janu Snášelovi za to, že
jménem všech studentů po listopadu 1989 požadovali jeho odstoupení a
zdůvodnili to tím, že tento soudruh je znám svým arogantním, demagogickým a
kariéristickým vystupováním, zdálo se nám, že odkudsi slyšíme vítězně jásavé
zvuky komunistické Internacionály.
Od polistopadového vystoupení studentů roku 1989 uplynulo již drahně let a jak
je vidět, spravedlnost je stále mnohem vstřícnější ke komunistům, než k těm, kteří
v sobě našli odvahu se proti nim otevřeně vyslovit. Podle uvedeného soudce prý
studenti nedokázali podstatu svého tehdejšího prohlášení dokázat. A dodal k tomu,
že jednání studentů překročilo meze slušnosti.
Jeden ze soudruhem Janem Snášelem žalovaných studentů Jakub KynČI k
verdiktu soudce prohlásil: „Je to stejné, jako kdyby někdo chtěl po Havlovi, aby se
omluvil Adamcovi či Husákovi. “
Předsedkyně Ústavního soudu paní Eliška Wagnerová se k výsledku soudu
vyjádřila slovy : „Pro posouzení věci bylo potřeba zkoumat, zda tři žalovaní
projevovali svou vlastní vůli či pouze tlumočili vůli svých kolegů. Ze zpravodajství
o procesu vyplývá, že tehdy šlo o vůli všech shromážděných studentů. “ Advokát
souzených studentů Jaroslav Brož pak podstatu žaloby kriticky komentoval slovy :
„Že komunistická strana a její představitelé postupovali arogantně, o tom nelze
pochybovat. Postoj studentů je chvályhodný a hoden úcty. Justice by měla být
strážcem nejelementárnějších hodnot. “
Bývalý člen studentského výboru Martin Laštovička k tomu řekl: „ Vyjádření
soudu zpochybňuje celý počátek demokratického procesu u nás. Je mi z toho
špatně."
I nám, kteří jsme uvěřili, že komunistům u nás odzvonili, se z toho, jak naše
soudy vycházejí komunistům vstříc, dělá víc než zle. Soudy nedokáží dostat na
líčení takové vyslovené zločince, jako byl estébácký vyšetřovatel Grebeníček
senior či prokurátor Vaš, soudí bývalé studenty na základě žaloby podané
komunistou, a tak se jen znovu a znovu musíme ptát „Quo vadis justicia ?“ A plně
ve všem podpoříme odsouzené studenty v jejich odvolání proti vyslovenému a
naprosto pro nás nepřijatelnému verdiktu !
Za výbor SBPV
Stanislav Stránský, předseda SBPV Praha.

Proč Beneš, proč ne Prchala?
V tyto dny si připomínáme výročí konce 2. světové války v poněkud zastíněné
době diskusí kolem Benešových dekretů. Dnes se na znojemském zastupitelstvu
má projednávat návrh na pojmenování jednoho ze Znojemských parků (dříve Julia
Fučíka) po jistém Eduardu(!) Benešovi. Předpokládám, že šlo pouze o tiskovou
chybu, byť několikrát opakovanou i v oficiálním listu znojemské radnice, a že se
jedna skutečně o někdejšího prezidenta Edvarda Beneše. Ten je přes všechny
zásluhy na vzniku Československa více než národním hrdinou symbolem
kapitulantství a špatných politických odhadů, které přivedly ke zkáze nejen jeho,
ale i československou demokracii. Budiž mu polehčující okolností, že mu nebylo
dopřáno prezidentovat v klidných dobách míru, ale v Evropě vroucí největším
dějinným konfliktem všech dob a z pozice hlavy malého státu ohrožovaného
dvěma brutálními imperii, ruským a německým. Nechci Beneše soudit. Tato
historická šlamastyka neměla jednoduché řešení. Ale musím se ptát, proč má být
jeho jméno oprašováno pravě nyní, když na to bylo minimálně dvanáct let času?
Nechce tím snad někdo vyvolávat duchy oné doby, která Beneše i naši republiku
tak nemilosrdně semlela a stavět se tak za jeho dekrety, které nebyly ničím jiným
než výplodem této brutální epochy a z valné části byly ovlivněny Stalinovou
Moskvou. Původní plán londýnské vlády, co udělat se sudetskými Němci, byl
úplně jiný a počítal s transferem pouze v tisících a nikoliv v milionech lidi.
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Rozhovor redaktora pana Šimůnka s bratrem
Františkem Heřmanem
z České Lípy.
(Text rozhovoru nám zaslal ke zveřejnění bratr Heřman)

afcjy i Kjistus se pro všecky prostřeš
a všecky své věrné svým přesvatým těťem dnes ještě
živí,
oóětován znova a znova největším zázrakem ťásky;
jeho kpev z oťtáře tryská, jeho této se sněží,
6ěhejší nad CiCie, nad sněhy póřů.
obec jeho kpíoťtáře kječí, muži a ženy,
a ťáskpu kjNěmu v těho jediné srůstá.
(Dej, Tane,
rtyjedny ať moje jsou u Tvého stohu,
ať s nimi všemijsem jediná ústa.
(JJC. Šaída)

J

Je příznačné, že Francie, kterou Beneš tolik miloval, se s
problémem německé menšiny dokázala vyrovnat úplně jinak a
neměla žádných dekretů a odsunu zapotřebí. Pokud už
potřebujeme nějakého národního hrdinu, navrhoval bych
generála Prchalu. Ten na rozdíl od Beneše nehodlal před
Hitlerem kapitulovat a za každou cenu chtěl bojovat. A s
omezeným počtem vojáků na daleké Podkarpatské Rusi bránil
republiku proti maďarským okupantům. Později v Polsku
neustoupil do zajetí Sovětů, kteří s Hitlerem tuto zemi napadli,
ale probojoval se do Rumunska a odešel do Francie a později
Anglie. Zde mimo jiné uznal nárok Slovenska na
samostatnost, protestoval proti Československo - sovětské
smlouvě a v poválečných letech navrhoval zřízeni České
republiky vc federativním spolku s ostatními evropskými
národy, přičemž prosazoval návrat všech loajálních
československých občanů do vlasti. Tomu říkám politická
vize na rozdíl od Benešových plánů, z kterých se maximálně
vyklubal aeroplán.
Znojmo 6. května 2002
František Střecha

MLUVME, JAK SMÝŠLÍME,
A MYSLEME SI, CO ŘÍKÁME:
AŤ SE SLOVA SHODUJÍ S ŽIVOTEM
Seneca mladší, Listy Luciliovi

Mohl by jste se prosím představit?
Jmenuji se František Heřman, jsem ročník 1922. Současně
jsem občan České Lípy, zde jsem registrován v pobočce KPV,
ale původem pocházím z Jihlavy. V Jihlavě jsem se stal po
roce 1948 členem tzv. „protistátní skupiny“, kterou vedli bratři
Veselý Tuček a Rod. Tam jsem také složil slib věrnosti a
mlčenlivosti. Z této první tzv. protistátní jihlavské skupiny
žijeme dnes již jen čtyři a to já, bratr Bulant, Kočí a Kučera.
Ostatních devatenáct členů skupiny již zemřelo.
Jak jste do toho spadl ?
Jinak to být ani nemohlo. Od svého prvního roku jsem
vyrůstal na venkovském statku v Dyjici, poblíže pohádkové
bílé Telče na Moravě, u svého dědy a babičky. Tam mne dala
moje matka z rodinných důvodů. Zde jsem vychodil pět
ročníku jednotřídky obecné školy. Byl jsem vychováván šesti
tetami a pěti strýci. Těmto vládli jejich rodiče železnou rukou.
Rodina to byla přísně katolická. Každou neděli se chodilo 4
km pěšky do telečského kostela. K tomuto jsem byl již od
samého mládí veden i já. Potom mne moje matka vzala zpět
do Jihlavy, kde mne dále formovala Masarykova měšťanská
škola. Zde byli všichni odborní učitelé, včetně pana ředitele
Ptáčka, oddaní Masarykovým ideálům a to vše přenesli i na
nás, na většinu svých žáků. Před naší školou stála socha T. G.
Masaryka, na kterou jsme byli hrdí. Sochu vytvořil
akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Sochař Šlezinger se
také stal členem naší „protistátní skupiny“ a byl odsouzen na
25 roků těžkého žaláře. Při soudním procesu mu prokurátor
JUDr. Kepák navrhoval trest smrti. Po nastolení totality po
únoru 1948 komunisté sochu před naší školou odstranili a
rozbili.
Osobně jsem byl členem Sokola. Byl jsem také registrován
v oddíle Jiu - Jitsu a zápasil jsem za SK Jihlavu. Zajímal mne
především sport a mým koníčkem byla po pracovní době
práce v dílné mojí matky, kterou vlastnila po zemřelém otci
živnost. O politické dění jsem se téměř nestaral. V důsledku
komunistického puče v únoru 1948 jsem byl nucen vzdát se
práce v živnosti mojí matky a šel jsem pracovat do Motorpalu
Jihlava. Tímto jsem byl velice rozhořčen a novým poměrům
jsem ani za mák nepřál. Bylo to prostě ve mně.
Jakou odbojovou činnost jste ve skupině Veselý, Tuček a
Rod vyvíjeli?
Především to byla velmi zdařilá letáková akce proti
komunistickému řádění akčního výboru. Koncept těchto
letáků navrhl MUDr. Motýl z Luk nad Jihlavou. V dílně
Františka Roda jsme tyto letáky rozmnožili. Letáky pak
obdrželi různí členové skupiny. Ti měli za úkol je rozhodit po
celém okrese. I já jsem měl za úkol rozházet je v určených
ulicích v Jihlavě se svojí tzv. „čtyřkou“ a navíc jsem měl za
úkol odvézt na motorce bratra Karla Veselého do Mezeříčka u
Jihlavy, kde on předal balík letáků komusi dalšímu. Tím byl
můj úkol splněn. Tato akce proběhla v květnu 1948 a pak se
celý rok z naší strany nic nedělo. Čas od času jsme byli zváni
na schůzky v truhlářské dílné bratra Františka Roda. Přesto, že
komunisté byli velmi rozezlení, tvrdě a neúprosně prosazovali
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svůj program, zavírali továrny, obchodní organizace, zavírali
občany, tak i my jsme plánovali různé protiakce. Z těchto akcí
se však nic neuskutečnilo. Dne 12. 4. 1949 byl nečekaně
zatčen bratr Jan Tuček. My jsme plánovali jeho osvobození
z věznice. Představovali jsme si, že přepadneme věznici a
pomůžeme mu překročit hranice, aby se dostal ke svým
příbuzným na západě. Než jsme se k tomuto činu odhodlali,
byl dne 16 .7. 1949 zatčen bratr Karel Veselý. Dne 2. 9. 1949
utíkal bratr František Rod s dalšími přes hranice na západ, ale
tam již na ně čekali pracovníci StB. Kde byli zatčeni.
Jak proběhlo vaše zatčení?
Že byl zatčen na hranicích můj nejbližší komplic Bratr
František Rod jsem nevěděl. A i kdybych to věděl, tak jsem ze
svého zatčení neměl žádné obavy. Bratr Rod mi jedenkrát
řekl, že i kdyby jej náhodou zatkli, že by nás nikoho
neprozradil, ani v tom případě, že by z něho pásky řezali. On
byl též členěn tělocvičné jednoty Orla a nábožensky založený
občan. Vážil jsem si jej a věřil mu. Dále jsem nevěděl a
dodnes nevím, která „volavka“ mezi nás do Rodový dílny
chodila. StBáci o mně a o ostatních dávno věděli. Po zatčení
našich vedoucích si pro nás chodili a zatykali nás najisto.
Sám jsem byl zatčen dne 7. 9. 1949. Když končila v
Motorpalu ranní sněna a já přicházel s mojí manželkou na
vrátnici. Čekal na mne vrátný jistý soudruh Urban.
S úsměvem mne zval na vrátnici, prý „na slovíčko“. Jak jsem
vešel za dveře vrátnice přepadli mne tři chlapi. Dva z nich
mne pevně drželi a ten třetí mi nasadil pouta. Pak mne vlekli
z vrátnice ven, kde na mne čekala moje manželka. Dodnes
vidím její vykulené krásné oči. Ona se mne ptala, co se děje.
Řekl jsem jí ať jde klidně domů, že se určitě jedná o
nedorozumění, že přijdu později. Chlapi mne dále táhli před
vycházejícím osazenstvem až k připravenému autu, kam mne
hrubě zastrčili a ihned mi nasadili tmavé brýle. Je
samozřejmé, že tato scéna zbudila velkou pozornost. Teprve
nyní jsem se z toho překvapení trochu vzpamatoval a ostře
jsem se zeptal, co má toto znamenat. Dostal jsem ještě ostřejší
odpověď, že mám držet hubu, neboť ptát se budou jen oni.
Tušil jsem, že jde pravděpodobně o naší letákovou akci. Z
tohoto jsem neměl nejmenší obavy. Byl to jen pravdivý
protest. Co mi za to můžou udělat? Dají mi nakonec důtku a
půjdu domů. Mezi mým uvažováním auto zastavilo, chlapi
mne vytáhli z auta a vedli mne do jakési budovy a poté po
schodech dolů. Tam se otevřely dveře a mne strčili do nějaké
místnosti, kde mi sundali tmavé brýle, a pouta. Zjistil jsem, že
jsem se po prve v životě octnul v tmavé podzemní cele. Jako
bych byl Bůh ví jaký zločinec. Mezi tím zabouchly ocelové
dveře a já zůstal sám i se svými myšlenkami. Poté mne začalo
zajímat, kde se asi nacházím. Úplně nahoře jsem uviděl
zamřížované malé okénko. Vytáhl jsem se nahoru a zjistil
jsem, že se nacházím v Hluboké ulici ve sklepní cele.
Co následovalo?
V cele jsem trčel několik dní. Odmítal jsem jídlo až do
doby, kdy mne přepadl krutý hlad. Pak konečně došlo na
výslechy. Střídali se na mně „ostří hoši“ a většinou mne
vyslýchal „hmotný“ vyšetřovatel. Stále mi svítila do očí silná
žárovka a za ní jsem nic neviděl, pouze jsem slyšel stále stejné
otázky vyšetřujících. „Ostří hoši'“ na mne řvali, vyhrožovali a
radili, ať vše vyklopím a též ať vyjmenuji všechny své
komplice, jinak prý poznám, zač je toho loket. Mírný
vyšetřovatel je střídal a zároveň psal protokol. Do protokolu si

vše formuloval tak jak chtěl sám a na moje protesty nebral
vůbec žádný ohled. Že prý to do sebe musí zapadat a
navazovat na ostatní protokoly atd. Držel jsem se zásady
„mlčeti zlato“ a podle řečí StBáků jsem poznal, že nemohu
zapřít Veselého, Tučka, Roda, Bulanta a Čumpla. O dalších
mých spojencích nepadlo jediné slovo, tedy zůstali pouze v
moji paměti. Aniž bych měl nejmenší tušení navlíkli mne
vyšetřovatelé do § I a § 5 s dalšími odstavci. Výslechy trvaly
od září 1949 až do ledna 1950, tedy kolem čtyřech měsíců.
Byly prováděny ve dne i v noci a vyšetřovatelé nedali pokoj,
dokud vše nebylo podle jejich scénáře. Nevěřil jsem, že mi
mohou nasolit nějaký velký trest, proto jsem se nakonec
přestal bránit a protokol jsem podepsal. Hned po podepsání
protokolu jsem byl převezen do věznice krajského soudu v
Jihlavě.
Jaká byla atmosféra u soudu?
Ode dne 7.2. až do 11.2.1950 probíhalo u Okresního soudu
v Jihlavě, soudní líčení. Hlavním aktérem byl žalobce
Státního soudu, prokurátor JUDr. Kepák. Tento soudruh nás
obviněné zasvěceně velmi záporně charakterizoval a při
výsleších nás pro pobavení obecenstva zesměšňoval. Navodil
atmosféru, že jsou zde souzeny zrůdy ze spodiny lidské
společnosti, zavilí nepřátelé socialismu a zaprodanci
kapitalismu, kteří se snažili i plánováním vraždy zastavit růst
socialismu již v samém počátku. Soudruh prokurátor již
neznal bratra. On se mnou před tím cvičil v sokole dokonce ve
stejném družstvu. Nyní jsem udiveně koukal do jeho zaníceně
hněvivé tváře, když navrhoval šest rozsudků smrti. Nakonec
soud vyslovil tři rozsudky smrti a další vysoké tresty těžkého
žaláře. Rodiny odsouzených Veselého, Tučka a Roda
okamžitě žádali prostřednictvím svých advokátů prezidenta
Klementa Gottwalda o milost. Tyto žádosti však předběhla
petice, kterou zorganizovala jistá soudružka Langmajerová.
Sehnala mnoho podpisů pracujících, kteří žádali pro „zrádce“
smrt. Této žádosti prezident Gottwald vyhověl a rozsudky
smrti potvrdil. Tak se také stalo a popravy byly dne 17.6.1950
časně ráno provedeny. Aby si schladili soudruzi a soudružky
žáhu, byli z nich někteří pozvaní k provedení popravy. Když
kat jménem Podlák navlékal postupně odsouzeným oprátky,
tak některé z pozvaných soudružek omdlely. Dovolím si pro
vás vyslovit jednu poznámku. Naši všichni socialističtí
presidenti byli glorifikováni v médiích, ve školách v závodech
na schůzích a všude, kde se dalo. Tím byla většina veřejnosti
matena a zastírána skutečnost, že oni nejsou takoví, jak je
soudruzi představovali v tom nej lepším světle. Kromě
prezidenta Ludvíka Svobody všichni podepisovali svým
politickým odpůrcům tresty smrti. Klement Gottwald
podepsal během doby své vlády, tedy od 14.6.1948 do
14.3.1953 189 rozsudků smrti pro politické „trestné“ činy.
Antonín Zápotocký v době od 21.3.1953 do 13.11.1957
podepsal 47 rozsudků smrti pro politické „trestné“ činy a
Antonín Novotný pak od 19.11.1957 až do 22.3. 1968
podepsal 12 rozsudků smrti pro politické „trestné“ činy.
Nakonec Gustav Husák, který vnáší zemi vládl již po
sovětské okupaci od 29.5.1968 až do 10.12.1989 podepsal
jeden rozsudek smrti pro politický „trestný“ čin (dle pramenů
ÚDV). Celkově bylo za vlády socialistických prezidentů
popraveno 234 občanů pro politické „trestné“ činy a to v době
hlubokého míru.
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Mohl by jste přiblížit vaši cestu komunistické převýchovy?
V průběhu přelíčení nám byly vysloveny tresty žaláře od
deseti roků až na doživotí. Po soudu jsme byli ihned převezeni
do věznice s nejtvrdším režimem, do Plzně - Bory. Zde byl
velitelem kapitán Šafařík a další dozorci nejhrubšího zrna,
jako například Brabec, Kramer, Novák a řada dalších. Zde
vládl tuhý režim neúnosná buzerace, tvrdé pracovní normy a
při jejich neplnění tzv. trestné dávky jídla. Při nejmenším
provinění následovala korekce. To znamenalo zakování
náramků na ruce i nohy a řetězem byla na tyto zavěšena
železná koule. Vězeň musel během celého dne chodit s touto
koulí kolem pryčny, která se nacházela uprostřed malé cely.
Při této chůzi řetězy řinčely. Jakmile vězeň na moment
zastavil, řetězy přestaly řinčet. Hned po té vešel do cely
bachař vězeň se musel položit na pryčnu a dostal 10 ran
býkovcem. Po třech týdnech bití a hladu se vrátil vězeň na
původní celu a byl zřízen k nepoznání. Kost a kůže, zápěstí a
kotníky zhnisané od náramků, některé rány na zádech a na
zadku se hojily a jinak byla záda jako barevné spektrum po
hojících se a zahojených ranách. V této době jsem byl na cele
s jistým štábním kapitánem Petonovy armády Vojtou
Bartošem. Ten mne při draní peří učil anglicky. Vytrháním
vnitřku papírového pytle, ve kterém jsme dostávali peří ke
draní, jsme získali papírky, na které mi Vojta napsal
anglickou gramatiku. Při nenadálém filcunku objevil tento
lístek bachař. Přihlásil jsem to jako své a šel jsem k raportu.
Dostal jsem kázeňský trest. Velitel věznice však poznal na
lístku Vojtovo písmo a napařil mu za to tři týdny korekce.
Když se Vojta z korekce vrátil, tak byl tak vyhublý a
zbědovaný, že jsem jej v prvé chvíli ani nepoznal. Tehdy jsem
se přesvědčil o tom jak vypadá člověk, který takovou korekci
prožije. Sám jsem měl štěstí v tom, že když jsem byl u raportu
byly již korekce naplněné. Postihl mne tedy jiný druh
disciplinárního trestu, který trval půl roku.
Byli jsme vězněni na kobkách ve třetím patře. I přesto jsme
slyšeli a to ponejvíce k večeru, řvaní dozorců a úpění týraných
lidí. Když se stalo a týraný vězeň se vzepřel, přišlo více
dozorců a ti byli ve stavu jej umlátit.
Z věznice na Borech jste nastoupil do koncentračních
táborů a z donucení jste pracoval v uranových dolech. Jak
jste to prožil?
Dne I. července 1950 jsem byl převezen s dalšími
odsouzenými pod dohledem samopalníků do koncentračního
tábora Ležnice na Jáchymovsku. Ubytovali nás v dřevěných
barácích po dvanácti lidech. Zde byly na světnicích patrová
lůžka. Na nich obyčejné slamníky a na přikrytí jsme měli dvě
šedé deky. Tábor byl obehnán dvojitým drátěným oplocením,
které bylo v noci dokonale osvíceno. Na dostřel byly
vybudovány strážní věže, které byly vyvýšeny nad oplocením.
Na strážních věžích (špačkárnách) měli stálou službu bachaři
s ostře nabitými automaty.
Ihned následující den jsme museli časně ráno vstát a
nastoupit do práce. Byli jsme seřazeni v sevřené útvary. Toho
vězně, který stál vpředu jsme museli obejmout kolem ramen.
Pak byl celý útvar převázán vně ocelovým lanem, které bylo
utaženo a uzamknuto zámkem. Nakonec nás obklopili z
několika stran bachaři s nabitými automaty a byl dán rozkaz k
pochodu. Takto jsme docházeli asi 1 km na šachtu a zpět.
Tomuto útvaru jsme my muklové dali název „Jáchymovský
autobus.“ (Také „Ruský autobus“. Pozn. redakce.) Na šachtě,
která byla hlídaná stejným způsobem jako koncentrační tábor,
nás bachaři uvolnili a předali nás civilním zaměstnancům

závodu. Tito nás dovedli do lampárny dali nám karbidky,
koženkové přilby a gumové holinky. Po té nás dovedli k těžní
jámě, kde jsme dostali pokyn k nástupu do těžní klece.
Zapálili nám karbidové lampy a dostali jsme pokyn, abychom
se obrátili zady k sobě a chytili se madel. Pak signalista zavřel
branky těžní klece, zavřel další branku kryjící ohlubeň a dal
signál. Náhle se klec s námi propadá a v tu chvíli se mi na
ostřihané hlavě ježí strachem vlasy, neb se vezu do tmavého
neznáma. Na jednom z pater klec zastaví, trošku se s námi
zhoupne a pak signalista otevře dvířka ohlubně a po té dvířka
těžní klece. Vystupujeme na jistém patře. Je tam důlní
dozorce, rozděluje pracovníky na určená důlní díla a nakonec
zbýváme jen dva. Já a jeden Róm. Důlní nás vyzývá, abychom
jej následovali. Jdeme za ním po dvoukolejném překopu a pak
asi po čtvrt hodině zahýbáme do sledně chodby. Na hlavním
překopu jsou natlačeny důlní vozíky. Důlní nás vyzývá,
abychom si přes vyhybku natlačili jeden vůz do sledně
chodby, která má jednu kolej. Asi po dvaceti metrech
přijíždíme ke kopci nastreleného materiálu. Důlní nám
ukazuje jak máme sklopit vůz, aby se nám lépe nakládalo.
Poučuje nás, zde jsou necky a toto je kracka: „Krackou budete
materiál nahrabovat na necky a necky vysypávat do vozu. Až
bude vůz plný, vytlačíte ho na chodbu na druhou stranu
prázdných vozů a dovezete si opět prázdný. Takto budete
pokračovat až tuto chodbu zprůjezdníte! Může se stát, že
narazíte na větší balvan. Pak zde leží palice, kterou ho
rozbijete a kdyby to nešlo, tak zde na straně máte zapíchnutou
sbíječku. Tou rozbijete každý balvan. Tak pracujte, já pro vás
přijdu ke konci směny!“ Nechci v žádném případě tvrdit, že
jsem se v tomto prostředí cítil jako hrdina, spíš tomu bylo
právě naopak. Když jsem se ale podíval na svého romského
kolegu jak se klepe strachem, tak mne strach přešel. Měl jsem
největší obavy z nastrelené díry na stropě, která nebyla
zajištěna a navíc tam visely popraskané kameny, které hrozily,
že každou chvilku mohou na nás spadnout. Podrobil jsem se
však osudu, vzal jsem necky a kracku a začal jsem nakládat
materiál do vozu. Róm přihlížel. Když jsem měl vůz asi ze tří
čtvrtin naplněný narazil jsem na balvan. Palicí však rozbít
nešel, proto jsem si vzpomněl na sbíječku. V úmyslu, že ji
vytáhnu z materiálu jsem vzal za rukojeť a v tom momentě se
ozval hromový hluk, který nás oba poděsil. Když jsem totiž
vytahoval sbíječku z materiálu za rukojeť uvedl jsem ji do
chodu. Stalo se však, že vzduch vycházející ze sbíječky zhasil
obě naše karbidky. Tak jsme se oba ocitli v neproniknutelné
tmě. Jako muklové jsme nesměli nosit zápalky, takže jsme
byli úplně vyřízeni. Hledal jsem vyhaslé karbidky a našel
jsem úplně vyděšeného Róma. Do jisté míry mi lichotilo, že
má větší strach něž já. Jakmile jsem našel karbidky, vyzval
jsem svého spolupracovníka k odchodu na hlavní překop.
Doufal jsem, že se snad tam někdo najde a zapálí nám naše
lampy. Plížili jsme se tedy podle kolejí a potrubí až jsme
dorazili na překop. Zde jsme čekali marně, až do konce
směny. Nakonec přisel důlní dozorce a když zjistil náš výkon
pokoušel se o něj kolaps. Čekal jsem, že tento náš heroický
výkon nahlásí na velitelství a očekával jsem potrestání. Nic se
však nedělo. Když jsem druhý den přifáral na patro, předal
mne vyučenému havířovi z Kutné Hory a ten mne naučil
správné havířské abecedě.
Režim na táboře. Jak vypadal váš den?
Na táboře se konaly tzv. všeobecné sčítací nástupy třikrát
denně. Každý takový nástup při dvoutisícovce lidí trval
nejméně hodinu. Pak zde byly ještě nástupy do zaměstnání na
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všechny tři směny. Nástupy se konaly za každého počasí ať
třeba mrzlo a na teploměru bylo mínus 20°C, či ať pršelo
anebo pražilo slunce. Vždy jsme stáli v jediném obleku, ve
kterém jsme pracovali a nosili jsme ho i na táboře, dokud se
nerozpadl. Prádlo nám bylo vyměňováno jednou za čtrnáct
dní. Někdy se stávalo, že některý vězeň utekl, nebo se o útěk
pokusil. Pak se na nástupu stálo celé dlouhé hodiny, někdy i
celý den. Jindy bachaři neuměli počítat, takže nás počítali
vícekrát. Mezi námi byli též nábožensky založení lidé, kteří
odmítli pracovat na dobývání uranu. Ty pak bachaři nechali
třeba celý den i noc stát bosé před špačkámou a když se
nepodrobili ani potom, odvezli je jinam. My jsme se pak s
nimi již nikdy nesetkali. Taktéž ti, co se pokusili o útěk a byli
dopadeni, stáli podobně před špačkárnou a pak je zavřeli do
betonového bunkru třeba na tři i čtyři týdny. Byl jsem
svědkem, jak jeden vězeň již nevydržel a šel na ostro přes
dráty. Bachaři jej nechali projít a pak z obou protilehlých
špačkáren na něho stříleli z automatů. Pak mrtvého ho nechali
převézt na tábor, kde ho hodili na hromadu uhlí a celé
osazenstvo tábora muselo nastoupit a projít kolem něho.
Každý znáš měl tak pochopit co ho čeká jestliže se pokusí
také se o útěk. Při procházení jeden z muklů se zastavil a
sundal čepici. Ihned byl odvlečen do korekce. Jmenoval se
Láďa Roubal a kriminál nepřežil. V Horním Slavkově je na
hřbitove pod křížem na počest zemřelých muklů vyrylo i jeho
jméno.
To nebylo z dění na táboře zdaleka vše. Na táboře byly
zavedeny povinné brigády po zaměstnání. Některé byly nutné
jiné zbytečné. Bylo spojené s buzeracemi ze strany bachařů.
Účelem bylo to, aby muklové měli co nejméně osobního
volna. Zpočátku jsme nevěděli o životě a světě vůbec nic, až
na různé fámy. Nesměli jsme číst noviny. Vůbec jsme je
nedostávali. Teprve až nastoupil na prezidentské místo
Antonín Zápotocký měli jsme v knihovnách socialistickou
literaturu.
Proč jste se pokoušel o útěk, když byly tak malé šance?
Na útěk jsem pomýšlel od samého začátku. Čekal jsem jen,
až se naskytne vhodná příležitost. Cítil jsem se nevinen, ale
přesto jsem nechtěl při útěku použít nějakého fyzického násilí.
Dával jsem přednost zmizet a mít při tom ještě nějaký náskok.
Již na šachtě Svatopluk jsem se domluvil s jistým Pokorným,
který pracoval na výklopníku. Já jsem pracoval jako zámečník
v hlubině. Na povrchu jsem na počátku směny chodil do dílen
brousit vrtací korunky. Tehdy neměli bachaři ještě postaveny
hlídací věže. Když jsme sfárali, seděli vždy u ohně a bavili se.
Občas jeden z nich šel obhlídnout terén. To vše mi zjistil
Pokorný. Dal jsem si v dílné pozor a když bachař, který se
mnou do dílen chodil se nedíval, „lízl“ jsem v dílně nůžky na
plech. Domluvil jsem se s Pokorným, kdy se skončí na
povrchu těžba a těsně před touto dobou jsem vyfáral po
fártech na povrch. Když jsem opatrně odklopil víko na
povrchu šachty a vyhlédl jsem zda je čistý vzduch, vylezl
jsem a ve stínech těžní věže jsem se dostal ven. Plížil jsem se
ve vysoké trávě nedaleko místa, kde měli bachaři oheň. Chvíli
jsem je pozoroval, když se najednou jeden z nich zvedl a šel
na obhlídku docela blízko kolem mne. Skrčil jsem se co nejvíc
za pahorkem v trávě. Bachař kolem mne přešel a svítil si
baterkou zrovna na druhou stranu. Našel jsem si lepší úkryt a
čekal až se bachař vrátí k ohni. Pak jsem se plížil i s nůžkami
na plech k oplocení. Při zemi jsem prostřihal dráty dvojího
oplocení a byl jsem v další zóně, která již nebyla hlídaná.
Přiblížil jsem se k místu, kde Pokorný vyklápěl vozy. Přišel

jsem až k oplocení a zahvízdal ptačím zpěvem. Pokorný mne
při vyklápění vozu uviděl a jak se to stalo, tak jsem se schoval
pod svah s tím, že počkám až mu přestane těžba. Pokorný
však vyklápěl další vozy a při tom si zpíval „abych se vrátil
zpět, dřív než celý svět prohledá“. Na povrchu haldy jej však
hlídal bachař jménem Martínek. Byl to takový vzteklý knoflík
a stále se nacházel v jeho blízkosti. Když uslyšel, že si zpívá,
tak jej seřval a již se od něho nehnul. Měli jsme a Pokorným
domluveno, že jeden bez druhého neutečeme. Když se mi
podařilo bachaře tak nádherně oklamat, povede se to po druhé
opět. I když jsem váhal nechtěl jsem Pokorného zradit. Proto
jsem šel k otevřeným otvorům a prolezl jsem zpět, prostříhané
dráty jsem přitáhl k sobě a tím jsem měl díru připravenou.
Museli jsme vymyslet jak oklamat bachaře Martinka a pak
zmizet. Přikradl jsem se k důlní jámě otevřel jsem poklop nad
fárty a slezl na patro. Důlní Dočekal mne určité postrádal, ale
byl to frajer. Asi se domníval, že jsem si dal někde dvacet a
neřekl mi ani slovo. Udělal jsem co bylo potřeba a ráno
normálně vyfáral. Když mne uviděl Pokorný byl celý šťastný.
Děkoval mi, že jsem jej nezradil a uznal, že mám odvahu.
Řekl mi, že si musíme na Martínka vymyslet nějakou lest a po
té zmizet. Bylo nutno, aby to bylo brzy, pokud je cesta
otevřená. Při řádné kontrole by mohli bachaři díru v oplocení
objevit. Pokorný mi za odvahu dal Bobříka, teplé triko, o které
jsem stejně při dalším filcunku opět přišel. Asi čtyři dny po té
nastal frmol. Byl mimořádný všeobecný nástup, jak na táboře,
tak i na šachtě. Příčina spočívala v tom, že byly objeveny
prostřihané dráty na oplocení. Ihned nás všechny
přepočítávali. Vše však bylo v pořádku. Na dole se ihned za
čalo budovat osvětlení a špačkárny. V duchu jsem litoval, jaký
jsem to hlupák, že jsem nevyužil takové příležitosti.
Pokorného totiž převezli na jiný tábor. Již nikdy jsem se s ním
nesetkal.
Měl jsem však další spřízněné duše, které přemýšlely o tom,
jak být kdekoliv jinde, než na tomto prokletém táboře.
Jmenovali se Musil, Zachar a Samel. Domlouvali jsme se, že
uděláme podkop z uhelného skladu, který byl jen docela
blízko od oplocení. Ač byl v noční době pohyb po tábore
přísně zakázaný proplížili jsme se s Rudou Zacharem do
skladu a začali se podkopávat. Brzy jsme však zjistili, že
nemáme dost místa na vykopaný materiál. V zápětí jsme přišli
na jiný nápad. Ve skladišti stála cisterna, kterou se dovážela
voda pro potřeby tábora. Dohodli jsme se, že já zavřu
Zachara, Musila a Samela do cisterny a oni za to, až budou na
svobodě vymyslí způsob, jak mne dostat ven. Musil znal
perfektně celý kraj, neboť chodil přes hranice ČSR jako špion.
Zachar byl cizinecký legionář a Samel jeho známý. Ti dva
byli Slováci. Tak se také stalo. Zavřel jsem chlapy do cisterny
a víko jsem nechal mírně pootevřené, aby mohli dýchat. Ráno
cisterna vyjela téměř bez prohlídky, neboť do kabiny
nastoupil velitel tábora, který se chtěl svést do Karlových
Varů. Hoši jeli v pohodě. Když ucítili, že jedou proti kopci
Musil otevřel víko cisterny a opatrně vyskočil. Za ním
následoval Zachar a poslední seskakoval Samel. Ten však
sklouzl tak nešťastně, že při pádu si zlomil nohu. Zůstal ležet
na silnici. V tom řidič zpozoroval okénkem, že se na cisterně
něco děje a zastavil. Velitel lágru též vyskočil a běžel s
odjištěným revolverem ke zraněnému Samelovi. Ten však
bezmocné ležel v bolestech na zemi. Hoši již nebyli na dosah,
ale zpozorovali z dálky co se děje. Jeden za všechny, všichni
za jednoho. A tak z obavy, aby Samela bachaři neumlátili
Zachar s Musilem se vrátili. Čirou náhodou pochodovala
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kolem četa pohraničníků. Vzali hochy do své péče a odvezli je
na tábor. Velitel tábora se též vrátil a byl vyhlášen všeobecný
nástup. Bylo pečlivé sčítání. Při tomto nástupu Musila a
Zachara vedli a Samela vezli na sanitním vozíku kolen nás
všech nastoupených. Nutili je, aby jim prozradili kdo je do
cisterny zavřel. Oni se dívali i na mne. Musil na mne jen
mrkl, ale neprozradili mě. Věděl jsem, že jsou pašáci. Pak je
postavili před špačkárnu, kde stáli celý den. Večer je odvedli
do korekce.
Třetí pokus o útěk
byl o onoho složitější. Poněvadž na vedení dolu neměli to
nejmenší tušeni, že jsem to byl já, kdo chlapce zavřel do
cisterny došlo k tomu, že jsem se Zacharem opět sešel na
šachtě Rovnost. Sem jsem byl přemístěn. Jakmile jsme se
opět sešli, naplánovali jsme další útěk a to ze staré
elektrorozvodný. Ta stála na haldě nedaleko oplocení. S
pomocí dalších pěti pomocníků jsme budovali po čtyři měsíce
na nočních směnách v haldě bunkr. Během dalších pěti
měsíců jsme pak razili krásně zajištěnou chodbičku pod
haldou. V chodbičce bylo osvětlení i lanovka a chodba při
konečném změření byla dlouhá 27,5 metrů a byla již pět metrů
za oplocením. Čirou náhodou přišli retribuční vězni na to, že
se tam něco děje. Jeden z nich, český kolaborant, to nahlásil
na ředitelství, které nás nejdříve pomoci bonzáků sledovalo a
pak nás nakonec vybralo. Díky tomu jsme si pak vychutnali
tmavé bunkry na Svornosti. Užili jsme si krutého hladu. V
Jáchymově mne vsadili také do komína, kde jsem mohl jen
stát a nemohl se pohnout. Když pak otevřeli po určité době
dveře, vypadl jsem slabostí na zem. Nato nás všechny převezli
do věznice v Klatovech. Zde jsem byl „na změknutí" v cele se
zamřížovaným oknem bez skla. Bylo to v únoru. Spánek se po
celou dobu výslechů nekonal. Po skončení výslechu jsem byl
dán do teplejší cely a byla mi dávána „normální" dávka jídla.
U soudu jsem očekával dalších 10 roků, neboť jsem připustil,
že jsme chtěli prchnout na západ. To bylo právě v době, kdy
nastoupil na prezidentský úřad Antonín Zápotocký. V té době
se změnil paragraf, že útěk byl trestán jen disciplinárně. To

jsme pravě prodělali. Po ukončení výslechů nás eskortovali k
soudu do Chebu. Jaké bylo však moje překvapení, když jsem
doslal jako vedoucí útěkářské skupiny jeden rok a ostatní
devět a šest měsíců. Díky následné amnestii byl nám trest
amnestován. Zbylo tedy jen mých původních 13 roků. Nechci
ze sebe dělat mučedníka, ale všechny korekce, které jsem
prodělal a práce na uranu v hlubinném dole se podepsaly na
mém zdravotním stavu. Vše to byla marnost nad marnost.
Pohlední naše příprava na útěk vyvolala paniku. Sám
vyšetřovatel v Klatovech mi nakonec přiznal, že takového
něco tu ještě nebylo. Později jsem se dozvěděl, že naše tvrdá
devítiměsíční práce byla rekonstruována a natočena kamerou.
Nakonec byla zničena odstřelem. A to vše jen kvůli
„kryplatým bonzákům“.
Jak vypadala a co je to vlastně korekce?
Slovo korekce znamená vlastně náprava. Jedná se většinou o
malou místnost vystavenou z cihel nebo z betonu. V této
místnosti nebývá kromě hrnečku na potřebu vůbec nic. Jen
podlaha a holé stěny. Místnost může mít rozměry 3 x 2,5 x 1
m. Může být i větší. Někdy je vybavena pryčnou. Bývá
obyčejně tmavá, nebo s malým okénkem na vrchu. Vedou do
ní okované dveře ze špehýrkou a okénkem na podávání
potravy. Nic není pravidlem. Korekcí jsem si užil různých
typů v Jihlavě, v Plzni na Borech, v Jáchymově na Svornosti,
v Klatovech a nakonec i v Kartouzích.
Mohl jste žít po svém propuštění z vězeni jako každý
normální člověk?
To v žádném případě. Měl jsem desetiletou podmínku a byl
jsem stále hlídán na každém kroku. Po mém propuštění dne
17.5.1956 jsem doma již nic neměl. Manželka mne opustila a
namluvila si jiného. Měl jsem na sobě jen staré pumpky a
koženou bundu. Tedy oděv, ve kterém mne před sedmi lety
zavřeli. Jinak těch pár věcí a nábytek, který jsme měli
společný jsem nechal po rozvodu bývalé manželce. Svoji
nevěrnou manželku jsem strašně miloval. I na rukou bych jí
byl chtěl nosit. Ona mne odmítla. Odešel jsem s těžkou ránou
na srdci zpět do Příbrami a podepsal jsem nábor. Zbyla mi jen
práce a ubytovna. Později jsem se dal na studium dvou
průmyslovek. Nejdříve to byla hornická a pak geologická. Vše
na světě přebolí a tak tomu bylo i v mém případě. Našel jsem
si později jinou dívku, která je dosud mojí manželkou. Máme
dvě dospělé děti a čtyři krásná vnoučata.
Dodatek: Musím nakonec sdělit to co málo kdo z občanů
pozoruje. My muklové však ano. Komunistům se podařilo nás
mukly dokonale hubit. Jednak to byly svízelně podmínky ve
věznicích a v koncentračních táborech na uranu. Hlad,
nepřípustná hygiena, hrubé zacházení, uranové záření a další
škodlivé vlivy se na nás muklech podepsaly natolik, že asi ze
100 000 nás, kteří jsme se po propuštění vrátili zbývá nás dnes
již jen asi kolem sedmi tisíc. Jistě je otázkou podle čeho toto
vyhubení soudím. Byl jsem též totálně nasazen do Německa.
Nedávno byla zde v České Lípě svolána schůze totálně
nasazených. Do velkého sálu se totálně nasazení nevešli a
museli stát ještě po chodbách. Viděl jsem tam bývalé
soudruhy z nichž mnozí se těší dobrému zdraví. Jim nebyla
způsobena žádná zdravotní ujma. Při tom jsou mnohem starší
než mnozí z nás. Další mé posuzování vyplývá z toho, že
např. v České Lípě se přihlásilo o odškodnění asi 103
bývalých politických vězňů. Dnes nás již žije pouhých
dvanáct. Kolik nás muklů žije z první jihlavské protistátní
skupiny jsem již uvedl - jsme již pouze čtyři. Kolik zločinů
mimo toto bylo spácháno navíc komunistickou justicí a jejich
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pomahači je všeobecně známo. Jsou to otřesná čísla zničených
lidských životů v zájmu třídního boje. Když se někdy
podívám prostřednictvím televize do parlamentu a vidím tam
pohrobky komunistů, kteří se hrdé hlásí ke KSČM je mi z
toho nanic.
Jsem s úctou k Bohu
František Heřman

Karel Veselý

Jan Tuček

„Sezame, otevři se
...a mohutná konstrukce se dala do pohybu a za hloučkem
vězňů vyvržených z transportního autobusu nebo přivlečených
z vedlejšího tábora se uzavíral svět.
Vyrůstal veliký otazník - jaké následky si ponesou po
pobytu v tomto táboře. Zatímco v uranovém dole se vězeň
setkával s přímým zářením pouze tehdy, když narazil na
rudnou žílu, zde byl vystaven záření i při pobytu mimo
pracoviště. Malý tábor „L" tvořily prakticky pouze čtyři
baráky. V jednom bylo umístěno velitelství, v jiném kuchyně
a táborová maródka. Vězni obývali tedy pouze dva baráky.
Jejich počet nepřesahoval 300 lidi. Byli to lidé odsouzeni k
trvale ztrátě zdraví stalým ozařováním a vdechováním
radioaktivního křemičitého prachu, který vítr roznášel i do
přilehlého tábora. Člověk zde byl pouze číslem čekajícím na
odepsání. Tábor i pracoviště byly mimořádně přísně střeženy.
Ochranná pásma v šířce 35 m prakticky znemožňovala každý
pokus o útěk. Byla zde „pověstná kápa" - Janíček, Rozehnal a
Šafařík.
Vedle stála latrína oživená desítkami krys, které zvyklé na
přítomnost lidí se stávaly stále krotšími a pobíhaly s naprostou
samozřejmostí po nástupišti a v okolí malé táborové kuchyně.
Později byla postavena zděná korekce podle projektu, který
byl zde již popsán.
Tábor i závod byl směrem k obci Horní Žďár a k silnici do
Vitmanova, kryt ještě dřevenou ohradou, která se železnou
branou tvořila stěny, jež lidské oko neprohlédlo ani dovnitř
ani ven.
Malé nástupiště mezi baráky patřilo k nej frekventovanějším
místům. Nástupy byly velmi časté. Noční směna spala 2-3
hodiny denně, což v dobách hladu ještě zvyšovala celkovou
vyčerpanost.
„Eiko“ bylo na Jáchymovsku táborem zcela mimořádným.
Položené na úpatí Krušných hor vytvářelo při pohledu ze

silnice s táborem „C“ a se závodem OTK jeden celek. Mezi
nimi se však táhl koridor z ostnatého drátu, oddělující prostor
závodu OTK a tábora. OTK - jinak oddělení technické
kontroly - bylo místem, kde se soustřeďovala uranová ruda i
čistý smolinec, vytěžené na území celého státu. Sem přijížděly
nákladní vozy z Jihlavska, Českolipská, Chodovska,
Slavkovská, ba i z male šachty Skalka, ale především z
Jáchymovská a Příbramska.
Příbram byla největším nalezištěm. Vytěžena ruda byla
tříděna na šachtách podle naměřených jednotek Geigerovy
stupnice. Nejkvalitnější byl čistý smolinec zvaný šmolka. Byl
někdy rozdrcený, avšak jako nejhodnotnější se vyskytoval v
čočkách velikosti a tvaru nataženého palce. Druhým stupněm
byla již ruda, tj. smolinec rozptýlený v hornině, v níž byl
uložen a jehož při těžbě nebylo možno oddělit. Třetím druhem
byla tzv. chudá ruda, tj. materiál s nižším obsahem smolince,
kde převládala hornina, avšak měřící přístroje ukazovaly ještě
jeho únosnou přítomnost. První dva druhy, tj. čistý smolinec a
bohatá ruda byly ze šachet přiváženy v bedýnkách o tvaru
krychle přibližně 30 cm. Dopravu obstarávala nákladní auta,
tehdy hlavně Tatry 111. Posádku vozu tvořili: řidič, závozník
- rovněž s řidičským průkazem a ozbrojeny strážník. Bedýnky
s čistým smolincem byly při dopravě zaplombovány. Chudá
ruda byla přepravována volně ložena na nákladních vozech
přikrytých plachtou.
Závod OTK byl rozdělen zpracovatelsky na tři bloky. Čelně
směrem k Ostrovu byly postaveny sklady. Mezi sklady a
mohutným 35 m širokým koridorem se táhla železniční
vlečka, na kterou byly přistavovány kryté železniční vozy.
Mohutná zdvojená vrata v rohu závodu střežená dvěma
strážnými věžemi se při příjezdu nebo odjezdu vlaku
otevírala. V té době byl na závodě i v táboře proveden nastup.
Vězni byli sčítáni a když stav souhlasil, byla souprava
odsunuta nebo opačně. Po celou dobu tohoto manévru stáli
vězni ve spočítaném útvaru. Po odjezdu vlaku a uzavření vrat
byli znovu přepočteni jak na závodě, tak v táboře a teprve
potom útvary rozpuštěny.
V dobách intenzivní těžby odjížděl vlak zejména
v podzimním období dvakrát denně. Nejprve byl přisunut
náklad a asi po hodině až dvou odsunuty prázdné vozy. Dva
vlaky tedy představovaly čtyři nástupy. Kolik hodin strávili
vězni v nepředstavitelných podmínkách, např. ve sněhových
vánicích, unaveni a nevyspalí, bez zimního oblečení.
Souprava odjížděla nadvakrát. Chudá ruda byla přivážena
jako volně ložená a skládaná buď na betonový dvůr nebo do
vozíků o obsahu asi 3/4 m3. Vozíky byly lanem vytaženy na
most vysoký asi 10 m, odkud byly vyklopeny do bunkru o
půdorysu 5x6 m. Ruda byla ukládána podle naleziště a
kvality. Bunkry byly na nejspodnější části opatřeny závěrem,
kterým se ruda vpouštěla na pásový dopravník. Na ten
navazoval kratší transportér mířící již rovnou do krytého
nákladního vagónu. Nakládání obstarávala nakládající četa
čítající 6 vězňů a pracující na tři směny. Ta bývala často
doplňována tzv. lítačkou, která pomáhala na místech, kde to
bylo třeba, často i 16 hodin denně. Z každého vozu byly
odebírány a zpracovávány vzorky v přípravně v laboratoři,
které se ve vězeňské terminologii říkalo „drobílka". Zde byly
vzorky o objemu asi 3-4 m3 promíchány paterým ručním
přehazováním, drceny a potom laboratorně zkoušeny. V
drobílce se pracovalo rovněž na tři směny. Drobílka na chudé
rudě měla číslo 3. Aby se usnadnila práce na některých
šachtách, byl na dvoře postavený v zimě 1953-1954 drtič, kde
se drtily vetší kusy. Objemově zabírala chudá ruda největší
část, avšak manipulace s ní byla jednoduchá a až na práci v
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drobílce 2 probíhala na volném prostranství.
Norma pro vězně bylo naložení 12 vozíků lopatou.
Používalo se menší uhelky, na níž se nabíralo 12 i více kg
materiálu. Při naložení 12 vozíků byla norma splněna teprve
na 100 %. Avšak plnění na 100 % se neuznávalo, bylo nutné
splnit plán přes veškeré námitky na 120 %, jinak byl „neplnič"
vystaven různým represáliím.
Nad táborem i nad celým závodem vévodila věž. To slovo
se stalo pojmem. Co vlastně skrývala...
Bohatá ruda i smolinec přivážené na Tatrách 111 byly
skládány na rampě skládací četou o síle šesti mužů. Pracovalo
se na dvě směny. Dva vězni nakládali bedýnky na pás, dva je
na druhém konci skládali a třetí dvojice je pak odvážela na
rudlech do skladu. Od množství zde denně skládaného
materiálu lze odvodit celkovou těžbu v té době i bohatství,
kterým Gottwaldova vláda platila za to, aby mohla vládnout.
Ve špičkových dnech zde bylo skládáno 14-17 vozů za
směnu. Za celý den dvojnásobek, tj. 30 vozů při 12 tunách
nákladu. V té době stál I kg rudy 8000 amerických dolarů.
Představovala tedy ve špičkových dnech 360 tun denní
těžbu, tzn. 360 tisíc kg x 8 tisíc amerických dolarů jsou 2
miliardy 880 milionů amerických dolarů. Počítejme však
raději s nižší těžbou, tj. 300 tun denně a vychází nám 2
miliardy 400 milionů amerických dolarů denně, což činí za
rok 720 miliard amerických dolarů.
Náklady na těžbu nebyly vysoké. Laciná pracovní síla vězni a civilní štvanci režimu spolu s primitivní mechanizací
silně ovlivňovali celkovou kalkulaci. K přesným číslům se
dnes již nikdo nedopracuje. Jedno je však jisté. Příklad
drancování bohatství ujařmené země, proti kterému nebylo
obrany. Vykořisťování, které nemá v moderních dějinách
obdoby.
Uvedená částka není úplná, nezahrnuje chudou rudu.
Předpokládejme, že na každém voze byla pouze 1 bedýnka
smolince, tj. denně bylo přiváženo 30 bedýnek přibližně po 80
kg, což činí 2400 kg celkem. Při ceně 50 amerických dolarů
za 1 kg je to dalších 120 milionů denně a 36 miliard
amerických dolarů ročně. Intenzivní těžba v této oblasti
trvala nejméně 15 let. Máme-li si učinit představu o bohatství
vyvezeném za tuto dobu, musíme roční těžbu představující
756 miliard amer. dolarů ještě násobit 15, to se rovná 11
bilionům 340 miliardám amerických dolarů. Chudá ruda
není vůbec zahrnuta. V korunách pak tato částka představuje
další řád. Naskýtá se otázka, co by se stalo, kdybychom toto
bohatství bývali mohli prodal na světový trh nebo sami
zpracovat. Určitě by dnes nestálo 1 euro 32 Kč.
V roce 1955 již toto OTK nestačilo a tak byla zřízena
podobna úpravna na Příbramsku, o jejíž kapacitě není nic
známo. Během let se těžba z Příbramské oblasti
zmnohonásobila. Počet šachet stále narůstal. Vznikly tábory
Bytrz a Vojna. Zdroj laciných pracovních sil, který
představovalo na 4,5 tisíce vězňů. Vraťme se ale na tábor „L"
a OTK. Silná ruda dopravována v bedýnkách byla skládána do
nákladních automobilů. Po složení bedýnek se jich znovu
chopily ruce vězňů, aby je na železničních vozících nechali
projet měřícím kanálem. Kanál byla úzká chodba s měřící
kabinou uprostřed.
Posádku kabiny tvořili 1 žena, obvykle Ruska a 1 vězeň,
který rozjeté bedýnky zadržoval. Stavěl před přístroj a
opět pouštěl dál. Vztah těchto žen býval velmi lidský. Byly
to ženy často politováníhodné. Jejich šéfové k nim byli
hrubí, ba hrubší nežli k vězňům. Po změření byly bedýnky
přiváženy k boxům, kam je vysypávala zase jiná vězeňská

četa. Když se box v sutterenní části naplnil, byla ruda
nakládána na pásový dopravník, který ji dopravil do věže.
Nakládání v boxech patřilo k nejtěžší práci vůbec. Denní
vykázané množství představovalo několik desítek tisíc tun
v prostředí silně radioaktivním a prašném. Zrychlené
dýchání při namáhavé práci zvyšovalo rychlost i množství
vdechovaného radioaktivního záření. Silikóza zde rychle
postupovala. Pásový dopravník končil u kolečkového
dopravníku, který vynesl rudu do výše 20 m a vysypal do
soustavy děliček, zařízení, jímž ruda přepadávala za
současného promíchávání.
Pracoviště ve věži bylo stejně prašné jako v boxech. Na
nejspodnější části zachytil rudu opět násypník, z něhož se
plnily barely, ve kterých po označení a uzavření byla ruda
transportována do SSSR. Naplněný barel vážil kolem 70 kg.
Byly nakládány ručně ve třech vrstvách v uzavřených
vagónech. Bedýnky s čistým smolincem byly dopravovány do
drobílky číslo 2, kde byl smolinec upravován a byly jím
plněny zvláště označené barely. Na tomto pracovišti bylo
nejsilnější záření. Pracovalo zde 18 vězňů, ve třech směnách
vždy po šesti lidech. Prach z věže i drobílky 2 sedal na střechy
baráku i nástupiště, pronikal skulinami dřevěných dílců. Byl
přítomen všude. Nebylo proti němu ochrany ani úniku.
Všechna pracoviště na tomto závodě vykazovala silné
radioaktivní záření. Několik civilních zaměstnanců požívalo
nejtěžší výhody, které tehdy jáchymovským horníkům byly
poskytnuty. Stejně tak občané ruské národnosti, kteří v civilní
složce tvořili většinu.
Kolem roku 1955 řídil práci OTK asi 351etý inženýr
Konopov. Političtí vězni zde byli vybíráni. Velkou část
tvořili katoličtí duchovní - těch zde pracovalo okolo 100.
Některá pracoviště byla jimi zcela obsazena. Žádné práci se
nevyhýbali. Nesli těžkou dřinu stejně jako ostatní. Od
studentů bohosloví až po profesory teologie, od mladých
kaplanů až k biskupům. Okolo roku 1954 zde již nepracovaly
osoby německé národnosti. Byla tu soustředěna mladá
česká inteligence, důstojníci, středoškolští profesoři, vysocí
statní úředníci i mladá generace kdysi svobodného
selského stavu, prostě ti, kteří byli považováni za
potencionálního nepřítele totalitního systému a měli brzy
ukončit svůj život na následky intenzivního radioaktivního
ozáření.
Nástupiště mezi baráky bylo svědkem debat na vysoké
úrovni,
filozofických,
náboženských
i
politickohospodářských, právě tak jako typického přešlapování, jímž se
vězni za dlouhých a častých nástupů snažili zahánět chlad,
který pronikal až do morku kosti. Žili vlastním vnitřním
životem, životem duchovně bohatým, pohrdající lidskou
nenávistí a vážící si všeho krásného a vznešeného, ač kolem
nich bylo vše opačné. Živila je jejich mravní síla i víra v
Boha, i vzpomínky, dřímající v nedoručených dopisech.
Věřili, že den jejich vítězství přijde. Bohatí myšlenkou i
nadějí dokázali přežít. Netušili, že po dni X, kdy se fata
morgana jejich života promění ve skutečnosti - s nimi již
nebude počítáno.
Miroslav Broskva

Redakce Magazínu MUKL doporučuje svým čtenářům
autobiografickou knihu od bývalého politického vězně
padesátých let Ing. Františka Šedivého „POD VĚŽÍ SMRTI“.
Ing. František Šedivý se narodil v roce 1927. Do
protikomunistického odboje se zapojil ihned po únoru 1948.
V roce 1951 byl zatčen a v komunistických koncentračních
táborech strávil 14 let, z toho 11 let na uranu na
Jáchymovsku.
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POZNATKY Z CELOREPUBLIKOVÉHO
KONGRESU OBČANSKÉ INICIATIVYOBČANSKÉ KOMISE V ÚSTÍ N./L.
dne 27. dubna 2002:

Věž smrti (OTK)

Foto: RNDr. Gracian Tejral

Kárání komunistů se nevyplácí,
člověk pak zažije peklo na zemi,
tvrdí »velezrádce«

Delegáti OI-OK z okresů z Čech, Moravy a Slezska projednali
na svém celorepublikovém kongresu, konaném dne 27. dubna
t.r. v zasedací síni Okresního úřadu v Ústí nad Labem aktuální
záležitosti týkající se záměrné informační blokády
dlouhodobě prosazované okresní státní zástupkyní JUDr.
Lenkou Šromovou v kauze „Vladimír Hučín a spol.“ s tím, že
hlavní přelíčení s jmenovaným nebudou přístupna veřejnosti
„v důsledku projednávání utajovaných skutečností“. Oba
Hučínovi obhájci (JUDr. Milan Hulík a JUDr. Stanislav
Devátý) však proti tomuto rozhodnutí podali protest „pro
podujatost celého senátu OS i OSZ v Přerově“. Přerovská
justice (za podpory orgánů, činných v trestním řízení) však
sleduje cílená utajování projednávané kauzy - nikoliv pro
jejich podstatu, ale z toho důvodu, aby se veřejnost
nedověděla o jejich provázanosti s bývalou estébáckou
kamarilou, zainteresovanou v celém monstrprocesu „Hučín a
spol.“ ...
Svstém
vyšetřování i soudního
projednáváni s
obžalovaným je zcela veden podle principů někdejší StB:
Veřejnost se za žádnou cenu nesmí dovědět PRAVDU v celé
záležitosti! Vyšlo by najevo, že česká justice je prolezlá
bývalými spolupracovníky StB a živly, poplatnými někdejším
nomenklaturním bolševikům.
Kongres OI-OK vzal na vědomí informace, týkající se
kauzy „JUDr. Ján Murček" (který stále působí na Střední
policejní škole v Holešově jako odborný učitel přesto, že v
Přerově za bolševika zastával nomenklaturní funkce na OV
KSČ v Přerově).
Delegát OI-OK za přerovský okres František Cigánek byl ve
věci (spolu s jeho dalšími kolegy z KAN a KPV ČR Přerov)
vyšetřován na 00 PČR v Přerově - Předmostí. V této
souvislosti má být zahájeno přelíčení s předsedou MK KAN
Přerov - Ing. Jaroslavem Bezděkem poté, co se již soudnímu
projednání v uvedené kauze podrobil kolega Žíván Loukota z
Vyškova na Moravě. Soud probíhal s kol. Loukotou u KS v
Brně (odd. 24 C) - za předsednictví předsedy senátu
(samosoudce) JUDr. Jiřiny Benešové. Zástupcem žalobce
(JUDr. Jána Murčeka) byl JUDr. Věroslav Alan, advokát ze
Vsetína.
K této zprávě přikládám svůj elaborát o dvou stránkách
formátu A4, zpracovaný dne 27.04.2002, v němž se zmiňuji o
dalších jednáních Republikové rady (RR) OI-OK v Ústí
n./Labem.
V Přerově 09/05 2002
František Cigánek - Ol - OK Přerov

Bratru sloužícímu u wehrmachtu pomohl v útěku k
partyzánům. V roce 1948 obesila! s několika kamarády
okresní úřady a výbory KSČ protestními letáky, které
avizovaly konec komunismu. Nikdo z nich, ani Radomil
Ulman netušil, že komunistický režim v této zemi vydrží
čtyřicet let.
„Letáky jsme posílali i do zahraničí, ale někdo nás
prozradil. V devětačtyřicátém nás zatkli a já skončil na StB v
Ústí nad Labem,“ zavzpomínal nynější předseda opavské
pobočky Konfederace politických vězňů, třiasedmdesátiletý
Radomil Ulman. „Estébáci mi vymlátili všechny zuby a
doživotně jsem částečně ohluchl na obě uši. V temné místnosti
nám ostrými reflektory svítili do očí, takže mám poškozeny
sítnice,ÍL poznamenal se smutkem v hlase Ulman.
Koncem června 1949 odsoudili rodáka ze Slatiny za
velezradu a špionáž na deset let. ,,Byl jsem na Pankráci a pak
dělal ty nejhorší práce ve slévárnách, železárnách a uhelných
dolech. Nejhorší byly dva roky v Jáchymovských uranových
dolech,“ vzpomněl Ulman na lágry.
Po pěti letech trestu byl Radomil Ulman propuštěn s
podmínkou na deset let. Vykonávat však mohl jen podřadné
práce. Naštěstí mu byl v roce 1976 přiznán invalidní důchod,
ze kterého žije dodnes v Hlubočci.
„ Mrzí mě, že bývalí
KŘivkA bude mít v RodNÉM Kobylí pamětní dEsku
komunisté si volně běhají po republice a
Již pAdESÁT Let uplyNulo od popRAvy Petra Kňivky z Kobylí na BŘEclAVsku.
smějí se nám do obličeje. My zatím
RozhodNUTÍM obECNÍho zastupíteIstva KŘivkovy RodNÉ obcE Kobylí budE na
pomalu vymíráme, “ uzavřel invalida.
(Článek nám zaslal náš dlouholetý
jEho RodNÉM doMĚ odhAlENA pamětní deskA. RodiŠTĚ hlldiNy TAk VzdÁVÁ ÚCTU
čtenář bratr Ulman, neuvedl však, ve
NOSÍTeIÍ STÁTNÍho VyZNAMENÁNÍ Za liRdÍNSTVÍ ÍN MEMORÍAM. OdllAlENÍ pAMĚTNÍ
kterých
novinách
byl původně
desky se uskuTEČNÍ v pÁTEk 26. října 2002 v 17,00 hodiN u KŘivkovA
otištěn.)
RodNÉko doMu.
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Keď nie sme spravodlivý
snažme sa byť pravdivý.

(DOZPĚV
ZX modrosti, všech barov matky,
j z í&ré se. rodí denní svit!
Jaíjsbadkpje, až íýsbzám sbadkp,
z hbouôi své studny v tebe zřít,
azure v moři azurovém,
jenž anděbůmjsi tajemstvím,
kam nedosáhnu žádným skovem
a jen jahpaprseýse chvím.
(paprseíjz te6e vypůjčený,
modbitba tebou vdechnutá,
jen stoupám, stoupám íjnoíiám Zeny.
ý? v pobou cesty sžebmuta,
se v arcbiandebským pozdravení
rozpadám v pouhé vzbyhnutí.
O hvězdo mořská, hvězdo denní,
za jitřní o6ěť nesu ti
to zprahbe srdce, v němžjsem zrába,
z chudoby chudá, ty to víš,
ty, hterá, výhni neustála,
po zprahbých srdcích hbadovíš.
(Dej, co jsem nedovedba říci,
nápověď kusá, mbhavá,
ať za mne poví stopa znící
ticha, jež po mně zůstává.
duše, o něž v těžkém betu
snadzavadiba křídba má,
doveďvěčném u Naza re t u,
ďopebkp věčně neznámá,
v ten ď)ům, kde rodina si zpívá,
kde jásotem je každý vzdech.
O Tamto mocná, mibostivá,
ó Matky má, ó Matky všech!
Václav Renč
(Ze sbírky básní Popelka nazaretská)

Filozof sv. Augustín povedal: „Kde chybí spravodlivosť, nie
je štát ničím iným len veľkou bandou lupičov!“
Tak ako sa nedá zamiesť pod koberec teroristický útok na
Spojené štáty, tak ani rozhodnutia ÚV KSČ od roku 1945 do
roku 1989 sa nedajú zatajiť. Po 11. septembri 2001 sa mnohý
pýtajú čo bude ďalej. Skončí civilizovaný svet s terorizmom?
Keď sa zamyslime nad tím, čo sa udialo, mali by sme sa tiež
zamyslieť na otázku, kde sú korene toho všetkého, kde sa
vzali všetky tie teroristické organizácie a z čoho vchádzali.
Kde to vyklíčilo?
Chceme si odpovedať na otázku, stačí sa zamyslieť nad tím,
z čoho to vyklíčilo. Spočiatku bola len nejaká fráza s ktorou
prišiel nejaký jedinec, ktorý dokázal strhnúť sfanatizovaní,
nevzdelané a malo informované ľudstvo. Z frázy sa stala
ideológia, a s tých ktorí sa stali hlásateľmi, nakoniec zločinci,
ktorí sa pokúsili ovládnuť celý svet a dostať ho do svojho
područia. Štátny teror, násilie patrilo priamo do „pracovnej
náplne“ oficiálnych zamestnancov ministerstva vnútra Ruska,
Německa, Číny, Kambodže, ba aj ČSR od roku 1945.
Pýcha vodcov, ich viera vo vlastné výnimočné poslanie
spôsobili, že svoje ciele presadzovali zastrašovaním, terorom
a vraždami. Politické strany v ktorých sa stali vodcami, boli
najväčšie teroristické organizácie. Pomáhači a podporovatelia
týchto strán majú takisto svoj podiel viny na tom čo
nasledovalo.
Dá sa povedať, že keby tento spoločenský zhubný nádor
bol v zárodku zničený, nemuselo ľudstvo Európy, sveta prežiť
to čo od začiatku 20. storočia. Nestalo sa to. Ľudia si poučenia
nevzali, ba naopak podporovali, aby násilie a teror bujnel. Ba
čo horšie na terore sa práve sami zúčastňovali, ba dokonca
dostavali vyznamenania, čestné občianstvá v jednotlivých
mestách. Boli prezidentmi, ministrami, veliteľmi polície
a ŠtB. Príkladov je mnoho vo svete a i u nás.
V histórii sú udalosti na ktoré sa nezabúda, ale i udalosti na
ktoré sa nedá zabudnúť. To sú tie v ktorých vystupuje štátna
moc.
Toto píšem preto, aby podnietilo ku kritike taký systém,
politickú stranu a aby to doplnili historici a pamätníci. Chcem
napísať súhrn niektorých tých zločincov, predovšetkým preto,
že organizované násilie, teda zneužitie bezpečnosti a justície
bolo v záujme vládnucej polpolitickej strany, ktoré začali po
II. svetovej vojne na našom území.
Do tejto state boli vybraté len niektoré udalosti a deje, ktoré
vychádzajú z archívnych prameňov:
> archív ÚV KSČ,
> úradu vlády,
> úradu min. spravodlivosti,
> z krajských a okresných archívov,
> z domácich publikácií,
> zo zahraničných publikácií a periodík 1945- 89,
> zo svedectiev pol. väzňov.
Po Košickom vládnom programe za pomoci Červenej
armády vznikol nový štátny aparát. „Československá cesta“
bola vytýčená: Dôjsť mocenskému monopolu, počítať aj
s revolučným povstaním.
Hneď po postupnom „oslobodení ČA z územia Slovenska
bolo násilne okolo 40 000 občanov odvlečených do
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Sovietskych gulagov.
Bola uskutočňovaná akcia:
□ VAMPIR. Prechod odborníkov s gestapa do služieb KSČ.
□ Konfiškácia majetku, „zradcov a kolaborantov“. O tom
kto bol zradca a kolaborant rozhodovali robotníci
v továrňach.
□ Zbavenie občianstva nad dvoch mil. občanov.
□ Vyháňanie
Nemcov.
Prokop
Drtina-minister
spravodlivosti: „Nezastaviť sa pred ničím a vyháňať
všetkými spôsobmi.“
□ „Porušte zákon, koľkokrát bude potrebné“, Alexej
Čepička.
□ Sedem dní po skončení II. Svetovej vojny, partizanská
skupina „Za rodinu“. Prepadla dedinu Divina, okres Žilina.
Veliteľom bol M. Saveliev. Výsledok - 10 mŕtvych (15. 5.
1945).
□ Dňa 17. 5. 1945 tá istá skupina prepadla aj pohrebný
sprievod. Smútiaci sprievod sa rozutekal. V tom chaose
truhly boli pustené na zem a mŕtvoly vypadli. Na tejto akcií
sa zúčastnili aj Dimitrij Kuznecov, Vasilij Gerus, ako aj
jedna žena Jolana, ktorá v r. 1992 ešte žila v Krnove
Ďalšia teroristická akcia bola dňa 18. 6. 1945 pri Přerove.
Tu na tzv. Švédskom vale niekoľkými vojakmi zo 17. pešieho
pluku z Bratislavy zabili vracajúcich sa evakuovaných z obci
Dobšina. Veliteľom bol npor. Karol Globar Pazúr. Bolo
zabitých 270 ľudí. Najstarší 66 ročný p. Gebauer a jeho
dvojročná vnučka.
Ďalší teroristický čin bol po vyhlásení komunistu Klementa
Gottwalda v mesiaci júl 1945: „Keď vám starý zákon
v revolučných opatreniach prekáža tak ho jednoducho
porušte“.
Výsledok:
■
140549 trestných oznámení
■ 713 trest smrti
■
741 doživotie
■
19888 väzenie, celkom
206 334 rokov.
V parlamente Národného zhromaždenia bol prijatý zákon
115/1946 Zb. z. a n.- o správnosti jednania. Neviem kde inde
bolo násilie, teror a vraždy podobne legalizované.
Ďalší teroristický útok bol v internačnom tábore Hanke
v Ostrave. Tu Vladimír Sedlár sa ujal moci súdnej a výkonnej.
Súdil, vraždil. Odsúdenci sa postavili pod šibenicu a každý
druhý popravil prvého. Pri týchto teroristických násiliach
najväčšiu úlohu zohrali: Václav Nosek - min. vnútra a jeho
pomocníci Jindřich Veselý, Griša Spurný a Karel Smišek,
ktorí slúžil v sovietskej bezpečnostnej službe od roku 19171945. Do ČSR sa vrátil vhodnosti majora NKVD (Národný
komitét vnútorných diel).
Isté podiely na terore mali aj sovietske bezpečnostné
orgány, sídliace v pražských kasárňach Jiřího z Poděbrad.
To že teror patril od začiatku k nástrojom politiky KSČ, to
potvrdzuje aj reč Viliama Širokého: „Najhumánnejším
poslaním tejto revolúcie je nemilosrdne biť predstaviteľov
reakcií a buržoázií, treba ich fyzicky vyhubiť.“
Z podnetu R. Slánského bolo zriadené provokatívne „odd.
F“. Pracovníci odd. F si chodili pre rozkazy na sekretariát ÚV
KSČ.
Jedna s kľúčových postáv dejín teroru v povojnovom
Československu bol pracovník ÚV KSČ Bruno Kôhler,
kvalifikovaný odborník na podvratnú činnosť, vyškolený

v Moskve spolu s Máriou Švábovou - Švermovou a Janom
Švermom. (v rokoch 1925- 1928).
ÚV KSČ vo februári 1948 vydáva uznesenie: Zriadiť
zoznam hlavných protivníkov režimu pod zn. „Obezglaviť“.
Rovnaká činnosť bola vybudovaná v armáde. Tu bol
veliteľom.
Bedřich
Reicin,
predvojnový
aparatčík
komunistickej strany. V roku 1949 popravený. Nahradil ho
plk. Musil.
Štátny teror bol v najrôznejších formách:
> výstražné zatváranie
> rozbíjanie schôdzi pol. strán pred voľbami 1946
> falšovanie dopisov (Doc. Milan Hôbl - G. Husákovi, G.
Husák - M. Hôblovi)
> Únosy, vraždy
V apríli 1948 sa konal prvý politický proces so skupinou tzv.
„vlastizradcov“ dr. Ján Ursíni a spol. Tu treba povedať, že
menovaní boli poslancami, chránila ich imunita. No po 25.
februári u komunistických zločincov žiadna imunita neplatila.
Že tento štátny teror bol podporovaný vtedajšou vládou a jej
predsedníctvom a ÚV KSČ je jasným dôkazom aj tento
prípad.
Jedna z veľkých provokácií štátneho teroru bola akcia,
„KAMENY“. Ta akcia začala po februári 1948, keď mnohý
ľudia utekali pred „lepšou budúcnosťou“ do „zahnívajúceho
kapitalizmu“, na západ. V Kamenej Břize v Slavkovskom lese
bol eštebakmi a vtedajšou vládou vybudovaný „fingovaný“
prechod hraníc do západného Nemecka.“ V budove dôkladne
pripravenej s americkou vlajkou tu úradoval eštebák Netopil,
(ako poručík CIC) Vedel anglicky. Počas II. sv. vojny bol vo
V. Británii. Tu boli vypočúvaní tí, čo naleteli falošným
prevádzačom na západe. Po vypočutí utečenec bol poslaní k
vybaveniu si formalít do neďalekého „nemeckého úradu“.
Zablúdil aj keď stále bol na čs. území. Tu ho chytila
pohraničná hliadka. Nastalo vypočúvanie, súd, väzenie nepriateľ vlasti.
Dôkazom toho je aj prípad s bývalým ministrom
zahraničných veci Vladom Clementisom. On nebol zaistený,
bol doslova unesený z ulice v Prahe na stanoviště
„KAMENY“. Odmietol jednať s eštebákom Nctopilom a stále
žiadal aby bol vrátený do ČSR. O tomto únose vedel aj
prezident Klement Gottwald. Pri rozprave o Clementisovej
zásadovosti vrátiť sa do ČSR, to Gottwalda veselo pobavilo.
Nástroj zvole a štátneho teroru boli uzákonené a to:
> zákon č. 231 zo dňa 6. 10. 1948, na ochranu ľudovej
republiky,
> zákon č.247 zo dňa 25. 10. 1948, tábory nútených prác,
> zákonom č. 165 zo dňa 20. 10. 1950, na ochranu mieru.
Zákon č. 231/48, po celé generácie bude mať toto číslo
v našej zemi horkú chuť krvi a sĺz. Bolo to Kainovo
znamenie, ktoré dávalo právo niekomu zabiť každého.
Vierolomnú úlohu na tomto zákone zohrali „Akčné výbory“.
Dňa 15. 9. 1949 Rudolf Slánský na porade Krajských
tajomníkov žiadal pripraviť také „čierne listiny“ najväčších
štváčov v krajoch a okresoch. Ďalej prehlásiť, že najlepšie by
bolo všetkých biskupov v čele s Beranom pozatvárať. Dôvod
by sa našiel. Podľa uznesenia predsedníctva ÚV KSČ sa
pripravovali dve skupiny vyšetrovateľov na procesy
s predstaviteľmi všetkých řeholy a biskupov, a to pod
vedením Osvalda Závodského. Nasledovali únosy a vraždy.
To, že bol štátny teror je dôkazom aj akcia: ASANACIA
a NORBERT.
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Pre akciu NORBERT boli pripravené dve tábory na
Slovensku: Novočany pri Košiciach a v Novákach. Na
Morave: Žďár nad Sázavou a Znojmo. Akciu NORBERT
schválil a podpísal 22. 12. 1978 Jaromír Obzina splatnosťou
od 1. 2. 1979. Akcia NORBERT sa objavila už skôr a to
v súvislosti so zaisťovaním predtým určených politických
odporcov komunistického režimu v ČSSR a ich umiestnenie
v špeciálnych zariadeniach.
Boli to smernice č. ZÚO - 007045/M - 1977, vydané na
pokyn rady obrany štátu (ROS) Členovia ROS (Gustáv Husák,
Ľubomír Štrougal a minister vnútra Jaromír Obzina). Pri akcii
NORBERT boli ešte pomocné akcie:
CINOVEC - zadržanie cudzincov
KOLORA - neobmedzená cenzúra
Režim - boj proti rozširovaniu letákov.
Skúška na akciu NORBERT bola prevedená na základe
zvláštneho rozkazu min. vnútra ČSSR (Obzinu) od 22,00 hod.
dňa 14. 11. 1988 a to v skupine Z (zaistenie)
Akcia KOLORA sa uskutočnila len vo vymedzenom
priestore, Margecany, Kapušany pri Prešove a Svit.
Ďalší teroristický útok proti ČSSR bol dňa 21. 8. 1968
podporený kanónmi brežnevovských tankov, robený vraj
v mene revolučných ideálov. Posúď čitateľ, bol alebo nebol to
štátny terorizmus!
Prvý štátny teroristický útok na Slovensku sa uskutočnil
únosom Michala Kováča ml. do Rakúska a smrť Róberta
Remiaša. Druhý teroristický útok sa uskutočnil proti
biskupstvu v B. Bystrici. Tretím teroristickým útokom na
mlado Slovensku bolo, zabránenie dopátrať sa pravdy.
Členovia ktorý by sa mali postaviť pred súd za únos sa
skrývajú v zahraničí, aj keď sú tzv. amnestovaný.
Bez odkrývania pravdy sa nezaobídeme. Skutoční vinníci sa
vyzúvajú, dnes sa na nič nepamätajú. Dnes viem, že keby sa
ich vina dala zvaliť na služobných psov, nepochabne by to
urobili.
Dnes občas počujem, že česť treba vrátiť aj mŕtvym. Dnes
keď sa tá česť jedným vráti, musí sa druhým zobrať, tím ktorí
si ju neprávom prisvojovali, tím čo sa dnes tvária, akoby sa
nič nebolo stalo.
Nech sa deje čokoľvek, darebák ostane darebákom, že
nevieme rozlišovať statočného od zloduch a zapredanca,
ochotného slúžiť čomukoľvek a komukoľvek, aj za cenu
života iných. Vtedy im stačili na občiansku likvidáciu
a výkvet národa „Akčné trojky“.
Dnes ti čo toto utrpenie spôsobili mali dobré platy, dnes
majú dobré dôchodky. Tých prenasledovaných „len
odškodnili“.
Sme mala krajina a jej obyvatelia nikdy nekráčali životom
ako po zakvitnutej lúke. Veľa slz a preliatej krvi bolo
zanechané svojím potomkom. Tisíce hrobov roztrúsených
nám pripomínajú tých čo v nich ležia rukou vraha komunizmu, obetovali svoje životy za víťazstvo lásky,
znášanlivosti medzi ľuďmi, za slobodu a demokraciu. Bolo to
veľa príkladov statočnej odvahy, statočnosti, sily sa boriť
s neľahkým údelom a tak prikladať kameň ku kameňu na
stavbu lepšej budúcnosti národa. Moje návrat v tejto smutnej
historickej udalosti považujem vždy za aktuálne a potrebné.
Čím viac rokov plynie od tej doby, tým viac si uvedomujem
význam toho protikomunistického odboja, že jeho výsledkom
bolo víťazstvo nad komunizmom. Preto je dôležité k tejto
historickej dobe sa neustále vracať, pravdivo ju pripomínať.
Fedor

Causa Grebeníček,
IHlavačka, Zavadilík
V roce 1997 byli obžalování tři Členové kdysi obávané
uherskohradišťské vyšetřovačky StB: Alois Grebeníček,
Ludvík Hlavačka a Vladimír Zavadilík. Trestní stíhání dvou z
nich, pánů Grebeníčka a Hlavačky, bylo mezitím ze
zdravotních důvodů zastaveno. Případ třetího z nich dorazil až
k Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Vladimír Zavadilík
byl odsouzen na dva roky podmíněně s pětiletým odkladem za
to, že (jak tvrdila obžaloba) koncem čtyřicátých a počátkem
padesátých let měl mučit odpůrce komunistického režimu.
Trest se zdá panu Zavadilíkovi zklamáním, neb se cítí
nevinen, dopředu odsouzen médii a bylo prý mu jasné, jak
celý případ dopadne. Podle něj měl sedět na lavici
obžalovaných někdo jiný a on prý sehrál jen roli obětního
beránka. Jediný žijící svědek, Ladislav Dohnalík, však při
zářijovém projednávání celého případu tvrdil něco jiného.
Podle jeho svědectví ho Zavadilík nutil dělat dřepy a poté mu
přikázal, aby si do bot dal dvě elektrody. Zavadilík pak, podle
svědectví pana Dohnalíka, mačkal na stole nějaká tlačítka a
pouštěl mu do bot elektřinu. Soudkyně Drahomíra Veselá
odůvodnila podmínečný rozsudek tím, že pan Zavadilík se
jednak nikdy nevyhýbal soudním líčením, za druhé - se těší
dobré pověsti a za další - nebyl nikdy trestán.
Názory na rozsudek, přiměřeně ke směru odkud přicházejí,
pokrývají celé spektrum možných reakcí. Máme tu příkré
odmítnutí rozsudku, jak ze strany obžalovaného (cítí se
nevinen), tak i od některých bývalých politických vězňů
(podmínečný trest je podle nich výsměchem).
Máme tu však také stanoviska, která rozsudek v podstatě
schvalují, neboť i přes jeho zdánlivou shovívavost je to přesto
rozsudek, který oficiálně potvrzuje, že k mučení odpůrců
komunistického režimu docházelo. Může se to zdát malou
útěchou, ale je to alespoň něco. Pan Zavadilík má možná
pravdu. Možná jen jakousi náhodou patříval kdysi k
obávanému estébáckému komandu a nikomu tzv. „nic
neprovedl". Možná, že má pravdu i v tom, že na lavici měl
sedět někdo jiný - nejspíš oba jeho někdejší spoluobžalovaní,
Alois Grebeníček a Ludvík Hlavačka. Paní soudkyně má
rovněž, z jejího úhlu pohledu, nejspíš pravdu. Obžalovaný se
soudu nevyhýbal, je mu osmdesát let, nebyl trestán, má
dobrou pověst - tak co? Možná paní soudkyně ví i svoje o
tom, proč se právě k tomuto soudu a za jakých okolností
nedostavili ti dva další původně obžalovaní, přičemž
pozornost veřejnosti je poutána jen na jednoho z nich. Je to
zkrátka taková zajímavá podrobnost tohoto případu, že Alois
Grebeníček je otcem současného předsedy Komunistické
strany Čech a Moravy, tedy spolku, který je přes všechna v
zásadě neuvěřitelná ujišťování přece jen nástupnickou
organizací někdejší komunistické samovládkyně v této zemi.
Trochu skrytým, ale přesto klíčovým hrdinou tohoto případu
je ale jiná instituce, totiž Úřad pro vyšetřování a dokumentaci
zločinů komunismu. Díky mravenčí práci pracovníků úřadu se
totiž podařilo případ vrátit k soudnímu líčení. V lednu
loňského roku byl pan Zavadilík pro nedostatek důkazů zpro
štěn obžaloby. ÚDV se podařilo dohledat dostatek materiálů
pro nepřímé důkazy, na jejichž základě byl nyní pan Zavadilík
odsouzen.
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Právě tento aspekt celého prípadu je nadějí pro všechny,
kteří by se mohli tímto jedním podmínečným rozsudkem cítit
zesměšněni. A to proto, neboť jejich utrpení při výsleších
komunistickou policií, jejich strádání v žalářích totalitního
režimu i strázně jejich rodin byly nezměrné.
Nicméně dokud bude Úřad pro vyšetřování a dokumentaci
zločinů komunismu moci (politicky neovlivňován) provádět
svou činnost, je možné doufat, že se k soudům nakonec přece
jenom dostanou i další jednotliví pachatelé jednotlivých
zločinů, spjatých s komunistickým režimem. Jejich mnoho a
nemuseli jen mučit vězně. Škála zločinů komunismu, od těch
hrdelních až po zdánlivě nevinnou práci kdesi u
kancelářského stoluje pestrá a strašná.
Okolnost, že sice zřídka a zvolna, ale přece se jim nyní
dostává soudního zhodnocení, je znamením sice pomalu
fungujícího, ale přesto se točícího mlýna spravedlnosti, který
vší veřejnosti může pomoci s tím, čemu se téměř vše říkajícím
opisem říká „vyrovnání s minulostí".
Oficiální potvrzení, že k mučení docházelo, bylo sepsáno již
krátce po tom, kdy k němu začalo docházet - v březnu 1949:
Zápis o výpovědích vyšetřovanců a lékařská zpráva,
vyhotovené vyšetřujícím soudcem Dr. Floriánem a úředním
lékařem Krajského velitelství SNB Brno na popud senátního
předsedy Státního soudu - odd. Brno Dr. Horňanského.
Tato zpráva je otřesným svědectvím, které nelze zpochybnit,
jak by se o to mohl někdo zlomyslně pokoušet u svědectví
samotných vězňů. Přinášíme doslovný přepis záznamu.
OPIS
Pres: 19 - 16/49
V Brně dne 14. března 1949.
Ministerstvo spravedlnosti
Praha.
K rukám p. odborového přednosty Dra Vošahlíka.
V příloze zasílám záznam pořízený vyšetřujícím soudcem
státního soudu - oddělení Brno
Dr. Jaromírem Floriánem.
Osoby pod 1 - 3 v zápisu uvedené dal jsem dopraviti do
vazby zdejší krajské věznice a jejich údaje jsem si v
přítomnosti vyšetřujícího soudce překontroloval. Skutečnost
je horší než mrtvé litery. U krajského soudu v Uh. Hradišti
jsem zařídil, aby žádný vyšetrovanec nebyl vydáván k
výslechu a pod. bez mého písemného souhlasu. O
ukrutnostech páchaných v Uh. Hradišti se mezi obecenstvem
hovoří. Jediným vhodným opatřením by bylo vyšetření
případu meziministerskou komisí, úvalem vazby na pachatele,
předání pak k potrestání soudu a uveřejněním případu, aby
bylo jasno, že týrání vězňů není dovolené, ale že je i trestné.
Soudcové zdejšího oddělení státního soudu těžko by mohli
převzíti mravní odpovědnost za souzení lidí, jichž „pochybné"
doznání bylo vynuceno takovými prostředky, jak je ve zprávě
uvedeno.
Senátní předseda státního soudu - odd. Brno:
Dr. Horňanský v.r.
Záznam
Dne 9. 3. 1949 odebral jsem se na ústní příkaz senátního
předsedy státního soudu, oddělení v Brně, Dr. Jaroslava
Horňanského do věznice okresního soudu v Uherském
Hradišti v doprovodu šéflékaře krajského velitelství SNB v
Brně, dr. Miloše Vlčka a zapisovatele Karla Kučery, aby
vhodnými a diskrétními otázkami, jakož i zběžným lékařským
vyšetřením tělesného a psychického stavu vyšetřovanců ve
věci Oř II 115/49 zjistil, nebylo-li použito při předběžném

šetření nevhodných a neobvyklých způsobů při výsleších.
Tento příkaz byl dán, ježto Dr. Jaroslavu Horňaskému došly v
tomto směru konkrétní stížnosti.
Šetření se konalo v oddělené místnosti přímo ve věznici
okresního soudu v Uherském Hradišti. Přítomni byli pouze
podepsaní se zapisovatelem státního soudu. Stalo se tak u
příležitosti prohlášení usnesení o zavedení přípravného
vyšetřování a uvalení řádné vazby vyšetřovací.
Zjištěno bylo:
1. Jiří Malásek, nar. 28. 9. 1909 v Čebíně, škol, rada min.
školství.
Vyšetřován 31. 12. 1948 až do 1. 1. 1949. Udává, že při
výslechu byl insultován pěstmi do hlavy, takže krvácel značně
z nosu. Byl položen obličejem dolů, pravděpodobně
gumovými obušky, hlavně v krajině hrudní, bederní, zadnice a
v průběhu obou nohou. Zmíněné krajiny po několika dnech
vykazovaly jednolitý hematom barvy velmi tmavé. Zvláště
byl tlučen na obou chodidlech, kde vznikly puchýřovité
hematomy. Byl prý nucen dělat dřepy a při pádech byl kopán.
Byl odveden do jiné místnosti, kde musel ponořovat holé
nohy do studené vody. Dále bylo užito během vyšetřování
elektrického proudu a to tak, že mu byly vloženy do obou bot
elektrody, pravděpodobně aluminiové a boty takto opatřené
musel obout naboso. Byl položen na postel, načež přes
zvláštní aparaturu byl několikrát zapínán proud ze sítě. Cítil
prý v celém těle nesnesitelnou bolest a křeče. Během
vyšetřování několikrát omdléval a byl při tom poléván
studenou vodou. Tento výslech trval do druhé hodiny ranní.
Po výslechu byl položen na železné lůžko a každá ruka
připoutána zvlášť americkými pouty ve vzpažené poloze k
železné tyči hlavy postele. Poněvadž znovu omdléval, byla
mu jedna ruka uvolněna. Následkem tohoto počínání zvracel
prý 17 dní veškerou potravu a to zpočátku i tekutiny. Zvracel
prý několikrát i krev. Byl ošetřován lékařem a do 7. 2. nevstal
z lůžka. Ošetřující lékař mu nařídil držet dietu asi do dubna.
Status praesens: střední postavy, kostra a výživa přiměřená,
bledý. Odpovídá tiše, ustrašeně a nejistě a projevuje chováním

Milan Lipovský
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i slovy stálé obavy zejména před opakováním popsaného
způsobu vyšetřování. Nálady plačtivé. Třese se na celém těle.
V obličeji má záškuby svalů. Výstupy mozkových nervů na
tlak citlivé. Oboustranný nystagmus. Nepravidelné kolísání v
Rombergově pozici. Na srdci tachycardia. Diferenciace
citlivostní v insultovaných částech zad a nohou (částečná
anestesie). Na ploskách nohou zjištěny nepatrné zbytky
insultace. Uprostřed pravé nohy zjištěna pigmentace v rozsahu
velikosti dětské dlaně. Za daných okolností nebylo možno
provésti podrobnější vyšetření ledvin.

2. Bohuslav Koukal, nar. 15. 12. 1905, v Brně,
úředník. Bývalý polit, vězeň. Vyšetřován po
několik dnů. Čtyřikrát použito insultace tlučením na
chodidla. Doposud znatelné jizvy na ploskách obou
nohou. Jedenkrát po vyšetřování užito opakovaného
elektrického proudu. Způsob insultace a užití
elektrického proudu jako ad 1/.
3. Pavel Dědičík, nar. 23. 5. 1906 v Břestu,
profesor. Vyslýchán třikrát. Tlučen do obličeje,
tlučen přes obě šlapky. Následné otoky nohou s
těžkými hematomy. Užito elektrického proudu.
Kopán do zad. Nyní léčen na zánět ledvin. Dieta. 14
dní prý nemohl chodit. Těžko chodí. Paresthaesis
obou nohou, více vpravo. Na nohou ještě patrný
známky insultace. Tělesně sláb, značně bledý,
sešlý. V chůzi nejistý, potácí se. Trpí nespavostí,
stálými strachy. Nervózní záškuby obličejových
svalů. Třes celého těla. Nálada plačtivá.
4. Antonín Ondráček, nar. 2. 6. 1916 v Sivicích, úředník.
Tlučen do obličeje, dvakrát tlučen gumovými obušky do
chodidla. Zůstal dva dny ležet v místě vyšetřování. Nošen 14
dní na ošetřovnu.
5. Josef Poul , nar. 2. 5. 1910, Radostice, profesor
náboženství.
Tlučen přes obličej, takže krvácel z nosu a obličeje. Jedenkrát
tlučen přes šlapky, dvakrát užito elektrického proudu. Třes
celého těla. Nálada plačtivá.
6. Karel Procházka, nar. 5. 2. 1920, Brno, úředník.
Tlučen do obličeje, jedenkrát tlučen přes obě šlapky. Dosud
známky insultace na nohou. Počínající TBC plic /ausp./
7. Dr. Rostislav Slavotínek , nar. 27. 4. 1907 v Resovicích,
rofesor.
Třikrát vyslýchán, insultován, jedenkrát užit opakovaný
elektrický proud.
8. Josef Kalčík , nar. 9. 2. 1921 v Brtnici, kovář.
Tlučen do hlavy, ponechán v dřepu a předpažení tak dlouho,
až dvakrát padl, přičemž insultován.
9. Doc. Dr. Vladimír Kluska , nar. 29. 8. 1909, Čebín,
lékař.
Insultován v obličeji a tlučen po šlapkách.
10. František Jindra, nar. 26. 7. 1918, Svirna, strojvedoucí.
Tlučen přes obě chodidla, 3 dny neschopen chůze. Užito
elektrického proudu.
11. Štěpán Daněk, nar. 3. 2. 1911, Velehrad, úředník.
Tlučen hadicí najedno chodidlo.
12. Tomáš Holčík , nar. 5. 2. 1915, Louka, dělník.
Třikrát vyslýchán, dvakrát tlučen hadicí přes šlapky, takže
týden nemohl chodit. Jedenkrát užito opakovaného

elektrického proudu. Během vyšetřování dvakrát odešla
samovolně stolice.
13. František Šrámek , nar. 2. 10. 1904, kolářský dělník.
Několikrát uhozen do obličeje. Tlučen gumovou hadicí na obě
šlapky.
14. Miroslav Kozlovský, nar. 26. 10. 1922 v Brně, posluchač
filosofie.
Mnohokrát vyslýchán, tlučen do obličeje, udeřen do prsou,
takže došlo ke zlomení pátého a šestého žebra. V místě
skloubení kosti hrudní vyvinutý kalus. Stalo prý se v místě
15. Jaromír Hrabal, nar. 28. 6. 1915, Uhřice, profesor.
Tlučen do obličeje a hlavy, jedenkrát tlučen přes chodidla.
Dřepy až do vyčerpání. Pět dní nemohl chodit. Naprosto
časově a místně dezorientován.
16. Dr. Jan Pištělák , nar. 6. 2. 1910, Ledošov,. úředník.
Mnohokrát vyslýchán. Při výsleších tlučen do hlavy a do
obličeje. Během výslechu dřepy až do vyčerpání. Několikrát
užito elektrického proudu. Léčen na zánět ledvin. Úplně
nervově zhroucen, pláče.
17. Dr. Vojtěch Jandečka, nar. 3. 12. 1914, vrch. min.
komisař.
Polit, vězeň, 50%ní invalida.
Vyslýchán týden, 3 dny a 2 noci. Melancholie, deprese,
odpovídá vyhýbavě a nepřesně. Projevuje zásadní nedůvěru a
strach.
18. Dr. Petr Leviček , nar. 13. 10. 1905, Dambořice,
úředník.
Čtyřikrát
vyslýchán.
Insultován.
Užito
opakovaně
elektrického proudu. Nervově zcela zhroucen. Pláče. Při
anamnese padá, byla mu poskytnuta pomoc zachycením při
pádu.
19. Tomáš Gajda , nar. 7. 3. 1900, Strážnice, typograf.
Při výslechu několikrát uhozen do obličeje.

V úterý 6. června 1944 v 00,20 hod. přistáli na území Francie
první výsadkáři - průzkumnici a o půl čtvrté ráno přistálo pak

4 255 prvních britských parašutistů a 49 kluzáků. Ve 4,00 hod.
se objevilo nad poloostrovem Cotentin 100 amerických kluzáků.

K francouzskému pobřeží pluly stovky lodí invázni flotily na
jejichž palubách byla pěchota s technikou připravena zaútočit

na

okupované

francouzské

pobřeží.

z největších bitev 11. světové války.

Tak

začala

jedna
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18. Zdeněk Svoboda, nar. 7. 6. 1913, Bosonohý, profesor.
Vyslýchán dvakrát po dva dny. Vždy insultován, tlučen přes
záda a chodidla. Užito dvakrát opakovaného elektrického
proudu.
19. Jiří Florián , nar. 21.4.1910, Lipník, úředník.
Dvakrát vyslýchán, po každé i insultován, tlučen do obličeje a
přes šlapky. Jedenkrát užito opakovaného elektrického
proudu.
20. Bohumil Veselý , nar. 13. 8. 1902, Strážnice, tiskař.
Při výslechu tlučen do obličeje.
Resumé:
Po stránce výživy je stav vyšetřovanců uspokojivý. Lokální
nálezy zevní celkem skromné, vzhledem k tomu, že je zde
značný časový odstup do doby výslechu, které se daly
udánlivě během měsíce ledna.
Celkem podrobeno lékařskému vyšetření 63 osob, z nichž 28
uvádělo různé druhy insultace. Ve 13 případech bylo užito
opakovaně elektrického proudu. Z vyšetření je patrné, že užití
elektrického proudu při vyšetřování má za následek vysoké
procento poruch ve sféře psychické i nervové i po značném
časovém odstupu. Ostatní použité prostředky při vyšetřování
zanechaly podstatně menší procento poruch, patrných ještě po
tak dlouhém časovém odstupu. Během anamnestického šetření
lékařského všech osob bylo konstatováno, že řada
vyšetřovanců odmítla jakékoliv informace, dotýkající se
zdravotního stavu v průběhu vazby.
Tento záznam byl sepsán z poznámek, pořízených dne 9. 3.
1949.
V Brně dne 10. 3. 1949.
Úřední lékař KV SNB Brno:
dr. Vlček v.r.
Vyšetřující soudce:
Dr. Florián v.r.
Převzato ze Zpravodaje, vydávaného ve Švýcarsku

Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá
Publilius Syrius, Myšlenky

Jak se jmenujete ?
Jak se jmenujete,
kdy a kde jste se narodil,
jaké strany jste byl doposud příslušníkem,
jakou jste prováděl protikomunistickou činnost?
To byly první otázky vyšetřujícího - samozřejmě
příslušníka Státní bezpečnosti po zatčení, když před tím
nechali každého jednotlivce dva, tři dny ve vězeňské cele,
aniž s nim někdo promluvil. Po tomto osobním protokolu zase
zpět do cely a opět uplynulo několik dnů. Bylo to podle toho
kolik bylo ve skupině lidí. Bylo - li ve skupině více lidí trvalo
déle než to ten vyšetřující jedním prstem na stroji naklepal.
V té době byl každý ponechán sám sobě a nezbylo nic jiného
než usilovně přemýšlet, kde se co stalo, co se o mé činnosti
dozvěděli, když všechno bylo tak dobře organizováno. V této
nejistotě pronásleduje jedna myšlenka druhou, ale na žádnou
není možno najít kloudnou odpověď.
Pak opět jednoho dne zarachotí v zámku klíče a
vyšetrovanec je vyzván vězeňským orgánem, aby ho
následoval. Ta cesta mezi celou a kanceláří vyšetřujícího se

zdá být nekonečnou cestou nejistoty - co nyní přijde.
Vězeňský dozorce strčí surově vyšetřovance do místnosti, ve
které za psacím stolem sedí vyšetřující, na stole psací stroj,
různé papíry a co hlavní, po pravé straně vždycky na dosah
ruky pistole. V místnosti žádna židle jen u jedné stěny jakási
pohovka s nějakým hrubým povlakem a pak umyvadlo, asi
snad proto, aby si vyšetřující mohl po každém výslechu umýt
špinavé ruce. Pak to začíná znova:
„Jak se jmenujete“, pak na bydliště a pod.
Jen tak mezi řečí se vyšetřující zeptá:
„Znáte toho a toho, jak jej znáte, kolikrát jste s nim byl ve
styku, kde a za jakých okolností jste se s ním stýkal“ a pod.
Výslech trvá zase jenom krátce, dvacet, třicet minut a pak
zase zpět do cely.
Zase žádna jistota, proč jsem vlastně tady, proč se mne ptal
na onoho člověka, s tím jsem se stýkal jen tak občas, při
různých příležitostech, ale nevím, proč vlastně bych měl s ním
mít něco společného, co by je zajímalo.
To již pomalu uplynul měsíc v tzv. vyšetřovací vazbě, aniž
bych věděl co na mně chtějí. Doba mezi výslechy je na cele
dlouhá, od neustálého přemyšlení bolí hlava. Z mála jídla je
hlad a tak by se zdálo, že člověk pomalu klesá na mysli ochabuje.
Pak zase k vyšetřujícímu. „Jdete k filmování“, řekne
dozorci. V očích vyšetřovance se zajiskří v naději, že je přece
jenom trochu lidskosti v těch komunistických zrůdách, ale
ouha. Dozorce zavede vyšetřovance do jedné místnosti v
podzemí, tam ho posadí na židli a fotografují ho se všech
možných stran, za ním vzadu tabule s číslem a jeho jménem.
Tak to tedy je ten film. Pak zase zpátky do cely.
Za několik dní to pak začne naplno.
„Tak vy jste řekl, že znáte toho a toho, že také s ním byl v
dost častém styku, to tedy musíte také vědět, že spolupracoval
s americkou špionážní službou.“
„To tedy nevím, o těchto věcech jsme spolu nikdy
nemluvili.“ Vyšetřujícího tato odpověď pravděpodobně
rozčílila, vstal ze židle, přiblíží se k vyšetrovanci a udeří ho
vší silou rukou do tváře. „Tak co, víte o tom nebo ne?“
Vyšetrovanci se zajiskří v očích, začne z nosu krvácet, přes
to však znovu prohlásí, že o tom nic neví. Znovu několik
facek zprava, zleva. Naklepání několika řádek protokolu se
zdá být vyšetrovanci věcností. Vyšetřující ho vyzve k
podepsáni protokolu - vyšetrovanec pomalu ctě, „rychle“,
vyzve vyšetřující „a pak podepište!“
Vyšetrovanec s podivením čte že prohlásil, že věděl o tom,
že onen pán má styky se zahraniční špionážní službou. Nato
vyšetrovanec prohlásí, že ten protokol nepodepíše. To je již
vyšetřující hrůzou bez sebe. Protokol zmačká a hodí do koše a
začne psát znovu s tím rozdílem, že v protokole stojí, že se
vyšetrovanci zdálo chování onoho pána v poslední době
trochu podezřele atd. Když ani tento protokol vyšetrovanec
nechtěl podepsat, zmodral vyšetřujícímu obličej a celý bez
sebe nařídí svléci si košili a lehnout na onu pohovku, břichem
dolů. „Tak vy o tom nevíte, že onen pán...“ a začne to znovu
od Adama - „nevím“ a to již dopadá jedna rána za druhou na
obnažená záda koženým řemenem - „víte, nebo nevíte“ „nevím“ a to tak dlouho, až to vyšetřujícího omrzí a začne
psát nový protokol. Poručí vyšetrovanci aby vstal a oblékl se,
z nosu stale krvácí, vyšetrovanec se chce aspoň trochu
opláchnout v umyvadle, ale to s dalším pohlavkem do obličeje
je odmítnuto. Konečně po tříhodinovém výslechu je pracně
napsán protokol, vyšetrovanec odmítl i tento poslední
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Mamince
a pár dní se uvidíme
o roce dhouhém jakjíidsky včk^
Za pár dní se uvidíme
na chvíhi krátkou jah^detshý poíiôe^
(přijdeme dva.
Představa, kterou jsi si vysni Ca
a já v pythovém šatu,
ostříhán doboha,
poznamenán mřížemi z drátů...

(Jiří Řehák)

Návštěva
e humánní to /^hidství kpo/Q
čtvrt hodiny za cehy roíj
by viděhi se žena s mužem?
Odpověďzůstahrozum dhužen!

(Vladimír Tříska po návštěvě 17.8.1952)
podepsat. Vyšetřující zazvoní na pod stolkem ukrytý zvonek,
přijde dozorce a vyšetrovanec je odveden, spíše vlečen do
cely. Tam na něho čeká studený oběd, ale není ani chuť k
jídlu po tom všem, co vyšetrovanec za ty tři hodiny prožil.
Dozorce ještě hrubým hlasem nařídí, že si nesmí lehnout, že
musí stále chodit. Sedm kroků sem, sedm kroků tam. V devět
večer si smí konečně lehnout, ale spánek nepřichází, protože
bolí celé tělo. A když konečné usne, otevrou se dveře cely
znovu. Někdy kolem druhé hodiny po půlnoci je vyšetrovanec
znovu veden k vyšetřujícímu.
Ten jako proměněný prohlásí, že to, co se se mnou při
minulem výslechu stalo již se nikdy nestane, že oni nejsou
Gestapo, že jsou správní a charakterově založení komunisté a
že by tedy bylo na místě, kdybych se k tomu přiznal a řekl co
vím, že mi to pro pozdější dobu ulehčí, že bych mohl,
kdybych mluvil, dostat i přilepšení na stravě a povolené

kouření - zkratka sladké řeči.
Ačkoliv je zákonem stanoveno, jak dlouho má vyšetřovací
vazba trvat, nebylo toto nařízení organy Státní bezpečnosti
vůbec bráno v úvahu a tak se stávalo velmi často, že
vyšetřovací doba se protáhla na několik měsíců, ba i roky.
Když pak bylo vyšetřovací řízeni ukončeno, protokoly
sepsány, musel vyšetrovanec zase čekat měsíce, než mu
konečně bylo oznámeno, kdy bude soudní řízeni.
Pokud se tyče obhájců, nebylo žádných řečí o tom, že by si
vyšetrovanec mohl vybrat svého právního zástupce a i když to
i v málo případech bylo umožněno, stejně nebyla advokátovy
dána možnost s vyšetřovancem mluvit mezi čtyřma očima,
vždycky byl přítomen bud' vězeňský dozorce, nebo příslušník
Statní bezpečností. A kromě toho neměl obhájce mnoho času
k nahlédnutí do protokolu. A i když byl povolený soukromý
obhájce stejně nemohl tak obhajovat jak by měl a jak byla i
jeho povinnost, protože ti obhájci, kteří byli režimu
nepohodlní byli odstraněni, tj. nesměli advokátskou činnost
provozovat. Ti advokáti, kteří zůstali museli se hlásit ke
komunistické ideologii, tedy museli být komunisté. A ti přece
nebudou obhajovat někoho, kdo pracoval proti režimu, aby
byl při soudním řízení osvobozen. Většina z nás se tedy
soukromého obhájce zřekla a tak nám byl přidělen obhájce ex
offo, tedy člověk stoprocentně věrný režimu. Všechny
politické procesy se konaly u Státního soudu v Praze na
Pankráci kam vyšetřovance dováželi ze všech koutů
republiky, kromě Slovenska, to byl soud v Bratislavě, (na
Moravě působilo rovněž odd. Státního soudu a to v Brně
v budově Krajského soudu - pozn. redakce). Vyšetřovance
vozili do Prahy buď v autobusech, když to byly početnější
skupiny, se zataženými záclonami. Vyšetrovanci měli
neprůhledné brýle na očích (byly také k přepravě vězňů
používány skříňové nákladní vozy s komůrkami pro jednu
osobu - pozn. redakce) anebo v železech jinými dopravními
prostředky - vlak a pod. Pokud převáželi vyšetřovance
vlakem, byl jeden vagón reservován jenom pro ně, i když jich
bylo třeba jenom pět. Jaká velkomyslnost. Vzpomínám na
vypravováni jednoho kamaráda, jak je převáželi vlakem z
jednoho provinčního města vlakem do Prahy. Ráno o páté celá
skupina asi osm lidí vždy dva a dva spojeni želízky a v
prostředku mezi nimi ještě řetěz, aby opravdu nikdo neutekl.
Tak museli jít pěšky na nádraží. Ve vlaku zase každý
jednotlivě v želízkách. Tam na Pankráci dostal každý po
důkladné osobni prohlídce (všichni se museli svléci do naha, i
ženy) osobní číslo, byly jim odebrány všechny osobni věci,
kterých bylo stejně málo a ponechán jim byl pouze kartáček
na zuby, zubní pasta, hřeben a mýdlo. Pak byl každý odveden
na celu. Cely byly malé, sedm kroků sem, sedm kroků tam,
zrovna tak pro jednoho člověka, ale většinou jsme bývali po
třech.
A tam se čekalo na soudní řízení. Žádné vycházky, ráno o
šesté budíček, pak trochu černé kávy s bromem a každý druhý
den bochníček chleba 55 dkg. Umývání pokud se tomu tak dá
říci bylo v klosetu v mušli, protože žádné umývadlo na cele
nebylo a tak musel jeden po druhém čekat, než zase nateklo
trochu vody. Strava bídná trochu teplé vody s pár nudlemi,
dvě až tři neoloupané průmyslové brambory a trochu omáčky,
která byla téměř bez chuti. Jen v neděli byl kousek masa zase
s neoloupanými bramborami a k večeři půl knaku. Hlad byl
veliký, takže se často stávalo, že jsme jedli i slupky z
brambor. Říkali jsme těm bramborám olupsije (olup si je).
Kdo se aspoň trochu nedovedl ovládat, snědl obyčejně příděl
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chleba na dva dny hned ten první den a pak byl druhy den
prakticky bez jídla. Čekání na soudní řízení bylo nervově
velmi často k nevydržení. Trvalo velmi dlouho, celé měsíce.
Soudilo se sice denně, ale přes to všechno to asi nemohli
stačit. Konečně se jednou otevřely dveře cely, vyšetrovanec
byl volán číslem, musel vystoupit na chodbu. Dostal na oči
tmavé brýle, aby nic neviděl, dozorce ho chytil pod paži a
někam ho vedl. V jedné místnosti zůstal stát. Vyšetrovanec si
mohl sundat brýle a před ním seděl Státní zástupce. Začal se
ho ještě jednou vyptávat na celý jeho případ, chtěl ještě vědět
podrobnosti, to byl již však málokdo schopen něco nového
říci. Vzpomínám si na vypravovaní kamaráda, kdy v jeho
případe byla Státní zástupce žena, asi tak kolem dvaceti pěti
let. Když se již neměla na co vyptávat, řekl ji ten kamarád zda
může v noci spát. Když se zeptala proč se ptá, odpověděl, že
přece jenom se mu zdá, že on kdyby byl na jejím místě a
navrhoval tolik rozsudků smrti, že by přece jenom nemohl
spát, nehledě ktomu že by se nemohl lidem ani podívat do
oči. Ona začala hovořit něco o stranické kázni a podobné řeči.
Asi tak za rok spáchala sebevraždu.
Vlastní soudní řízeni bylo někdy bez, jindy za přístupu
veřejnosti. Podle toho jak uznal soud za vhodné z hlediska
statni bezpečnosti. Celé řízení byla jen flaška. Jednoho po
druhém se znovu ptali, kdy a kde se narodil, jak se jmenuje,
zaměstnaní a pak podle protokolu na celý případ.
Vzpomínám, jak při soudním řízeni si jeden vyšetrovanec
otevřel na celý soudní tribunál ústa a řekl, že to všechno co
udal do protokolu není pravda, že to říci musel, protože při
vyšetřováni mu příslušnici Statní bezpečnosti vyrazili dva
zuby. „To sem nepatří“, odpověděl hned předseda soudu,
vyšetrovanec samozřejmě trval na svém s tím, že to musí být
zaprotokolováno, což se samozřejmě nestalo, protože
vyšetřovací orgány se samozřejmě chovají lidsky.
Soud to je jenom ukončeni celého řízeni, protože rozsudky
jsou dávno předem připraveny. Kdo tedy dostal trest odnětí
svobody pod deset let mohl mluvit o štěstí.
Žádný z nás nevěřil, že bude muset být tak dlouho ve vězení,
protože jsme všichni doufali, že režim nebude trvat tak
dlouho.
To byla také jediná naděje, která nás všechny v té době
držela při životě.
Po vynesení rozsudku, který kromě délky trestu znamenal
také konfiskaci veškerého majetku ve prospěch státu, čekal
odsouzený ještě nějaký čas na Pankráci na pracovní přiděleni.
Podle jakého klíče se postupovalo není známo. Kdo byl zvlášť
podle soudního rozsudku nebezpečny režimu - prominentní
osobnosti - lékaři - diplomaté - majitelé velkých podniků - šli
na příklad do Leopoldova, nebo na plzeňské Bory, klérus do
Valdic. Ti, kteří byli odsouzeni k smrti byli v jednotlivých
celách pankrácké věznice odd. III A. Tam čekali na potvrzení
soudního rozsudku, resp. na vyřízeni žádosti o milost
presidenta republiky - devadesát dnů.
Měl jsem tu čest, že mne nakvartýrovali asi na čtrnáct dnů
pravě naproti celám smrti. Jaká to čest?
Téměř každý den kolem páté odpoledne odváděli
odsouzence k smrti do tzv. zvláštní cely smrti, kde mu byla
povolena návštěva rodiny, obhájce a tam musel čekat do rána
na popravu. Popravovalo se ráno při východu slunce na
běžícím pásmu.
Samozřejmě, že jsme odváděné odsouzence neviděli,
protože cely byly zavřeny, ale mohli jsme aspoň slyšet, jak s
nimi jednají. Nikdo kdo to nezažil nedovede si představit co to

bylo za scény, křik, lamentováni, že i nám, kteří jsme neměli
tak vysoké tresty bylo z toho nanic.
Život v pankrácké věznici byl monotónní. Každé ráno se
otevřely dveře cely a jeden z nás, který byl určen jako předák
hlásil dozorci, že na cele číslo to a to tři muži, všechno v
pořádku a přejeme dobré ráno. Pak, jak jsem již napsal, dostali
jsme trochu černé bryndy a příděl chleba na dva dny. Vstávalo
se o šesté, ustlali jsme strožoky, urovnali pokrývky, to muselo
být jako na vojně, pak každý učinil svou nejnutnější toaletu,
po snídani se odevzdaly zrezavělé šálky a čekalo se zase až na
oběd. Ta doba, když není co dělat je dlouhá. Snažili jsme seji
všemožným způsobem zkrátit, vymysleli jsme si různé druhy
her, pak zase se debatilo o politice, plány do budoucna, až
budeme venku a až bude jiný režim. Mluvilo se o rodině,
někdo se rozpovídal o jeho případu, jiný zase mlčel, povahy
lidí jsou tak různé že někdy docházelo i k hádkám, snad také
z nervozity. Někomu jistě nervy nesloužily tak jak by měly
potom všem co musel vytrpět.
Oběd byl kolem poledne a pak zase to stejné až do
večerního jídla, kterc bylo okolo páté a roznášeli ho zase
chodbaři, tj. odsouzenci k menším trestům. Když se pak
konečně po večerním velmi slabém jídle všechno uklidnilo
začalo se telegrafovat. Měli jsme spojeni s několika celami
pod námi a nad námi prostřednictvím Morzeovy abecedy.
Bylo to velmi nebezpečné a jeden z nás proto vždy stál v
bezprostřední blízkosti špehýrky s uchem na dveřích a
poslouchal zda někde není na blízku dozorce. (Při tom si
člověk vycvičil sluch.) Jakmile bylo hlídkujícímu něco na
chodbě podezřelé musel ten, co v rohu pod oknem klepal
kartáčkem na zuby na stěnu, okamžité přestat. Ale i tak se
nám podařilo dostávat různé zprávy, které jsme pak zase
posílali dál. Ať to byly již zprávy pravdivé či vymyšlené.
Byly vždycky jakousi vzpruhou.
Tyto zprávy jsme dostávali většinou od vězňů, kteří
přicházeli z jiných věznic, to byly tzv. přírůstky, z věznic
většinou v okresních městech, kde přece jenom byla větši
možnost styku s venkem a to také už proto, že tam byla
odděleni, kde odsouzenci s malými tresty chodili na práci ven
a tak vždycky nějaké zprávy, ať již pravdivé, nebo vymyšlené
(říkalo se jim „latríny“) z venku přinesli.
Jsem přesvědčen o tom, že i sami dozorci, aby trochu
uklidnili stejně napjatou situaci ve věznicích čas od času
nějakou tu „latrínu“ pustili mezi vězně.
Vyšetřovaní:
Věznice Jindřichův Hradec,
Vyšetrovanec XY, jméno známe
Vyšetřující příslušník StB Karel Vospěl - Počátky - Žirovnice
Velitel věznice : Jaroslav Žák - Krátký - změnil jméno po
manželce asi ze strachu.
Dozorci: Jaroslav Zachata, Karel Dvořák - Soběslav.
StB velitel: Karel Tůma,
Karel Svoboda - osobni šofér.
„Quo vadis, český národ! - Kam spěješ, česka národa!“
Tento nápis jsem četl vyrytý nehtem na stenu cely č. 3. odd.
1A pankrácké věznice poprvé dne 8. března 1951, těsně po
mém rozsudku. Psal ho pravděpodobné nějaký cizinec a pod
tímto nápisem byl ještě druhy nápis:
Je něco horšího než nacismus - ano, komunismus.
„Komunismus přisel na svět v podobě ancikrista“ prohlásil
před popravou pražský policejní president
Dr. Borkovcc.
Ing. Vladimír Říha
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Čím hlouběji se zabýváme problematikou činností agentů,
Podle kdysi obecně rozšířené proklamace v Komunistické
straně, agentská služba nebo konfidentské spolupráce nebyla
tím více vyvstává nutnost definice, kdo je agent. Běžný
zavržena sama o sobě jako nečestná. Platil totiž dialekticky
výklad se liší od taktické zpravodajské terminologie,
vyklad: Lenin uvedl, že „každý komunista musí byt čekistou“.
označující obvykle externího spolupracovníka , zavázaného
Proto informátorské úkoly v KSČ a komintemě plnili už před
vykonávat příkazy - buď jako agent informátor, nebo agent
válkou Bruno Köhler, Václav Kopecký a Viliam Široký.
provokatér, agent - chodec, dále tzv. „spící agent“, čekající v
Köhler byl po válce pokládán za „Šedou eminenci“, Kopecký
nečinnosti na aktivizaci v případě potřeby. Agentů, zejména
hrál řídící a styčnou roli, předával sovětským bezpečnostním
informátorů používá každá policie na světě. Jenže zvláštností
orgánům zprávy od čs. komunistů a získával spolupracovníky.
Státní bezpečnosti a komunistických zpravodajských a
Za druhé světové války se sovětská agentura v
policejních služeb bylo nasazování agentů ne s cílem zjistit
Československu rychle rozrůstala. Vedle příslušníků NKVD,
materiální realitu, ale vytvořit podmínky pro perzekuci, tedy
původem z Československa, (Smíšek, Janoušek aj.) ji tvořili
vykonstruovat spiknutí, vytvářet vinu nevinných, dále pak
absolventi sovětských zpravodajských škol (Pich -Tůma,
skutečnost, že bylo použito agentů proti vlastním stoupencům,
Vojtěch Erben, Rudolf Peschl, Bedřich Reicin, Pavol David,
členům i představitelům (tj. případ Viliama Širokého,
Karol Bacílek, Karel Váš
pověřeného informovat o
Gottwaldovi. Široký byl v
aj.).
V
odboji
byli
naverbováni:
Antoním
kádrovém
oddělení
Kde byli a jsou bojovníci
Prchal, a Antonín Kappetr,
kominterny a tam byla spo
„Světlých zítřků“ a hlasatelé
za jiných okolností Schwarz
lupráce s NKVD běžná), a
a Jan Ševčík. Po válce zís
konečně to, že agentů se
„Se Sovětském svazem na věčné časy
kalo NKVD ke spolupráci
používalo vskutku masově,
a nikdy jinak!“?
Jeriana
Hoška,
Štěpána
proti
celé
společnosti.
Např. Ďuřiš to považoval
Plačka
a
Vladimíra
Kohoutka. Výstavba agenturní sítě byla v Československu
za zcela normální.
dovršena v době působení sovětských poradců v republice.
Po úhoru 1948 se budování agentur a řízení agentů
Část byla získána slibem beztrestnosti činů, spáchaných za
soustředilo v rukou bezpečnosti, která dostala příkaz
okupace. K tomu sehrály významnou roli ukořistěné
proniknout do všech sfér veřejného života. Důstojníci StB byli
materiály, odvezené po válce do SSSR spolu s některými
hodnoceni podle toho, kolik vykazovali agentů. Trpěli přitom
nacistickými exponenty jako byli Willi Leimcr a Nachtmann.
profesionální chorobou: v kdekom tušili nějakého agenta a
Ale ověřen je pouze případ Josefa Veselého, jinak kolují
sami byli ochotni kdekoho prohlašovat za svého agenta.
pouze dohady a spekulace. Mladší generace sovětských
Předpolím agentury byli komunisté na odpovědných místech,
agentů se uplatnila dvacet let po únoru za okupace Českoslo
kde považovali za stranickou podávat požadované zprávy.
venska v srpnu 1968.
Jiné informace byly čerpány z materiálů státních a stranických
Ještě rozsáhlejší byla sít agentů StB. Bývalý politický vězeň
institucí. Nej rozsáhlejší byla agentura mezi obyvatelstvem.
vypověděl, že na cele č. 6 společné vazby tzv. „Čtyřky“ v
Tato sít neměla pevnou organizaci a proměnlivý byl i její stav.
Bartolomějské ulici se setkal s údajným vyšetřovancem
Verbovalo se do ní všude a soustavně. 1 ze zcela banální
Lubomírem Hanákem, který předstíral, že byl zatčen v
epizody se mohl vyvinout velký případ. Bogdan Stašinskij,
souvislosti s případem Miloslava Choce a získal si tak důvěru
který jako agent KGB zavraždil Stefana Benderu a Lva
mnoha vězňů. Týž Hanák byl o třicet let později
Rebeta, se zavázal ke spolupráci když byl ve vlaku přistižen
československým velvyslancem v Bukurešti a v sovětských
bez jízdenky.
službách organizoval přípravy puče proti prezidentu Nicolase
Ve věznicích se užívalo drastičtějších metod. Třeba zbití tak
Ceausescovi. Jeho nezávislá politika byla Kremlu na
brutálního, že vězeň musel být převezen do nemocnice, anebo
překážku. Ze špicla velvyslancem je kariéra obdobná jako
dokonce hrozby, že bude popraven bez rozsudku.
životopis olomouckého prorežimního biskupa Josefa Vrány, o
Nejnižší kategorie agentů podávala zprávy o hovorech na
kterém tvrdí bývalý špion František August, že byl agentem
pracovišti, v hostincích, kavárnách atd. Údaje o počtu agentů
STB již v roce 1967. Frolík ve svých vzpomínkách uvádí jako
se značně rozcházejí. Kratochvíl píše, že v 50. létech jich bylo
agenty StB politiky Bohumila Laštovičku, ing. Stanislava
170 tisíc vedle 85 tisíc placených zaměstnanců. Mlynář uvádá,
Rázla, dr. Bohumila Kučeru. Františka Hamouze, Aloise Neu
že v roce 1967 působilo v Československu 147 tisíc
manna, Viléma Nového, Josefa Plojhara a dr. Jana Němce,
informátorů.
což je potvrzeno i z jiných pramenů. „Každý komunista musí
Josef Koudelka - Olomouc
být čekistou!“ Někteří komunisté to vzali tak doslova, že si
sami na sebe pletli bič a někdy - také doslova - i oprátku.
JUDr. Milada Horáková,
Koncem roku 1949 se u Artura Londona sešli bývalí
žena,
popravená komunisty
interbrigadisté Pavel, Závodský Hromádko, Hofman, Vecker
dne 27.6.2002.
a Hošek, aby vypracovali politické a morální hodnocení
Komunisté
se neštítili ničeho.
starých spolubojovníků, které rozdělili na tři kategorie: tj. s
Chladnokrevně
zavraždili i tuto
kladným oceněním, dále kde bylo třeba jisté údaje ověřit a
nevinou
ženu
a
matku.
konečně ty pochybné. Velice tím usnadnili práci Jarinovi
Hoškovi, který poté vedl u Státní bezpečnosti referát
interbrigadistů.
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ZPRÁVY 2/01
Společnosti pro soudobou dokumentaci
Ročník X.
Zápis o korespondenční valné hromadě
Výbor Společnosti se omlouvá, že otázku valné hromady
našeho občanského sdružení uzavírá s více než půlročním
zpožděním. Bohužel téměř polovina členů odpověděla na
otázky, které byly předmětem našeho zájmu, až po několikeré
urgenci. Proto jsme lhůtu značně prodloužili a poté musíme
oznámit, že dva členové se nevyjádřili ani neuhradili členský
příspěvek, tudíž členy přestali být. Aktuální stav členstva je
tedy 8 individuálních a 1 kolektivní člen.
Všichni potvrdili, že souhlasí se stávajícím složením výboru
i pro rok 2002, tj. dr. Slavík, dr. Zilynská, Mgr. Gottfried a
Mgr. Hokův.
Co se týče členských příspěvků, objevil se pouze jeden
návrh na jejich zvýšení v závislosti na inflaci. Vzhledem k
jeho ojedinělosti výbor navrhuje ponechat tedy dosavadní
výši, tj. 200,- Kč pro individuální členy a 500,- Kč pro členy
kolektivní.
K bodu 4 jsme nedostali vůbec žádné vyjádření. To se v
podstatě týká i členů dosavadního výboru, kteří pro své
naprosté pracovní zaneprázdnění nemohou již aktivněji
participovat na práci Společnosti. S tím souvisí i neustálé
omezování návštěvních hodin pro veřejnost. Pakliže se
nepodaří získat finanční zdroje na plat správce knihovny či
"civilního vojáka", je nadále tato situace neřešitelná.
V listopadu nám Magistrát hl.m. Prahy konečně poukázal
grant ve výši 53.000,- Kč získaný v červnu a určený k čerpání
v roce 2002. Tyto prostředky ovšem nejsou určeny na
provozní náklady a o jiných grantech na příští rok dosud
nevíme. Tímto se samozřejmě nijak nezříkáme pokusů o
získání dalších finančních zdrojů.
Jak již vyplynulo z výše uvedeného, ukázalo se, že náš
minimální počet členů tím jen vyjadřuje svou podporu

myšlence existence a práce Společnosti. Formální členství tak
pouze vytváří právní podklad pro trvání Společnosti jako
občanského sdružení. Uchylujeme se tedy k poněkud
nestandardnímu řešení, které není v souladu se stanovami.
Pokud se výrazně nezvýší členská základna a neobjeví se nové
tváře ochotné aktivně pracovat, nebudeme se pokoušet v
příštím roce o novou valnou hromadu. O veškerých
skutečnostech budou členové informováni ve Zprávách.
Samozřejmě se kdykoliv mohou obrátit o informace písemně
či na náš mobil a e-mail a předkládat podněty pro práci
Společnosti.
Děkujeme všem, kteří reagovali na minulý cirkulář
nabídkami drobných darů a pomoci a věříme, že nám i nadále
zachováte svoji přízeň.
Pakliže do konce tohoto roku
nepřijdou reakce s požadavkem změny tohoto zápisu, pokládá
jej výbor za schválený dnem 1. ledna 2002.
V Praze, dne 5. prosince 2001
dr. Stanislav Slavik předseda Společnosti
Noticky z nových knih:
Alternativní kultura
Příběh české společnosti 1945-89
Editor Josef Alan, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2001,
613 s + CD, dop. cena 699,-Kč.
Před nedávném vydaná kniha za podpory Grantové agentury
ČR je první syntetizující práci, která zpracovává oblast
neoficiální kultury od residuí předválečné avantgardy po
alternativní hudbu a novou vlnu let osmdesátých, od tzv. šedé
zóny po umělecké projevy undergroundu resp. disentu tak, jak
je známe dnes. V tomto smyslu přes diskutabilnost pojmu
„alternativní“ (např. z pohledu současných hudebních trendů)
autoři považuji za alternativní tu oblast kultury v nejširším
slova smyslu, která byla vytlačována na okraj společenského
dění nebo sama programově rezignovala na participaci na jeho
projevech. Jedná se o značné procento aktivit v oblasti
výtvarného uměni, fotografie, divadla a filmu, literatury a
hudby (nejvýrazněji snad hudební underground 70. let). Cílem
byla interpretace jednotlivých oblasti ze sociologického a
kulturně - historického hlediska.
Vedle editora Josefa Alana, vydavatele sociologických
samizdatů, můžeme ze známých autorů jmenovat např.
Martina Machovce, Josefa „Zuba“ Vlčka, Vladimíra Justa a
Jiřího Gruntoráda. Typografická úprava knihy je dílem Karla
Halouna, který je svými obaly desek a plakáty od 80. let znám
především hudebním fanouškům.
Ale dejme slovo J. Alanovi: „Fenomén alternativní kultury u
nás ani nevznikl, ani k nám nebyl importován. Najdeme ho v
tržních a demokratických společnostech stejně jako v
totalitních režimech komunistického typu. 1 když dramatické
rozdíly mezi oběma typy režimů politické a ekonomické moci
byly provázeny stejně dramatickými rozdíly v kulturní situaci
lidí, kteří v nich žili, nedá se automaticky mluvit o prosté
bipolaritě. Právě příběh České společnosti odhaluje nesmírnou
variabilitu fenoménu alternativní kultury a může být
příspěvkem nejen k naší sebereflexi, ale i k reflexi procesů,
kterými se vyznačovala a vyznačuje celá kultura druhé
poloviny 20. století.“ (s.49).
Z hlediska zajmu naši Společnosti jmenujme několik kapitol:
=> kapitola 5. Josef Vlček: Hudební alternativní scény
sedmdesátých až osmdesátých let,
=} kapitola 6. Tomáš Vrba: Nezávislé písemnictví a
svobodné myšlení v letech 1970 až 1989,
=> kapitola 12. Alice Růžičková: Originální
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Videojournal,
kapitola 13. Jiří Gruntorád: Samizdatová literatura v
Československu sedmdesátých a osmdesátých let.
Přiložené CD obsahuje 19 skladeb, např. Plastic People of
Universe, DC-307, Extempore, Garáže, MCH Bandu, Ještě
jsme se nedohodli či Vášovy formace Z kopce / Ošklid.
Knihu sice ještě nevlastníme, ale všem ji můžeme rozhodně
doporučit!
TH

Staronový KLUB NA DNĚ
Upozorňujeme na nově vzniklý Klub Na dně, který vznikl
přeměnou Kavárny U zlaté rybky na klubové prostředí.
Klub Na dně je určen pro Širokou veřejnost, zejména pro
středoškolskou mládež na Jižním Městě. Klub nabízí příjemné
prostředí nekuřácké čajovny v přízemí zrušené mateřské
školky na Jižním Městě (ulice Modletická). Každou středu
večer je zde živá hudba (a také možnost provozovat hudbu po
dohodě s vedením klubu), je zde možnost hrát menší divadla.
V lednu se zde například bude hrát dramatizace knihy
Michaila Bulgakova: Mistr a Markéta v podání divadelního
souboru Černobýl (premiéry 9. a 10.1. v 18 hod., s reprízou se
počítá někdy kolem Velikonoc).
Klub Na dně zřizuje a provozuje v bývalé mateřské školce,
vedle klubu dětí a dalších aktivit. Křesťanské centrum Jižní
Město.
Programy Klubu Na dně i celého Křesťanského centra Jižní
Město najdete vždy v místních novinách pro Jižní Město
„Klíč“, nebo na stránce http://kcjm.duch.cz, e-mail:
Křestanske@centrum.cz nebo farachodov@volny.cz.
Adresa KC-JM: Modletická 1401, Praha 4, ředitelka ing.
Alice Žváčková, tel. 7919803.
***

Členské příspěvky a dary
Pro malou spotřebu se v současné době nevyplatí zadávat
výrobu nových poukázek typu A-V. Proto prosíme všechny
členy a případné dárce, aby své příspěvky poukazovali
převodem přímo na účet Společností 1937317319/0800 nebo
poštou na naši adresu. Předem děkujeme!
* 5£ SfC

Provoz ve studovně
Bohužel se stále nedaří zabezpečit pravidelné návštěvní
hodiny pro veřejnost. Původní termíny tedy sice platí:
pondělí 14-18 hodin
čtvrtek 9-14 hodin
ale pro pracovní zaneprázdnění správce fondu je třeba si
přesto každou návštěvu předem domluvit na čísle 0604 868
492. Rádi bychom měli otevřeno pravidelně, ale to není
možné bez pomoci dobrovolníků. Měl-li by někdo zájem v
naši knihovně pracovat (bohužel bez nároku na finanční
odměnu), prosíme, ozvěte se!

Společnost Vám přeje mnoho úspěchů v novém roce 2002!

LISTÁRNA
Vážený pane,
8.6.2002 jsem byl v Chocni na každoročním setkání
bývalých mladistvých politických vězňů ze Zámrsku! Tam
mně předala předsedkyně KPV Ústecko Orlické pobočky,
časopis MUKL, kde byla hezká vzpomínka na mého
zemřelého strýce Standu Nováka z Dolní Dobrouče. Posílám
Vám článek, který jsem chtěl nechat zveřejnit ve Zpravodaji

KPV, ale bylo mně řečeno, že kdyby měli zveřejňovat zážitky
a nebo prožitky politických vězňů, že by museli vydávat ještě
jeden časopis. V krátkosti v něm popisuji, že i v dnešní době
to nemá lehké ani člověk, který byl v kriminále téměř 15 roků.
MUDr. Naďa Kavalírová se nad všemi spisy z policie Hradec
Králové spravedlivě rozhořčila a chtěla vše předat právníkovi
konfederace. Bohužel strýc než se to mohlo rozběhnout,
zemřel. Ještě si stačil požádat o odškodnění, ale bohužel se
nestačil oženit a mít děti a tak jeho jediní dva bratři na to
nemají nárok. Za sebe jsem na policii České republiky,
správa východočeského kraje v Hradci Králová, mjr. Karlu
Štohanziovi, zaslal „poděkování“, které Vám posilám také.
Posílám Standův dopis, Který byl přiložen ke všem kopiím
spisů i jeho odpovědi na ně. Předal jsem je tehdy MUDr. Nadě
Kavalírové. Posilám i výstřižek, který mně byl otisknut v
časopise Metro. V květnu byli u mě pracovníci české televize
a natáčeli se mnou zážitky z mého věznění v Zámrsku.
Zdraví Vás
Josef Novák

Uplynulo deset let, je Čas bilancovat
Blíží se desáté výročí pádu komunismu v této zemi. Nejvíce
se o to zasloužila mládež, hlavně studenti. Jé správné, že se na
to nezapomíná. Ale já bych chtěl připomenout dobu, kdy
komunismus začal likvidovat své odpůrce a začal je zavírat do
kriminálů a pracovních táborů.
Už tehdy, v letech 1948 až 1950, se zapojovali do akcí proti
komunismu mladí v celém Československu. Téměř všichni
byli zatčeni a uvězněni. Komu bylo 18 roků, už nebyl
mladistvý a šel do lágru.
Ústavem pro mladistvé v Zámrsku prošlo několik set kluků.
Mladistvá děvčata v Čechách byla zavřena v bývalém klášteře
ve Lnářích, později, když jich bylo méně byla převezená také
do Zámrsku. Na Slovensku byl podobný ústav v Hlohovci.
Těmito ústavy prošlo několik set mladých lidí. A nikdo na to
nedbal, že jsou mladí. Museli jezdit na pracovní komanda do
cihelen v České Třebové, Hlinsku, pracovali v Karose ve
Vysokém Mýtě a na šachtě v Žacléři. Každý z těch mladých
proti komunismu opravdu něco dělal, ale tresty od státních
soudů byty neúměrné. Na zámku v Zámrsku, kde je dnes
archív, jsme odhalili pamětní desku a každý rok se zde set
káváme a pokládáme u ní květiny. A pak vzpomínáme, jaké
problémy a těžkosti nás provázely po propuštění. Ten čas byl
opravdu těžký. Už jsme všichni v dědečkovských letech a také
nás ubývá, ale přesto je třeba připomínat, zvláště těm mladým,
co to komunismus je.
Josef Novák, Dolní Počernice
Článek pana Josefa Nováka, synovce dnes již zesnulého
bratra Standy Nováka z Dolní Dobruče, byl otištěn v časopise
METRO dne 10. listopadu 1999._________________________

Jsem šokován a dovolání není?
Co dnes zmůže politický vězeň ?
Byl jsem na návštěvě svého strýce, politického vězně,
Standy Nováka z Dolní Dobrouče, okr.Ústí nad Orlicí, který
byl za komunismu několikrát zavřený, neboť mě příbuzní dali
vědět, že už je vážně nemocný. Dnes je mu už 86 roků, ale co
všechno prožil. Po otci se ujal malé dílničky na opravu zbraní
- puškařství a snažil seji zvelebit. V roce 1949 ho zatkli,
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odvezli do vězení v Ústí n/0 a pustili ho, až všechno odvezli,
prostě až to rozkradli. On měl potom jen možnost dělat
uklízeče v jedné malé továmičce v sousední vesnici.Utekl do
Rakouska. Přechod se mu podařil, ale v Sovětské zóně ho
chytili a eskortovali zpět do Čech. Po odpykání trestu ho
znovu zatkli za požadavek svobodných voleb, pak za
nesouhlas se vstupem sovětských vojsk. V roce 1986 byl na
příkaz StB dán na psychiatrii, kde měl být psychicky
zlikvidován. Celkem byl zavřený asi 15 roků. Prošel
kriminály v Ústí n/0, v Rakousku. Budějovicích, v Praze v
Bartolomějské ui. na Karláku a Pankráci, dále to byly
Pardubice, Chrudim, byl na uranu u Ostrova n/Ohří na lágrech
Nikolaj a Rovnost. Prostě soudruzi mu zničili celý život.
Všechna obvinění mu byla rehabilitována a zrušena nejvyšším
soudem. Když se dočkal v roce 1989 svobody, tak po
rehabilitaci si založil opět puškařskou dílnu. To mu bylo 75
roků. Samozřejmě tak malá dílnička nic nevynášela, ale byla
to jeho láska. V roce 1999 k němu přišla do jeho rodinného
domku, kde tu dílnu má, kontrola z policie České republiky,
správa východočeského kraje Hradec Králové. Našli dle
různých paragrafů některé nedostatky v zabezpečení a byla
mu vyměřena pokuta 10.000,- Kč. Po jeho dopise mu to snížili
na 5.000,-Kč. V roce 2000 přišla kontrola znovu a opět měli
dle různých paragrafů námitky. To už byl strýc po několika
infarktech a měl strojek na povzbuzení srdce, a začínal firmu
pomalu likvidovat. Přesto mu dali pokutu 40.000,-Kč. Nyní
mu to strhávají z důchodu. Na výnosu je podepsán mjr.JUDr.
Karel Štohanzl, který je vedoucí skupiny služby právní
činnosti policie v Hradci Králové a vedoucí fin. a plán,
oddělení policie České republiky v Hradci Králové Ing. Alena
Pauerová. Jelikož jde opravdu o „prkotiny“, tak si myslím, že
co se nepodařilo komunistům, tak svým byrokratickým
jednáním dokáží dokonat oni. A jak se má bránit starý
nemocný Člověk, kterému je již nyní 86 roků?
Josef Novák, Dolní Počernice

Karel Macháček byl Českou lékařskou komorou pasován za
rytíře českého lékařského stavu a žije v Anglii, pozn. redakce),
❖
podplukovníka Michala Karabeleše - účastníka útrap a
bojů československého armádního sboru v SSSR od Buzuluku
až do Prahy a dalších účastníků československého
zahraničního odboje majících vztah k regionu Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav.

VZPOMÍNALI JSME
V měsíci květnu a červnu jsme vzpomínali všech, kteří se
stali obětmi zločinného socialistického zřízení pod vedením
komunistické strany.
V měsíci květnu se sešli bývalí političtí vězni na májové
pobožnosti ve Znojmě - Louce a v Jáchymově na
Jáchymovském pekle. V červnu pak v Plzni uctili památku
popraveného gen. Píky, na Motolském hřbitově a na hřbitově
v Ďáblicích vzpomněli komunisty surově zavražděných u
jejich společných hrobů. I malé děti, narozené vězněným
matkám našly na ďáblickém hřbitově místo svého posledního
odpočinku.

V rámci letošních oslav 57. výročí
osvobození republiky,
uskutečnil Český svaz Bojovníků za svobodu s Čs.
Legionářskou obcí a městským úřadem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, výstavu o občanech tamějšího regionu v
zahraničním odboji druhé světové války, pod názvem:
„VĚRNI ZŮSTALI".
Výstava byla instalována v Arnoldinovském domě
okresního muzea Praha - východ na brandýském Masarykově
náměstí.
Výstava
představila
veřejnosti
osudy
nej význačnějších odbojářů za II. Světové války a to např.::
❖
armádního generála Aloise Lišky - velitele
československé obrněné brigády a spojeneckých sil u
Dunkerque,
❖
generálporučíka Jaroslava Selnera - účastníka
československého odboje ve Francii, Anglii a ve Slovenském
Národním povstání.
♦>
generálmajora i.m. Emil Strankmúllera - významného
zpravodajce československého štábu v Anglii,
❖
plukovníka i.m. Jiřího Macháčka - hrdinného
bojového pilota - stihače v bitvě o Anglii,
❖
plukovníka MUDr. Karla Macháčka - lékaře
československých.
bojových
letců
a
současného
místopředsedy československých legionářů v Anglii (Mudr.

Pohřebiště Neviňátek na hřbitově v Ďáblicích.
Foto: RNDr. Gracian Tejral
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Přátelé!
národa, který se měl teprve zrodit z čistých obětí. Jsme zde
Naším vedoucím heslem nezůstane vzpomínání. Dnes je
nutní jako hlasití zvěstovatelé kvůli těm, kdo byli obětováni.
potřebí všechno zmobilizovat v sobě i v jiných, ba ve všech
Krutosti, které považují mnozí a rádoby všichni dříve
společenstvích, každou sílu, která dokáže připomenout
zúčastněni na těchto dějích. Nejsou jenom episodou dějin,
dějinné události v naší vlasti.
jsou výrazem zkaženého nitra, které se úmyslně odvracelo od
Je hroznou chybou v celém vedení státu i v národní
přirozeného mravního kodexu.
výchově, že se připomíná všechno to, co je okrajové nejenom
To zlé, co zůstává pro následující generace, jsou
v přítomnosti, ale zvláště v těch rozhodných a rozhodujících
nevyrovnané dluhy, ona nečistota všech těch kanálů a
létech padesátých. Je postavena spravedlnost na hlavu.
zametačů našich ulic, které znamenají onu mlhu, která
Všechny naděje, které jsme dokázali pěstovat jako ve vatě, ve
přikrývá náš národ. Kdo chce budovat budoucnost, musí mít
všech možných debatách, hovorech a v tom, co nás mělo
vyrovnanou minulost. Kdo sám chce hovořit o Čistotě národa,
zocelit jako silné, statečné osobnosti, cítíme jako hrubě
musí to dokázat čistým životem ve vlastní rodině. Proto
poraněné anebo pošlapané.
zaznívá i na těchto posvátných místech slovo, které omluví,
My musíme dnes zdůrazňovat, že jsme poslední živí
pochopí, odpustí, ale které je s plnou zodpovědností hlasité
svědkové, kteří mají poslání nejen od přírody, ale od našich
natolik, aby ona úmyslně navedená hluchota členů národa
mluvčích, kteří se neodvracejí od událostí i nepříjemných nemohla být výmluvou pro příští věky, že by se mohly
opakovat tyto nerudnosti, jak by nám to rádi neustále
jste svědomím, tedy nemáte právo mlčet o těch věcech, které
byly skutečné. V tuto chvíli připomínáme zvláště ty, kdo
připomínali všichni hrubiáni, kteří svou statečnost dokazují
překročili mez času. Jsou na věčnosti cizím zaviněním. Tklivé
tím, že se bojí i sborům spravedlnosti vydat svá svědectví. Vy
vzpomínky na všechny, kdo se s námi nevrátili z míst chlouby
všichni, kdo jste byli přímo zúčastněni víte, jak se nám
protivilo všem jenom hovořit o lži, křivém svědectví, o
bolševického režimu, znovu ožívají při pozorování všech těch
krádežích a ničemnostech, pro které mnozí ze spolu zatčených
nehorázností, které postupují proti lidskému zdravému
rozumu. Všechny války tohoto století jsou ve srovnání s
byli právem odsouzeni.
Ať se nikdo ani z těch mocných,
událostmi padesátých let přece jenom
kteří se už třesou o své židle a
bezmezné a nekonečně horší, větší jak
Kázání otce
silou utrpení, tak počtem umučených
vysoké platy neodváží smíchávat
Mons. ThDr. Antonína HUVARA
události padesátých let se všemi
lidí.
při mši svaté za oběti komunismu
1 když krutosti padesátých let jsou
těmi
ostatními,
můžeme
říci
ve Znojmě,
kolaborantskými systémy, které
jenom napodobeninou, jsou bídným
dne 11. května 2002
odvarem toho, co člověk člověku
měly zakrýt tolikerého ničemu před
dokáže dát do cesty, aby jej zničil, přece
spravedlností. Padesátá léta nejsou
léta sedmdesátá, lidé, kteří v roce 1948 nastupovali na
jenom jsme zde právě v tomto období, abychom nesmlčeli nic
převýchovu, mohou jen s hanbou pohlížet do tolikráte
z toho, co je ještě živé a co uvedlo do bezživotí tolik i našich
nej lepších vlastenců.
prázdných lavic našeho parlamentu a poslouchat ony řeči,
Ani my nedovedeme upamatovávat všechny na trýzeň,
které nás hubily intelektuálně ve všech lapácích právě tou
svojí mrzkou nezodpovědností.
mučení, ponižování z let, které nám poničily i naše postavy.
Je ale třeba, abychom se i dnes opět, třeba s uslzeným
Leč nenaučili nás soudruzi oné nenapodobitelné zášti, která
pohledem, vrhali znovu do oněch smradlavých korekcí, kde
srší z členů zločineckým organismem nazvaným a našimi
však mohli zůstávat vysoce umístěni nade vším rmutem ti,
mluvky z této organizace neustále propagovaným programem
kdo s čistou duší dovedli přinášet tyto oběti i za ty, kdo
parlamentu a národa. Kde si vzali tito škůdci právo, že mohli
určovat stupeň zdraví, ba délku života, a to tolikráte jenom za
chybovali? Jak to, že si mohou po všech těch silných
projevech tolikerých našich uznávaných politiků myslit, že
to, že nesouhlasili s formulací dávanou k obdivu celému
národu. Nikdo nemůže ani ze zúčastněných ani z těch, kdo
není důležité jak kdo žije, ale co hovoří? My zdůrazňujeme,
že hovořit k nám, především postiženým i členům národa, ať
kriticky pohlížejí na prožité období říci, že jsme byli jeden
jsou jakéhokoliv zaměření, mohou jedině ti, kdo svým
organismus, který si rozuměl ve všem, že by nás spojovala
osobním životem mohou stát v čele. Je to bolestná zkušenost,
nejenom jedna idea, jedno přesvědčení nebo jedno vyznání.
že není řádných mužů, že většina jsou jen tlachalové, kteří
Nepochopitelná názorová i politická pestrost vládla ve všech
nadužívaj í své tučné odměny k tomu, aby něčím alespoň
fázích celé mnohaleté převýchovy. Srovnáváme - li však
vynikali nad jinými. Neuznáváme onu tvrdou negaci toho, co
myšlení, které jsme v každém ohledu cílili k pochopení
je v člověku velké, čisté, posvátné, odmítáme všechno, čím se
bližních, vymýšleli jsme právě v těchto těžkých zatuchlých a
šlape po příkazech, které vedou k čistotě myšlení. Nic
smradem naplněných celách nový systém, který měl sblížit,
nepotřebuje ani náš národ tolik, jako skutečnou úctu k pravdě
sbratřit a iniciovat národ, o kterém jsme se domnívali, že bude
a k zachování práv našich bratří a sester.
schopen pochopit velikost obětí, přinesených pro jeho obrodu.
Náš přístup k životu i k jeho projevům musí být diametrálně
Je to naše hluboká povinnost, protože cítíme, že jsme
rozdílný od těch, kdo, jak cítíme, by se měli bát slunce a
doopravdy už jenom posledním cárem, na kterém
denního světla. Nikdo z nás a zvláště my, kdo jsme šli ještě
je napsáno - nezapomeňte na bratry a sestry. Musíme znovu
jako mladí za mříže, nezlořečí a neproklíná nic z toho, co jsme
vykřičet do celých dějin: „Ať počítají všichni obětovaní s naší
ve svých chvílích, i třeba utrpení, považovali za velkou školu,
úctou a vděčnou láskou za to, že byli vybráni jako čistá oběť
ze které budou moci brát velký podíl všichni, kdo se od nás
pro blaho vlastního národa.“ Nikdo nedal právo oněm
škůdcům, kteří vegetují na stromě národa, aby se všemi
nebudou odvracet. Nikdo z nás si však nepředstavoval, že
budeme takovým negativním způsobem vyřazováni ze všeho
pomahači, fízly a spolupracovníky podkopávali základy toho
toho, kde by mělo znít právě svědectví mučedníků. Ne každý
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si zaslouží tento název, ale utrpení nás spojovalo v jeden
organismus, který, kdyby byl přijat, mohl být zárukou
klidného, radostného a bohatého národního života. Důkazy, že
nepracujeme s nepravdou, o které hovoříme jako o historii
minulých let, neseme na svých vlastních údech. Nám zůstává
snad už jenom jedna nutná odpověď na všechno volání kolem,
které jako by chtělo znovu vyvolat pokus po uskutečnění
pravdivého způsobu života, a to nám nedopřává
potřebného klidu.
Ať se nikdo nevysmívá, že jsme své postavení zradili. Byli
jsme
násilně
zbaveni
možností
stát
v
čele.
Teorie byla posvěcována tolikerou denní intenzivní modlitbou
za mřížemi. Praxe, která měla být nastartována jako projev
opravdového života však svědčí o tom, že drzost a silné loky a
tolikráte bezzásadový přístup k životu a k jeho projevům, je
tím, co má hodnotu, ať to zdůrazňuje kdokoliv z tzv.
mocných. Je to jen pouhá bezradnost, kterou se snaží zakrýt
svoji ničemnost. Na nás je, abychom udrželi ještě onen zbytek
optimismu, ve kterém se dá žít, pracovat, ale též i leccos snést.
Nesmí scházet příklad dobrého života nikde tam, kde
vystupujeme jako ti, kdo se vyučili na věcech protivných a
nejmenších v tolikráte ponižující praxi, všemu tomu, co jako
chléb můžeme lámat těm, kdo jdou za námi. Nesmíme být
těmi útěkáři, kteří vzdají své pozice jen na bídný skřek
některého z vrahounů minulého režimu. Proti lži a neřestem
nemá čestný člověk rovnocennou obranu. My však víme, silni
ve víře, jakým způsobem se přemáhá v jednotlivci i ve
společenstvích všechno zlé a roste se v poznání, v pravdě, ale
též i v lásce ke všemu krásnému.
Buďme tedy svědky radostnějších dnů národa. ,.Bez tebe,
bratře nebo sestro, nepokročíme ani krok ke zlepšení mravní
úrovně vlastního národa.“

-- ----- ------------------------------------- 1
Promluva otce Huvara v Plzni
při pietním vzpomínkovém
shromáždění na komunisty
popraveného gen. Píky
dne 22.6.2002

milý pohled, nekonečně dobrotivý úsměv i v tomto těžkém
období, se hluboko vryl každému z nás do našeho povědomí.
Považuji to za velkou výsadu, že jsem mohl být s muži jeho
výše ve stejné brázdě. Velký dar nebes! To je to, co bychom
chtěli rádi předat jako chuť do života nastupující generaci. On
ve svých dvaapadesáti létech, já v letech dvaceti šesti - jako
táta a syn, jsme si rozuměli a dovedli jsme myšlenkově
usilovat o stejnou krásu příštího života.
Když byla tísnivá nálada mezi ostatními, on svým mužným
přístupem zjemňoval nás i prostředí, jemně zdůrazňoval,
jestliže někdo blízek zoufalství, se hroutil - ,.přece bys
neodešel teď, když vítězství nás teprve čeká." Byl to muž
rázný, jemný, plný rozhodné dobroty. Jeho trvalý úsměv
vždycky vracel novou odvahu. Všechno, co konal o čem
uvažoval, cílilo k blahu jednoty národa.
Leč 21. června před 6. hod. ranní, byl potupně zbaven života
v koutě dvora, kde se vysypávala špína a smetí - pod oknem,
za kterým jsem spali - já u stěny, p. generál Janoušek, Pelich,
Mrázek a ostatní velcí vojáci, kteří tam měli své kavalce.
Národ se ještě neomluvil a činovníci si ještě dokázali
odplivnout, že tyto vraždy byly podle práva. Jaké je to právo,
tážeme se, brát život pro vymyšlenou spravedlnost?
Dostiučinění, na které národ čeká, aby se dostal z prokletí, je
jenom v odpuštění zločinů a v nápravě pro ty, kdo jdou za
námi. On a jemu podobní se toho nedočkali za celá léta a
národ zapomíná. Jsme-li ale my poslední žijící svědkové
svědomím, tedy chceme do nemožnosti zdůrazňovat ony
historické skutečnosti a trváme na opravdovém nesouhlasu s
minulými vraždami, krutostmi, se lží a podvodem. Náš
parlament má toho být ochráncem.
Jestliže ale v tyto dny jsou soudruzi hlasitější, můžeme říci
drzejší tím, že byli zvoleni ve větším počtu, připomínáme jim,
že vlastně nikdy nepřestali vládnout, protože ti hlavní členové
těchto krutostí se rozpustili v jiných stranách. Jen čestnost
nám může vrátit lidskou tvář.

Projev otce Huvara
na Ďáblickém hřbitově
26.6.2002

____________________________
____________________________

Vážení a milí přítomní bratři a sestry!
V tuto chvíli by bylo tuze málo posílat přes práh hrobu, kde
uctíváte popraveného p. generála Píku, jen letmou vzpomínku.
Je nutno neustále připomínat, nejenom vzpomínat. Myslím
tím ono sepjetí, které zůstává s našimi drahými i tenkrát, když
již opustili práh času. Nesmí nikdo z nich upadnout do
zapomenutí, protože tímto zapomenutím nejdůležitějších
témat naší historie bychom znevážili všechny oběti i oběti
života těch bratří a sester, kteří byli rudou mašinérií rozemleti
jako mezi zuby šelem. Všichni jsme měli kus společné cesty.
Sám patřím k těm, kdo začínali ihned v r. 1948 v těchto
nenáviděných mlýnech. My jsme již poslední živí svědkové
těchto nepochopitelných událostí v témže roce. Jestliže
připomínám veřejně jméno námi oblíbeného p. generála, je to
dáno právě tím, že jsem s ním mohl být poslední měsíce na
stejných celách. V roce 1949, a to až do jeho popravy, podle
toho, kdo měl z bachařů službu, jsme mohli hovořit o jím
nahozených tématech i třeba několik hodin. Už jenom vizáž a

Vážení a milí bratři a sestry!
Jestliže se shromažďujeme na posvátném a tichém místě,
jsem tu dnes, abychom si připomněli osudy a zvláště odchod
potupnou cestou ze života nespočetných bratří a sester, kteří
začínali s námi již v r. 1948 na bolševických galejích v naší
vlasti, i když nám zaznívá v uších ona nádherná píseň o
spravedlnosti, pokoji, vyrovnání a klidu, kde jinde bychom
lépe chápali tento paradox života, než na těchto místech
dočasného odpočinu našich bratří a sester.
Jaký to byl rozdíl mezi životem, který jsme mohli
spoluvytvářet ve všech těch šatlavách, kde hrubíánství a
násilnictví patřilo členům toho druhého tábora. Zdá se
nám, že pokud se nevrátí náš národ a zvláště první jeho
vedoucí k poctivému zachovávání Desatera, bude zaznívat
Stále pronikavěji ona nenávistná věta: „krev jejich na nás a na
naše děti.“ Tato věta vyjadřuje i dnešní situaci v našem
národě, protože vina, která nebyla litována a nebylo podáno
dostiučinění, je hříchem, který jako mor rozežírá podstatu
našich duší. Kde se ztratila touha, chuť a snaha schoulit se
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pravdivě do pracovitých dlaní pro jiné? Kdo za tato léta oné
podvodné svobody dokázal svými dlaněmi známky lítosti? Jen
tak se vráti do duše pokoj, mír a úsměv jednotlivce či celého
národa. Jestliže tato gesta vynecháme, budeme se ztrácet v
prokletí času.
Je to ale nepravá lítost, kterou většina členů našeho národa
zviditelňuje před ostatními. Nenávidět systém, když nás
neděsí onen bodec, který ničí zase další výhonky přicházející
generace. Kolik bratří a sester odpočívá často na místě, o
kterém nikdo netuší jeho posvátnost? Kolik z nich, kteří nám
byli blízcí, zůstávají nepovšimnuti bez tiché modlitby, protože
i dnes, s hanbou to říkáme, přetrvává strach z těch, kdo jsou
již potomky našich drzých katů. Dokud člověk žije se dá
všechno srovnat. Je možné i dluhy zaplatit. Kdo však ztratil
svůj život zločinnýma rukama, už nemůže ani na věčnosti
vykonat nic, než přát mír a pokoj. Kolik zůstává
pravdivých vět ze slov našich bývalých anebo stávajících
moudrých?
Nenalezneme žádný kolektiv, který by byl hodný
následování. Kolik z našich členů a bratří může
nosit i odznak našeho kolektivu jako bojovníka proti
nerudnosti minulého režimu? Leč skládat vše jen na
bolševismus, je jenom sprostým úhybem na naší vlastní cestě.
Stačilo jen vymyšlené přestoupení rudého zákona a několik
tisíc našich bratří se sklátilo do hrobu. 50 let čekáme na
omluvu. My jako poslední živí svědkové nesmíme
zapomenout na tyto hrůzy, protože s velkým a honosným
řevem nám hrozí pohrobci nám známých katů. Bojíme se
pravdy, utíkáme od každé oběti a utrpení a jedině utrpení je
tím bohatstvím, za které se kupuje krása života celých
generací.
Dostali jsme se až na pokraj propasti, z které není úniku.
Vyrovnejme nejdříve minulé křivdy, odčiňme bezpráví těch,
kdo ještě žijí, aby nebyla zneuctěna památka těch,
kdo ztratili svůj život v domnění, že chrání hodnoty národa.
Těm, kdo odpočívají na našich všech hřbitovech, ať Bůh dá
věčný mír a trvalé odpočinutí. Jaké to však byly osudy těch
bratří, kteří nás opustili, než došli na pokraj svého hrobu? Jen
ten, kdo spoluvytvářel ony hodnoty, může pochopit, jak je
důležité obětovat se pro jiné.

PIETA ZA PADLÉ ČSL. LETCE
A POPRAVENÉ RUKOJMÍ
Z PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ
A VOJÁKY Z DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY.
V den 57. výročí ukončení druhé světové války se dne 8.
května 2002 konaly tradiční pietni vzpomínky na ty, kteří
věrni přísaze nad rakví prezidenta Osvoboditele - TGM,
přísahali věrnost jeho idejím a neváhali obětovat své životy v
nerovných bojích proti satelitům OSY (hitlerovskému
Německu, fašistické Itálii a jejich přívržencům - v čele s
japonským císařstvím). Hold padlým čsl. vlastencům vzdaly
delegace AČR (leteckých i pozemních armádních složek),
reprezentace přerovské místní samosprávy, městské policie.
Českého svazu bojovníků za svobodu, Čsl. obce legionářské
(ČSBS - ČoL), TJ SOKOLA a Svazu skautů a skautek ČR v
Přerově, a v neposlední řadě přerovské vojenské posádky
(včetně čestné roty a Územní vojenské správy), ale také

hostující pětatřicetičlenné Vojenské hudby Olomouc.
Akce při pokládání věnců na třídě Generála Dr. Karla
Janouška, u pomníku padlým rudoarmějcům na Želatovské
ulici a památníku, zbudovaného na paměť rukojmím z
Přerovského povstání před starou obřadní síní Městského
hřbitova v Přerově - tradičně moderoval br. plk. v. v. Jan
Paroulek. Za město Přerov vzdal obětem hold starosta města
Jindřich Valouch, dokumentární snímky ze všech akcí
prováděla přerovská a zlínská Kabelová televize, salv při
kladení věnců se ujala jedenáctičlenná čestná rota voj.
Posádky Přerov. Letošní pietni akce byly zakončeny naší
státní hymnou v podání olomoucké Posádkové hudby.
Na rozloučenou přednesli své projevy na počest poručíka
čsl. armády Oldřicha Vodičky u jeho památníku na Městském
hřbitově předseda místního Klubu angažovaných nestraníků
(KAN) Přerov - Ing. Jaroslav Bezděk a místopředseda MK
KAN Přerov František C i g a n e k. Památku vlkošského
rodáka - poručíka Oldřicha Vodičku, který položil svůj mladý
život na oltář vlasti při krutých výsleších na StB na Pankráci v
Praze uctil m.j. i starosta města Přerov Jindřich Valouch,
jeho zástupce Ing. Jiří L a j t o c h a za vojáky se památce
jmenovaného poklonil bývalý náčelník Územní vojenské
správy v Přerově (tč. MO ČR Praha) pplk. Ing. Dušan
Krpec.
Konfederaci politických vězňů ČR v Přerově reprezentoval
br. Vladimír H u č i n se svou matkou a s několika dalšími
příznivci MK KAN Přerov.
V Přerově 8. května 2002
Zaznamenal oldskaut ALBI z „Jižního Clondiku“ František Antonín C i g á n e k

Pomník v Praze
V Praze na Újezdě byl na pokraji petřínského parku odhalen
pomník obětem komunismu. Deset let trvaly tahanice o to zda
takový pomník postavit či ne. Konečně k tomu došlo. Po
tolika letech. Proč to muselo trvat tak dlouho ? Proč se
nenašel dostatek politické vůle pro postavení pomníku, který
by připomínal komunistickou zvůli ? Bylo snad třeba vyčkat
až se na tu minulost v denním shonu života trochu
pozapomenc....... ?
Otázkou nyní je zda skutečně bylo pro tento pomník,
připomínající
hrůznost
a
zločinnost komunistického
režimu, vybráno opravdu to nejvhodnější místo. My jsme
již před více než osmi roky navrhovali, aby důstojný pomník
obětem komunismu byl vybudován na Václavském náměstí, a
to v místech „pamětního kruhu“ pod sochou Sv. Václava.
Ovšem již tehdy pan Ing. Jan Bůrgermaister, nynější starosta
městské části Praha 1, prohlásil, že přes toto místo půjde v
budoucnu opět kolejiště tramvají a náš návrh kategoricky
zamítl. Včetně námi předloženého návrhu pomníku, proti
tomu nyní vybudovanému mnohem skromnějšího, ale o to víc
pietního....... !
V roce 1992, za primátora Koukala, bylo rozhodnuto, že
pomník bude stát tam, kde nyní stojí. A samozřejmě pro jeho
realizaci byl vybrán zcela jiný, mnohem monumentálnější
návrh. Takže pomník dnes, konečně po tolika letech stojí, ale
bohužel v místech kam málokterý z cizinců i dalších
návštěvníků Prahy zavítá.........
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zákonem 198/1993. Znovu zdůrazňujeme, že nejde jen o
majetek lidí v zahraničí ale i o drobné majetky desetitisíců lidí
doma, v jejichž domku se usadil místní komunista, který se v
některých případech zasloužil o jejich zavření, odsouzení a
zabavení majetku.
Budou ovšem případy, kdy majetek není možno vrátit. Pak
musí stát vyplatit peněžní náhradu, která, podle
mezinárodních zvyklostí, musí být včasná a správná (timely
and fair), tj. musí být možno si za takovou náhradu koupit
podobnou nemovitost. Znovu upozorňujeme, aby všichni,
kterým byl majetek zabaven, jej v poslední vůli odkázali. Za
těch 12 let, po které se Česká republika zdráhá majetky
původním majitelům vydat, už nás hodně zemřelo, nad čímž
se nepřátelé emigrace a restitucí radovali a s čímž ve svých
kalkulacích počítali.
Měli jsme poruchu na počítači a ztratili jsme některé adresy.
Prosíme tedy znovu každého, kdo dostane oběžník poštou a
má elektronickou adresu, aby nám ji sdělil nebo aby nám
sdělil jakoukoliv jinou změnu.
Politické straně Pravý blok jsme poslali 3,600 kanadských
dolarů. Záruka, že se dostanou do sněmovny ovšem není ale
doufáme, že přežijí, dostanou-li alespoň 1 1/2 procenta
odevzdaných hlasů.
Evropský soud pro lidská práva, který dosud nerozhodl ani
jediný restituční případ a pravděpodobně čekal na politické
rozhodnutí, bude koncem května zkoumat první případ
Přátelé,
Čechoameričana,
kterému brání v restituci jedině to, že podle
naše věc udělala ohromný krok kupředu. Komisař Evropské
českého
pojetí
práva
ztratil české občanství tím, že získal
unie pro rozšiřování, pan Günter Verheugen vydal, spolu s
americké.
Doufáme,
že
tím bude odstranění diskriminace
premiérem České republiky, Milošem Zemanem, tiskové
zpečetěno.
Česká
republika
se tedy pomalu přizpůsobuje
prohlášení, které přikládáme v angličtině i v českém překladu.
právnímu
řádu
Pro nás je důležitý
Evropské unie. Jsou
poslední odstavec.
ovšem další zákony,
Už ve
čtyřicátém
které bude třeba měnit.
oběžníku
jsme
Je
to zákon 39/2000 O
upozorňovali, že přijdou
poskytnutí
restituce na řadu a to
|17. dubna 20021
jednorázové
peněžní
nejdříve pro ty, kteří z
částky
příslušníkům
jakéhokoliv
důvodu
československých zahraničních armád a spojeneckých armád
ztratili české občanství a poukazovali jsme na stanovisko
v
letech 1939 až 1945 a zákon 261/2001 O poskytnutí
Výboru Spojených národů pro lidská práva. Výbor
jednorázové
peněžní částky účastníkům národního boje za
diskriminaci několikrát odsoudil v jednotlivých případech a
osvobození,
politickým
vězňům a osobám z rasových nebo
nakonec i v Závěrečném posudku České republiky, který jsme
náboženských
důvodů
soustředěných do vojenských
přiložili k 40. oběžníku.
pracovních
táborů.
Oba
zákony
máme pro vás k dispozici. V
Zrušení podmínky občanství nebo nový zákon s novými
obou
těchto
zákonech
a
možná
v dalších, je zase podmínka
lhůtami bude ovšem muset projednat a schválit sněmovna a
českého občanství, která je nejen nepřijatelná, Spojenými
pan Klaus prý, podle našich zpráv i podle českého tisku, soptí
národy odsouzená a nakonec i nesmyslná. Vzhledem k tomu,
oheň a síru, což je pro jeho nenávist emigrace typické. Podle
že
do těchto zákonů byla tato podmínka vsunuta dávno po
Mf Dnes řekl: „Nechce se nám věřit pravdivosti posledních
odsouzení
takové diskriminace Spojenými národy, je vidět, že
vět prohlášení českého premiéra Zemana a komisaře
je
to
další
pozůstatek totalitního myšlení, podle kterého se
Verheugena. Žádáme o vysvětlení, co to znamená.“
přijímaly
i
zákony odporující podepsaným mezinárodním
Bude tedy o zrušení diskriminace ještě boj aleje už dnes
úmluvám.
Český
voják, který odešel do Spojených států nemá
jisté, že se Česká republika na cestě do Evropy přizpůsobuje.
podle
těchto
zákonů
na nic nárok. Jeho žena a děti také ne.
Napište tedy, prosím, poděkování panu Verheugenovi a také
Stejně
vdova
Angličanka
po českém letci, který zahynul v
panu Zemanovi. Adresy na konci oběžníku.
bitvě o Anglii. Neobstojí námitka, že si dnes mohou Češi
Je to naše druhé vítězství. První bylo 12. července 1994, kdy
české občanství obnovit. Známe i ty, ke kterým se jejich vlast
Ustavní soud na žádost skupiny poslanců zrušil podmínku
zachovala
takovým způsobem, že o obnovu občanství nestojí.
trvalého pobytu. Musíme ovšem nadále usilovat o fyzické
Ovšem
ani
takoví nemohou být z restitucí nebo z odškodnění
vrácení komunisty neprávem zabavených a jimi obsazených
po
právu
vyloučeni.
nemovitostí. Pro jejich pokračující držení není žádný právní
Jako obyčejně, přikládáme vyúčtování. Pokud byste chtěli
důvod, protože veškeré komunistické rozsudky, kterými byl
přispět
na vydávání oběžníků, na podporu Pravého bloku nebo
majetek obětí komunistického teroru zabaven, byly zrušeny
jen
oslavit
toto velké vítězství demokratického práva, pošlete
zákonem 119/1990 a toto zabavování bylo znovu odsouzeno
Vraťme se však k tomu odhalení a hlavně k pomníku
samému. Dílo mistra Zoubka je vskutku ve svém pojetí
krásným kusem moderního umění, ale zdá se nám, že ne zcela
vyjadřuje to, co měl vyjádřit. Mezi bortícími siluetami
najdeme jen postavy mužů. A přece i tolik žen trpělo zvůlí
komunismu stejně jako muži a mnohdy i více...........
Ti, kteří se přišli podívat na odhalení a poklonit novému
dílu, nebylo bohužel tolik, kolik se očekávalo. Vše
nasvědčuje, že akce odhalení byla předem určena jen pro
„vybrané“. Těch několik málo přítomných bývalých
politických vězňů, to byli většinou členové KPV. K jiným se
nějakým řízením pozvánka nedostala! Bůh ví proč.........
Nescházeli tam jen bývalí političtí vězni komunismu ve
větším počtu, chyběli tam například i představitelé našich
zahraničních jednotek a hlavně, což mi nejvíce vadilo; naše
mládež. A musel jsem se ptát v duchu, proč někdo nepozval
třeba naše skautky a skautky, proč někdo nepozval třeba
studenty gymnázia, které je od místa pomníku necelých 500 m
vzdáleno. Přítomen odhalení nebyl ani prezident! Otázkou je
zda vůbec byl pozván. I znovu se musíme ptát k čemu mělo
odhalení pomníku posloužit. Zda mělo skutečně celé
veřejnosti připomenout ony doby rudého temna, nebo zda
cílem bylo pouhé zveřejnění určitých vybraných osobností.
Mnohé nasvědčuje tomu, že to druhé bude si pravdou........ !
Stanislav Stránský

Čtyřicátý druhý oběžník
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šek na naši adresu.
Adresy, na které by bylo třeba napsat poděkování, i když jen
dvě nebo tři řádky:
Commissioner Giinter Verheugen
Ing. Miloš Zeman
Chairman of EU Enlargement
Předseda vlády
rue de la Loi 200
České republiky
B-1049Bmxelles
Nábřeží Edv. Beneše 4
Belgium
118 01 Praha 1
Czech Republic
(V současnosti je tato adresa již Ing. Zemana neplatná,
pozn. redakce MUKL)
Podívejte se na naši stránku http://www.czechoffice.org
Czech Coordinating Office
Sccretary Jan Sammer
1103-100 Antibes Drive
Toronto, Ontario,
CanadaM2R 3N1
Tel. 416-665-7324
ian.sammerAczcchoffíce.org
jan.sammcrAsympatico.ca
Tisková zpráva Evropské unie.
Praha, 11. dubna 2002.
Po setkání dnešního rána, komisař pro rozšiřování EU Giiter
Verheugen a premiér Miloš Zeman vydali toto tiskové
prohlášení o Benešových dekretech:
Společné tiskové prohlášení.
My premiér České republiky a Člen Evropské komise pro
rozšiřování, prohlašujeme společně, že sjednocování Evropy
bylo vždycky především politickým procesem. Od samého
počátku bylo hlavním úkolem překonat nejednotnost,
nepřátelství a předsudky a posílit mír, spravedlnost, svobodu a
bezpečnost. Nikdy nesmíme zapomenout utrpení způsobené
hrůzami druhé světové války. Podstatou sjednocování Evropy
však byl pohled dopředu - neohlížet se zpět s trpkostí a
nepokračovat v starých bitvách. V západní Evropě bylo tohoto
smíření dosaženo před desítkami let. V střední Evropě,
vzhledem k tomu, že tomu bránilo komunistické období, jsme
museli čekat. Ale naše příležitost je teď. Když hledíme na to
co nás čeká v jednadvacátém století, musíme se střežit před
zloduchem nacionalizmu. Jinde v Evropě jsme byli zcela
nedávno svědky toho co se může stát. Česko - německá
deklarace z roku 1997 představuje rozhodný a historický krok
k vytvoření blízkého a přátelského vztahu mezi Českou
republikou a Federální německou republikou. Přístup
kandidátských zemí k Evropské unii je neoddělitelnou
součástí celkového procesu evropského sloučení. Základní
politické cíle tohoto procesu mohou být naplněny jedině
tehdy, když se kandidátské země stanou plnoprávnými členy.
My proto na sebe bereme společnou odpovědnost za rozhodné
pokračování evropského sjednocování. Nedávno bylo mnoho
veřejných
diskuzí
o
některých
československých
prezidentských dekretech z roku 1945 a o československé
legislativě, která následovala bezprostředně po konci války.
Stejně jako opatření Jiných evropských zemí by některé tyto
zákony neobstály, když by byly hodnoceny podle dnešních
měřítek - ale patří minulostí. Evropská úmluva žádá, aby
členské státy a instituce Evropské unie hodnotily kandidátské
země podle jejich nynějšího, nikoliv někdejšího chování.
Jakákoliv část zákonného pořádku kandidátské země, která
má pořád dopad na dnešní legalitu, nemůže uniknout
přezkoumání zákonodárství Evropské unie.

V tomto světle zkoumáme pečlivě shora uvedené zákony. K
dnešku je zřejmo, že vzhledem k jejich povaze a obsahu,
nemají žádný legální dopad na občanství a na majetek. Proto
jsme přijali stanovisko, že tyto československé prezidentské
dekrety nejsou součástí jednání o přístupu a nemají na ně mít
žádný vliv. Pokud jde o některé další zákony, je třeba další
objasnění.
Také byla veřejná debata o jiné věci, československém
restitučním zákonodárství a praxi od počátku devadesátých
let. Jsme si vědomi toho, že v rámci uplatnění Evropské
úmluvy, (která obsahuje ideu evropského občanství), je
diskriminace na základě občanství zakázána. Česká republika
zkoumá v tomto směru své zákonodárství, které sahá až k 25.
únoru, aby je přivedla, v případě nutnosti, k shodě
s Evropskou unií do doby, kdy Česká republika přistoupí k
Evropské unii.
Miloš Zeman
Günter Verheugen

ABY SE NIKDY
NEZAPOMNĚLO

HORNICKÝ SPOLEK BARBORA
KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO JÁCHYMOV

Výstavba hornického skanzenu v Jáchymově
- expozice “Jáchymovské peklo“ •
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Tento záměr předkládá občanské sdruženi Hornický spolek
Barbora, které bylo založeno v r. 1996 za účelem ochrany a
částečné obnovy technických památek souvisejících s 450 lety
hornické činnosti v jáchymovském regionu. Cílem zaměřuje
vytvoření hornického skanzenu v důlním komplexu štoly č. 1
(1952) a štoly Vysoká Jedle (původem z 16. století ) a v
nadzemním prostoru mezi šachtami Svornost a Josef. Široké
časové období vzniku tohoto komplexu umožňuje
připomenout období, kdy historie regionu byla psána
především prací a umem celých generaci lidského pokolení.
Umožňuje také, ale připomenou kapitolu válečných a
poválečných dějin, která proběhla ve znamení utrpení tisíců
nevinných lidí. Skanzen se tak nedělitelně stane památníkem
vzdávajícím hold mistrovství a práci našich předků, ale také
věčným mementem varujícím před totalitní moci.
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1. Úvodem...
Je pravidlem, že velké tragédie tohoto století, které zasáhly
do života několika generací si jednotlivé národy připomínají
pomocí více či méně okázalých památníků. Pro přímé
účastníky těchto temných období lidstva, národů nebo etnik
jsou tyto památníky bolestnou připomínkou minulosti, pro nás
ostatní pak varováním před nenapravitelnými omyly. V naší
zemi je řada míst dokladující utrpení, které našemu národu
způsobili jiní. Kolik je však připomínek události a období v
nichž se jedna část našeho národa dopustila krutostí nad
příslušníky stejné národnosti ?
Z tohoto pohledu se téměř snažíme zahladit vše co by nám
připomínalo temné stránky naší historie. Jako však nelze
vymazat krvavé stopy nacistického režimu na našem území,
nelze vymazat i obdobné řádění totalitní moci komunistů v 50.
a 60. letech. A tak jako nacisté nám vryli do paměti jména
Lidice, Ležáky a Terezín, je třeba si připomenout, že
komunistický režim zplodil Jáchymov, Příbram atd. V
učebnicích zaručeně najdete pojmy holocaust, koncentrační
tábory a heydrichiáda. Těžko tam ovšem najdete podrobnější
údaje třeba o jáchymovském peklu, táborech nucených prací,
likvidačních věznicích atd.
Okolí Jáchymova skrývá řadu míst, kde trpěli tisíce odpůrců
komunistického režimu. Pečlivá ruka jejich stavitelů ovšem
zahladila co mohla, o zbytek se pak postarala laskavá síla
přírody. Jen přímí účastnici a zasvěcení ví co dřív byly
planiny se zbytky základů budov ukryté v lese a co se
odehrávalo v podzemí dnes turisticky atraktivního regionu.
Běžný návštěvník těchto míst si jen těžko vybaví kdo, za
jakých podmínek a proč přemístil z hlubiny podzemí obrovské
masy horniny, tvořících četné haldy v okolí.
Připomenout pravý účel opuštěných planin a přiblížit život
jejich „obyvatel“ si klade za cil jedna z expozic námi
budovaného skanzenu. Tato bude tématicky věnovaná právě
jáchymovskému peklu. Přesto, že naším cílem je především
obnova a údržba památek souvisejí s hornickou činností,
nemůžeme a nechceme ignorovat dobu a okolnosti, za nichž
rozsáhlá důlní díla vznikala. Je tu také skutečnost, že některá
důlní díla, které obnovujeme jako součást podzemní expozice
našeho skanzenu, jsou původem právě z 50. let. Jejich
uvedením do autentického stavu, včetně jejich blízkého okolí
na povrchu tak chceme přiblížit realitu doby jejich vzniku.
2. Expozice jáchymovské peklo
Historie pracovních táborů na Jáchymovsku spadá již do
období druhé světové války. V jejím průběhu se z lázeňských
domů stávají lazarety a u dolů se objevují první zajatecké
táborj'. V nich jsou internováni váleční zajatci z celé Evropy,
kteří jsou nasazováni na práci v dolech při těžbě suroviny pro
Hitlerovu „zázračnou zbraň“. Po předvedeni účinku atomové
pumy v Hirošimě se Jáchymov opět dostává do centra
pozornosti. Zdejší doly totiž představovali jediná, ihned k
těžbě připravená ložiska uranové rudy v sovětské zájmové
sféře. V zajateckých táborech jsou pro změnu internováni
němečtí váleční zajatci a retribuční vězni, kteří pracovali v
dolech až do roku 1947. Jejich odchodem se významně snížil
počet pracovních sil, což vyvolalo rozsáhlý nábor na území
celé republiky.
Zlom přišel v roce 1948, kdy vládnoucí komunistický režim
začal řešit situaci nasazením svých postupně uvězňovaných
politických odpůrců. Počet pracovníků v dolech se tak zvyšuje
na desetitisíce, přičemž polovinu z celého počtu představuji
političtí vezni. O stříbronosném kraji s prameny léčivých vod

se postupně začíná potají mluvit jako o „Jáchymovském
pekle“ a město i jeho okolí se stává přísně střeženou oblasti se
vstupem jen na povolení. Hotely a penziony slouží
bezpočetným bezpečnostním složkám. Tato doba „temna“
trvala až do roku 1962, kdy byly rušeny poslední lágry a
vězňové jsou postupně přesouváni do nově otevíraných
uranových dolů v Příbrami.
2.1 Umístění a přístupnost expozice
Expozice tématicky zaměřená na období jáchymovského
pekla bude umístěna do prostoru skanzenu mezi ústím štoly
č.l, šachtou Svornost a nad ni rozložené planiny, kde stával
tábor nucených prací Svornost. Přístup k místu je zajištěn po
silnici Jáchymov - Mariánská. Pro pěší je toto místo přístupné
také 600 m dlouhou stezkou, která vede z prostoru velkého
parkoviště před budovou královské mincovny a radnice.
2.2 Rozsah podzemní částí expozice
Základem podzemní částí je důlní dílo štola č.l, která byla
ražena v roce 1952. Zamýšlený rozsah jejího zpřístupněni je
patrný ze schématu v příloze č. 1. Štola bude obnovena v
celkové délce cca 500 m a vystrojena nově vybudovanou
důlní výztuží odpovídající typem a provedením období vzniku
díla. Díky zdokumentování štoly po jejím otevření v roce
1997, je možné některé její úseky vystrojit přesně do stavu
odpovídajícímu jejímu provozu v 50. letech. Z pohledu
tématického zaměření expozice je pak stěžejními exponáty v
této štole trojice katrů v původním provedeni, z nichž dva jsou
umístěny poblíž ústí štoly a třetí na jedné z rozrážek od
navazujícího kříže. Pro vytvořeni reálné představy funkčního
důlního díla bude ve štole také vhodně instalována novodobá
důlní technika, představovaná vrtacími kladivy a soupravami,
kolejovými mechanismy, signální a zabezpečovací technikou
atd.. Atmosféra skutečného provozu bude zvýrazněna přímou
ukázkou činnosti některých zařízeni, především vrtací
techniky, jejíž zvuk je tak charakteristický pro důlní
pracoviště.
Na štolu č. 1 následně navazuje další část podzemní expozice
skanzenu, která již ovšem bude tématicky zaměřena na jiné
historické období. Tímto je úsek od druhé poloviny 16. století
do první poloviny 20.století.
2.3 Rozsah nadzemní části expozice
Prostor bývalého tábora nucených prací Svornost se nachází
cca. 40 m nad provozními budovami stejnojmenné šachty,
šachty Svornost. Tento tábor byl za války využíván jako
zajatecký tábor a po válce jako internační tábor německých
válečných zajatců a retribučních vězňů. Po únorových
událostech roku 1948 se tento tábor stal součástí komplexu 12
táborů nucených prací určených pro politické odpůrce
komunistického režimu. Expozice v této části bude
představována rekonstruovanou hlavní bránou lágru s
konstrukcí strážní věže „špačkámy“ a
rekonstruovanou
stavbou jedno z táborových ubikaci (viz. příloha č.2) a to
včetně jejího vnitřního vybavení. Na tábor bude navazovat již
rekonstruovaný koridor (viz příloha č. 3), kterým procházeli

Tichými kroky a pozdě,
přece však přichází fresí
Tibullus, Elegie
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(„podlahy“).
Dále byla vybudována dvojitá větrná uzávěra, včetně osazeni
ventilátoru a lutnového tahu umožňujícího umělé větrání
štoly. V průběhu realizace II. etapy došlo k samovolnému
propadu před ústím štoly Vysoká jedle, což vedlo k vytvoření
průchozího větrního proudu významně usnadňujícího
odvětrávání důlních děl mezi štolou č. 1 a štolou Vysoká jedle.
Tato skutečnost byla následně zapracována do projektové
dokumentace, především do části o zajištění větrání.
Po schváleni provedených úprav projektu bude opět
pokračováno v obnově štoly č. 1. Tato je pro nejbližší období
představována dokončením opatření zamezujících větrnímu
spojeni s dolovým polem jámy Svornost, zabezpečením a
výstroji některých úseků štoly. Konkrétně půjde o Prodloužení
rozvodu či energie hlouběji do štoly a výstavba kolejové
dráhy. Její počáteční úsek bude vést z prostoru před ústím
štoly směrem do díla, v celkové délce cca. 300 m.
5. Na závěr
Vzhledem k ostatním expozicím budovaného skanzenu, je
expozice věnovaná jáchymovskému peklu, především pak její
povrchová část nejsnáze realizovatelná. Pro jej i výstavbu není
třeba speciální projekční dokumentace a povoleni, jak je
tomu v případe probíhající obnovy štoly č.l. Na druhou stranu
bude mít z pohledu „muklovské“ tématiky, zřejmě větší
schopnost přiblížit autentičnost doby 50. a 60. let. Naši
snahou je zrealizovat tuto část co nejdříve a vhodné tak
doplnit připravovaný památník v prostoru bývalého tábora
nucených prací Vojna na Příbramsku.
Snad ukážeme i cestu ostatním, kteří dosud hledají vhodný
způsob jak nenásilně připomenout smutné úseky naší historie.
Snad také vytvoříme i důstojný památník těm , kdož stáli na
vnitřní straně plotu s ostnatým drátem ...
P ř ílo h a
C. 1 — s c h é m

a z p ř ístu p n ě n í d ů ln íc h d ě l
v" p r o sto r u

š t o ly
C. 1

vězni z tábora na šachtu Svornost a zpět. Díky svědectví
bývalých politických vězňů bude vše zrekonstruováno v
podobě odpovídající skutečnému stavu v 50. letech.
V prostoru před ústím štoly č. 1 je plánována obnova jejího
portálu a především rekonstrukce původního oplocení areálu
štoly včetně dřevěných strážních věží. K dispozici jsou
dobové fotografie tohoto prostoru, včetně mapy zachycující
přesně umístění jednotlivých věží a úseků plotu. Vše bude
proto opět zrekonstruováno do původního stavu.
Výhledově je plánována obnova původního dopravního
koridoru vedoucího od štoly č. 1 do prostoru šachty Josef.
Našim záměrem je vytvořit v tomto úseku funkční polní
dráhu, umožňující provoz kolejové techniky, kterou vlastníme
(dieselová důlní lokomotiva, pulmany, nákladní vozíky hunty).
3. Navazující objekty
Na popisovanou expozici bude navazovat již dnes
zpřístupněná historická naučná stezka, věnovaná právě
jáchymovskému peklu. Její počátek je na historickém náměstí
v horní části Jáchymova, odkud vede kolem budovy královské
mincovny k šachtě Svornost. Odtud vede po silnici na Nové
Město kolem prostoru našeho skanzenu na místo kde stával
TNP Svornost. Stezka pak postupné vede na tábor Nikolaj,
Eduard a údolím Eliášského potoka k táboru Mariánská, popř.
je možné z ní odbočit na tábor Barbora nebo Rovnost. U
těchto důležitých bodů stezky jsou vždy umístěny tabule se
základními
informacemi
o
daném
místě.
Výhledově zvažujeme umístění informačních tabulí v
místech jednotlivých táborů a šachet. U táborů by tyto tabule
obsahovali povrchovou mapku tábora s údaji o době existence
a počty vězňů. U šachet budou tyto tabule obsahovat schéma
rozložení pater a základní provozní údaje, jako je období
provozu, velikost dolového pole atd..
4. Etapy realizace
Povrchová část expozice
V rámci výstavby povrchové části expozice
je v současné době rekonstruován koridor
mezi šachtou Svornost a táborem Svornost.
Bylo provedeno vyčištění prostoru koridoru
od vyrostlých stromů a keřů. Následovat
budou práce na úpravě terénu, budování
schodišťových stupňů a postavení plotu po
stranách koridoru.
V navazujícím prostoru tábora Svornost
bude v letošním roce provedeno vyčištění
plochy od náletových dřevin (stromy a
keře). Příští rok je plánována výstavba jedné
z
táborových
bran
a
zpřístupněni
podzemních korekcí.
V prostoru před ústím štoly č. I je
vybudována jedna z dvojice strážních věží
(špačkáma). V dalších letech je plánována
výstavba oplocení úseku před ústím štoly v
původním provedení.
Podzemní část expozice
Veškeré dosud provedené práce lze dle
časového sledu rozdělit do dvou etap. V I.
etapě byl odstraněn zával v ústí štoly č. 1 a
zajištěn
její
vchod
proti
vstupu
neoprávněných
osob.
V
II.
dosud
neukončené etapě proběhlo vyčištění úseku
štoly v délce cca. 180 m a úprava její počvy

Strana 30

(Znojemská) žába na pramení.
Ve vyprahlém kraji jihu Moravy přicházel vždy nadmíru vhod
jakýkoliv pramen i pramínek. Tím spíše, pokud mohl žíznícím
poskytnout dostatek čiré a osvěžující voděnky. Nejinak tomu
bývá i v přeneseném smyslu. Více než dvanáct let po
listopadu 1989 se takovým pramenem měla stát novela zákona
o archivnictví, která mohla definitivně vyřešit všudypřítomné
snahy o tabuizaci písemností a archiválií materiálů totalitního
politického subjektu i jeho členů, bezprostředně odpovědných
za nepříznivý vývoj v naší zemi. Na očisťující pramen těch
několika mála metrů zachovaných informací, které unikly
divokým plamenům, promyšleným
skartacím i více než
desetiletému
systematickému
mlčky
tolerovanému
vytříďování se však i přes jasně znějící normu postavily
příslovečné žáby v podobě státních úředníků. Na jednu
z takových lze osobně narazit ve Státním okresním archivu
Znojmo v osobě jeho současného ředitele JUDr. Lubomíra
Mály.
Příloha č. 2

Příloha č. 3 — původní podoba rekonstruovaného koridoru

Příloha č. 3

zřídka poctivost panuje,

KDE VELKÁ NOUZE KRALUJE
Walther

I žil - byl jednou jeden zvídavý chasník... Do ticha
badatelny zmíněného archívu docházel již delší dobu.
Problematika
odsunu
sudetských
Němců,
historie
znojemských domů, škol a rodin nezavdávala nikdy
sebemenší příčinu ke konfliktu. Pracovníci archívu mu vždy
vycházeli ve všem vstříc až s nevšední ochotou, poradili,
posloužili, trpělivě přinášeli a odnášeli zaprášené kartony plné
historie i lidských osudů. Poprask u některých služebně déle
sloužících zaměstnanců vyvolal až jeho zájem o existenci
fondu
Okresního
výboru
Komunistické
strany
Československa.
Když zvídavého a zákonů znalého chasníka neodradilo ani
počáteční pštrosí mlčení, ani následné pokusy - nutno dodat,
že nepříliš přesvědčivé - o šeptané odkazy na jakousi blíže
nedefinovanou „utajenosť’ písemností, dostalo se jeho
neodbytnosti konečně jednoho krásného dne zasloužené
odměny v podobě nahlédnutí do inventárního seznamu
archiválií zpracovaného dotyčného fondu. Ejhle - pomyslel
si náš chasník, když jeho tužka téměř automaticky a ve spěchu
na papír vypisovala inventární čísla badatelských pokladů,
střežených dosud pod devíti petlicemi archivní instituce v
okresním městě. V tom městě, kde ještě před patnácti lety
mohlo být zločinem navýsost nebezpečným naladit si vysílání
rakouské televize, číst Ludvíka Vaculíka, natož fotografovat
v blízkém okolí zdevastované kapličky příhraničních vísek.
Chasníkovo překvapení nad seznamem zastrčeného fondu
umocňovalo i povědomí toho, že klíč k oněm petlicím držel
ještě celých pět let po sametovém předání moci prokazatelný
spolupracovník Státní bezpečnosti. Není divu, že badatelská
zvídavost našeho hrdiny, opodstatněná tentokrát i zákonným
podkladem, zajásala a hlad se již těšil na její ukojení v podobě
kartotéky členů KSČ, záznamů plenárních jednání okresní
partaje i personálních spisů členstva. To vše mělo totiž tvořit
nedílnou součást předmětného fondu.
Chasníkovo badatelské opojení a naivní představy
o nezávislých státních úřednících respektujících platné a
účinné zákony tohoto demokratického státu však měly při
následující schůzce vžiti za své.
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Ředitel okresní archivní instituce, doktor komunistického
bezpráví Lubomír Mála nemusel ani mávnout kouzelným
proutkem a přesto přenesl sebe i chasníka reálně o několik let
nazpět. Inu, vědomosti z oboru ostrahy se přece hodí. Ostraha
táboru míru a socialismu nebo komunistických dokumentů buď jak buď. Jakoby kdesi kousíček za Znojmem rázem
opětovně vyrostly vysoké ploty z ostnatého drátu, střežené
pečlivě vybranými synky pracujícího lidu, jakoby celý
znojemský kraj opět řídilo tesilové politbyro soudruhů, jakoby
se opět tam někde pod okny poslušně a povinně řadil ovíněný
a ovodkovaný
prvomájový průvod, zatímco mnozí
z chasníkových tehdejších i dnešních přátel teskně vzdychali
za rodnou hroudou v kanadských provinciích nebo
v minkovické korekci.
Nepomohlo zkrátka nic. Kampak na žáby na zarudlých
archivních pramenech s jakousi novelou, nota bene teprve
březnovou a v dubnu, že? Kampak s celým právním řádem.
MY máme vlastní předpisy a nařízení a ... basta fidly. Jako na
„čáře”, za starých dobrých časů. A před šťouraly máme pro
strach uděláno. MY přece víme co musíme utajovat, před
kým a proč. A kdo je nám za to vděčný.
Konec dobrý, všechno dobré? Nikoliv - konec zůstává
otevřený. Ředitel Mála podal údajně na vyšší metodická místa
dotaz, co podniknout. Až mu po několika týdnech pošlou
novelizovaný text Sbírky zákonů a on bude muset pramínek
přece jen uvolnit, nikdo již asi nezjistí, že to, co se bude
řinout, mohou být již jen bezcenné vyfiltrované a zapáchající
splašky, nikoliv čirá autentická tekutina. Možná se panu
řediteli dostane i nějakého diplomu nebo ocenění za chrabrou
ochranu materiálů OV KSČ. Možná bude pokárán, že úroveň
občanského vědomí podcenil a administrativně podobné přece
jen nežádoucí publicitě včas v rámci legálních archivářských
fíglů nezabránil. Ale nebuďme škodolibí, nejsme přece jako
ONI. Oni mají informace, ekonomickou moc, staré známosti,
my zase jen a jen holé ruce. A mnozí z nás určitě zase i holou
p...
Otázkou zůstává, kolik takových „žabiček” bylo za tichého
souhlasu a sladkého nevědomí sametově oblblých občanů
v polistopadovém období
rozeseto na různé prameny
a pramínky. Kolik jich tam samo doskákalo po zádech nás
všech. A kolik jich dodnes přečkalo, aby opět splynulo
s rudým okolím. A chasníci ? Ti aby si už zase balili buchty
do ranců a chystali se snad za velkou louži. Pro jejich ochranu
tu přece obojživelníci nejsou.
Slabou náplastí mu může být skutečnost, že z udatného
strážce JUDr. Mály - nechtěně vylouplého z anonymity
archívních depozitářů - se dodatečně před veřejností vyklubal
i pěkný ptáček. Místní občanský aktivista Soběslav Stehlík předseda někdejší Občanské komise, která Málu v roce 1991
nedoporučila pro nedůvěru ani k další službě v bezpečnostním
sboru - se může dnes již jen divit, k jakým kariérním výšinám
okresního formátu to byl bývalý kovaný straník a
vysokýdůstojník 4. brigády Pohraniční stráže po svém
odchodu z řad transformované pohraniční policie ve polovině
90 let ’’kýmsi” předurčen.
P.S. Ve volbách do poslanecké sněmovny získala
Komunistická strana Čech a Moravy v okrese Znojmo 29,18
procent hlasů a zvítězila. Spolu s řadou svých bývalých
spolustraníků z druhé sociální demokracie to zde činí plných
56,39 (!!!) procent platných voličských hlasů. Žáby mohou
zůstat klidné.

A o čem to je ? - krátká historie archivů KSČ po listopadu
1989.
Zákonem č. 107/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, kterým se
mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých
činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, se
demokratickým poslancům a senátorům českého parlamentu
podařilo v atmosféře rozsáhlých diskusí prosadit zásadní
průlom do poznání historie a podstaty
komunistického
režimu. Poněkud na okraji zájmu veřejnosti - na rozdíl od
materiálů tajných represivních složek - zůstalo, že v části
druhé zákona došlo přes odpor socialistické vlády i k
neomezenému zpřístupnění veškerých spisových materiálů
a archiválií zločinné Komunistické strany Československa.
Zákonná úprava je výsledkem kompromisu a ústupku, když
původní návrh, aby se tato možnost zpřístupněn - škodolibě
podporovaná i představiteli parlamentní KSČM - vztahovala
na materiály všech předlistopadových organizací založených
na komunistické ideologii, včetně SSM, ČSM, Svazarmu atd.,
ztroskotal na zoufalém nesouhlasu dědice národně-frontovní
Československé strany lidové - zástupců současné KDUČSL.
Teoreticky by tedy obecnému zpřístupnění archivních fondů
bývalé KSČ nemělo v současnosti nic bránit. V řadě případů
tomu totiž bylo v uplynulé dekádě zcela jinak. Archiválie a
písemnosti, které vzešly z činnosti bývalé KSČ, byly
súčinností od 1. ledna 1991 vyvlastněny na základě tehdy
ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ
lidu ČSFR. Partajníci měli tedy ještě více než rok na to, aby
se ty nejcitlivější a nejožehavější dokumenty do nepovolaných
rukou nedostaly.
K případnému odtajnění zbývajících a
předaných materiálů, obsahujících údajné utajované
skutečnosti, došlo pokynem ředitele NBÚ v případě fondu ÚV
KSČ v roce 1999, u ostatních komunistických fondů ještě
před tímto datem. Nelze zde totiž ani opomenout, že
v opačném případě by se kvůli komunistickému utajování
musela řada pracovníků archívů podvolit nechvalně známé
proceduře bezpečnostních prověrek ala Česká republika, zcela
v intencích dědiců těch, co ony inkriminované písemnosti
často vytvářeli a utajovali. Četní archiváři (pravděpodobně
nejspíše v zájmu ochrany členské základny a činnosti KSČ) se
však pohotově naučili využívat (zneužívat) různých
obstrukčních berliček tak, jak jim to umožňuje platný
(bolševický) archivní zákon č 97/1974, o archivnictví,
v platném znění. Oblíbené za účelem znepřístupnění je
například
vykazování
fondu
jako
nezpracovaného,
v rekonstrukci apod. Dle ustanovení § 11 této ústřední české
normy pro oblast archivnictví lze do archiválií mladších 30 let
nahlížet jen ze souhlasem ředitele nebo vedoucího archivu,
kde jsou archiválie uloženy. Tento souhlas nelze udělit,
jestliže by byla tímto nahlédnutím ohrožena bezpečnost státu
nebo veřejná bezpečnost nebo právem chráněné zájmy osob.
Novelou zákona byla možnost nahlédnutí, kterou nelze
odepřít ani vázat na souhlas příslušného orgánu výslovně
zakotvena i v případech, kdy se jedná o spisové materiály a
archiválie Komunistické strany Československa (§11, odst.3,
písmeno e) zákona). Ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nelze na
archiválie aplikovat, když právě tento zákon odkazuje ve
věcech zpracování osobních údajů pro účely archivnictví na
zmíněný zákon o archivnictví. Tento jednoznačný
názor problematice předkládání archiválií a písemností KSČ,
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který není ješitnosti i rudé minulosti mnohých strážců českých
archivů příliš po chuti, zazněl z úst představitelů archivní
správy na semináři Archivy a ochrana osobních údajů,
pořádaném dne 23.5. ve Státním ústředním archivu. Návrh
nového zákona o archivnictví s neomezeným zpřístupněním
fondů KSČ opětovně nepočítá. Je pravděpodobné, že pod
pláštíkem tzv. ’’ochrany práv a svobod druhých” či ’’ochrany
zájmů třetích osob” zůstanou informace o tom, kdo z vašich
zastupitelů, zaměstnavatelů nebo úředníků byl v Lidových
milicích, prověrkových komisích či v okresní nomenklatuře
totalitní politické strany, či kdo vás za rudou knížečku denně
špehoval, zůstanou ještě na dlouhá desetiletí skryty v regálech
depozitářů.
PhDr. Václav Babička
Archivní správa MV ČR
Milady Horákové 133
166 21 PRAHA 6
V Bechyni dne 17.5.2002
Stížnost na porušovaní archivního zákona
Podávám tímto stížnost na stávajícího ředitele Okresního
archivu Znojmo JUDr. Lubomíra Málu. Jmenovaný v rozporu
s platným archivním zákonem svévolně znemožňuje
zpřístupnění Časti archiválii soustředěných a zpracovaných v
působnosti Státního okresního archivu Znojmo.
Dne 17.4. 2002 jsem navštívil Statni okresní archiv ve
Znojmě za účelem studia fondu OV KSČ Znojmo (číslo listu
JAF 1300). Od zaměstnanců jsem si tu na základě inventární
pomůcky zpracovaného fondu na příští badatelský den
objednal několik ze zde uvedených položek. Při mé
následující návštěvě archivu mi však ředitel Lubomír Mála
výslovně odmítl některé z požadovaných materiálu
zpřístupnit. Jako důvod odmítnutí uváděl účelově rozličné
důvody, po počátečních poukazech na naznačovanou, ničím
neopodstatněnou utajenost materiálu ze strany některých
podřízených pracovníků se ředitel odvolával postupně na
zákon na ochranu osobních dat. na znění archivního zákona
před novelizací, dokonce i na zákon o právu autorském. Při
své argumentaci mi předkládal zněni archivního zákona bez
doplněných novel a toto vydával za relevantní plamou normu.
Na mé oprávněné námitky, že tak činí v rozporu se stávajícím
zákonem nereflektoval a později před svědky v badatelně
okresního archivu své nepodložené rozhodnutí o tom, že mi
některé požadované archiválie nezpřístupní zopakoval.
Dne 13.5.2002 jsem se dostavil k dalšímu studiu
předmětného fondu. Některé dříve požadované a ředitelem
odmítnuté archiválie z předmětného fondu (reg. č. 701 a 702)
byly tentokráte již zpřístupněny, u dalších ředitel setrvával na
svém původním zamítnutí. Aktuálně se tak jedná např. o
kartón č. 15o (zasedáni předsednictva OV KSČ ve dnech 7.8.
- 5.12.1989), dále pak o kartony 164, 165 z předmětného
fondu a další. Odmítnutí zdůvodňuje zcela svévolným
výkladem zákona č. 97/1974 Sb. ve znění pozdějších zákonů,
včetně zákona Č. 107/2002 Sb., kde dle něho i přes poslední
novelu .... přetrvává rozpor mezi ustanovením § 10 a § 11.
odst. 3 písmeno e/“ - a to i přesto, že tisková i mluvčí M V
Gabriela Bártíkova na dotaz žurnalistů ČT 1 možný střet
vyloučila.
Takovým obstrukčním postupem mi ředitel SOkA ve
Znojmě v rozporu s platným archivním zákonem a v rozporu s
duchem zákona č. 198/1994 Sb. o protiprávnosti
komunistického režimu krajně stěžuje a znemožňuje

badatelskou činnost. Vzhledem k lomu, že se jedná o
archiválie deklaratomě zločinecké organizace odpovědné za
devastaci morálních hodnot evropské civilizace a destrukci
demokratického právního řádu toto pociťuji o to závažněji, že
sám
naležím
prokazatelně
k
osobám
minulým
režimemperzekvovaným a po listopadu 1989 mimosoudně
rehabilitovaným.
Nutno dodat, že zpočátku jsem vzniklý problém chápal jako
ryze odbornou záležitost vzniklou neznalostí praktické
aplikace novelizovaného ustanoveni zákona č. 97/1994 Sb. o
archivnictví, případně metodický nedostatek a nedorozumění.
Tvrdošíjné a až arogantní setrvávání stávajícího ředitele na
stanovisku v rozporu s platným právním řadem mne však vede
k dojmu, že pan ředitel může být na výše uvedeném
znemožnění zpřístupnění osobně zainteresován, a to vzhledem
ke svému předpokládanému dlouholetému aktivnímu členství
v Komunistické straně Československa, jakož i z tohoto
vyplývajícím lokálním vazbám.
Závěrem bych chtěl dodat, že vinou ředitele SOkA Znojmo
účelově vzniklý problém z mého hlediska nikterak nesnižuje
můj náhled na činnost a odbornost zaměstnanců Státního
okresního archivu Znojmo, kteří mi vždy byli v mé badatelské
činnosti v rámci volného projektu „Historie Znojma a jeho
okolí" nápomocni až s nevšední ochotou. Vždy mi v mých
požadavcích vyšli zcela vstříc, takže jsem nikdy neměl
sebemenší důvod být s činnosti pracovníků SOkA Znojmo
nespokojen.
Vážený pane řediteli. Po několika týdnech zbytečných
tahanic a ztráty mého času způsobené nekompetentností či
svévolným jednáním ředitele SOkA Znojmo jsem tímto nucen
obrátit se přímo na Vás, abyste ze své pozice prostřednictvím
kontrolních a metodických orgánů zakročil a sjednal
v předmětné záležitosti pořádek ve prospěch naplněni
platného a účinného zákona i možnosti nerušené badatelské
činnosti.
S pozdravem
Mgr. Jan Toman

Komu slouží ředitel okresního
archivu ve Znojmě?
Zdá se, že město pod radniční věží nebude zásluhou ředitele
Státního okresního archivu ve Znojmě JUDr. Mály (bývalý
příslušník a důstojník Pohraniční stráže, aktivní a kovaný člen
KSČ od roku 1972), (Nelze také přehlédnout, že jméno a
datum narození jeho předchůdce ve vedení Státního archivu
ve Znojmě, kterého se podařilo odvolat až po dlouhých
tahanicích, se nachází na Cibulkových seznamem mezi držiteli
konspiračních bytů, jde o náhodu, či systematické usazování
podobných na důležitá místa) ušetřeno pořádné aférky ani v
tomto krajně předvolebním období. Soustavná snaha zástupců
demokratických stran a hnutí o veřejnou informovanost v
otázkách naší nedávné minulosti přináší první ovoce i do rudě
zatuchlých koutů Znojemska. Svévolné rozhodnutí státního
úředníka a současného správce zpracovaného archívního
fondu
Okresního
výboru
Komunistické
strany
Československa, který je od prosince 1990 státním
vlastnictvím a je deponován v místním archivu, zamezit
zpřístupnění určitých archiválií, svědčí více než 12 let po
listopadu 1989 o mnohém. Zejména o aktuálním stavu
vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Také o selektivní
úctě k zákonu ze strany některých státních úředníků, které si
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ÚDV jako zdůvodnění znemožnění práce orgánu činnému
v trestním řízení. Supervize zahájila své tažení proti ÚDV až
9. listopadu 1998; rozhodnuto o výsledku však bylo evidentně
již dříve. K pověřenému řediteli ÚDV plk. Pavlu Bretovi šla
v průběhu kontroly od pracovníků ÚDV řada signálů, že
kontroloři porušují ministerskou směrnici o kontrole, avšak
nic se nestalo.
Koncem listopadu bylo rozhodnuto - uprostřed politicky
motivované kontroly byl do čela úřadu instalován právník
z NBÚ Irenej Kratochvíl. Byla to dobrá taktika — přišel
s jasným zadáním pacifikovat a normalizovat vzpurný úřad,
nečekalo se od něj, že se bude proti nehoráznému jednání
kontroly odvolávat. Proč mu byli na posty náměstků vybráni
JUDr. Bret a Mgr. Jiří Jauce, zatím není známo, neboť
příznivci sociální demokracie předtím rozhodně nebyli. Jejich
„kvalifikace“ (Jauce nastoupil na ÚDV koncem roku 1997) a
pružnost, se kterou přistoupili k plnění vyššího zadání, však
lecčemus nasvědčuje. Pro úplnost je nutno dodat, že v rámci
sociální demokracie existoval i jiný proud, který zjevně chtěl
navázat na činnost ÚDV v předchozí podobě. Původně se měl
do čela úřadu postavit představitel pravicového křídla a čestný
předseda ČSSD Ing. Slavomír Klaban.
Některé úkoly, se kterými Kratochvíl na ÚDV přišel, jsou
patrné ze záznamu jeho první porady, konané 9. prosince
1998. V úvodu porady se nejprve náměstek Bret snažil odvést
pozornost
od své vlastní zodpovědnosti a žádal od ostatních
Za sociálně demokratických ministrů vnitra došlo na Úřadě
vedoucích
pracovníků odpověď, „proč u některých spisů je
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV)
prodlení až tři roky...“
k řadě systémových změn.
(?!). Kratochvíl devět
Abychom
pochopili
dní po nástupu sdělil, že
ÚDV
ZA
JEDNOBAREVNÉ
VLÁDY
některé procesy, které
v nejbližší době bude
byly
těmito
procesy
______________ ČSSD______________
provedena reorganizace
odstartovány, musíme se
úřadu
a
předjímal
vrátit na úplný začátek personální
změny,
které
Pavel
Žáček
ke kontrolám někdejšího
vysvětloval
ministra vnitra Václava
„prokazatelně špatnými
Grulicha.
pracovními
výsledky
“
.
Účelovost
jeho
tvrzení nasvědčuje
Sociálně demokratické vládě ležel tzv. Bendův úřad
brzká změna názoru - 12. ledna 1999 v souvislosti se
evidentně v žaludku. Proč by se tímto úřadem - jedním
skončením kontroly prohlásil: „Drtivá většina zaměstnanců
z mnoha ve státní správě - zabývala téměř od počátku svého
pracovala svědomitě, poctivě a s plným nasazením.“ Ale už o
vládnutí? Proč všechny ostatní policejní úřady - včetně útvarů
tři
čtvrtě roku později pro deník Slovo opět opakoval: „Před
pro odhalování organizovaného zločinu apod. - přišly na řadu
mým
příchodem pracovala asi polovina zaměstnanců na velmi
až o mnoho měsíců později? Již dne 27. července 1998 totiž
nízké
úrovni...“
tehdejší ministr bez portfeje Jaroslav Bašta prohlásil LN, „že
S
principy
platnými
v demokratických
zemích
oprávnění pro existenci vyšetřovací části ÚDV spíše zanikne“.
neslučitelným aktem pak bylo přijetí vedoucí kontroly
Oproti tomu „dokumentační“ část ÚDV „měla zůstat
supervize Milady Jandurové na post právníka ÚDV se
zachována“. Ministr Grulich 30. července prohlásil: „Mně
zdůvodněním, že nejlépe zná nedostatky a problémy (!?)
tento úřad ve své činnosti nepřekáží. Pokud vykonává
úřadu. Nyní přeskočím několik měsíců a ocituji záznam z
užitečnou činnost, nechť ji vykonává dál.“
porady vedení ÚDV z 20. prosince 1999, který se vztahuje
1. „Převzetí moci“ - kontroly na ÚDV
k výsledkům kontroly spisů na ÚDV provedené státními
Krátce nato se situace změnila. Dne 11. září vydal Grulich
zástupci.
Iniciativu ve vyvozování odpovědnosti měl právě
příkaz své inspekci k provedení kontrolního průzkumu, která
ten,
který
jí
za úsek vyšetřování nesl od počátku roku 1995 se koncem měsíce zaměřila na kontrolu 82 spisů z úseku
náměstek Bret: nejprve zmínil dopis Nejvyšší státní
vyšetřování. Tam také inspekce zjistila nejvíce nedostatků.
zástupkyně Benešové k výsledku prověrky a pak pronesl, že
Nicméně na základě tohoto šetření nebylo možno přistoupit na
bude je nutno vypracovat podrobné zdůvodnění, aby mohla
ÚDV ke změnám.
být
vyvozena zodpovědnost „za zjištěné nedostatky“. K tomu
Grulich nařídil další kontrolu, tentokráte provedenou
pouze
doplním citaci ze zápisu z porady odboru vyšetřování z
supervizi. Dne 24. října 1998 do toho vypukla aféra Zilk. Této
11.
ledna
2000. Jeho vedoucí informoval „o výsledcích
situace využil dávný odpůrce ÚDV, vedoucí archivní a
prověrek
trestních
věcí ÚDV ze strany státních zástupců.
spisové služby MV Jan Frolík a znemožnil přístup
Výsledkem
této
prověrky
je
konstatování
řady
pracovníkům úřadu do archivu MV. A to přesto, že k Helmutu
neodůvodněných
průtahů
a
nečinnosti
ze
strany
vyšetřovatelů
Zilkovi se vjemu podřízených archivech nenacházela snad ani
a policejních orgánů ÚDV...“
čárka. Grulich pro média vyfabuloval rozsáhlé skartace na

platíme my všichni z našich daní. I o tom, o co tady vůbec jde
nejen panu řediteli Lubomíru Málovi. Materiály okresního
výboru KSČ nejsou kartotékou Svazu přátel Járy Cimrmana
nebo Spolku na ochranu ledních medvědů. Jsou to
dokumenty, ze kterých se i po letech od systematických
skartací dá vyčíst leccos o zločineckém režimu ve všech jeho
podobách. Dokumenty, ze kterých čiší i po letech strach.
Novela zákona o archivnictví hovoří jasně - ředitel nemohl od
doby účinností novelizovaného zákona odmítnout požadované
materiály badateli zpřístupnit. Není vůbec rozhodující, že se
dotyčný žadatel prokazuje novinářským průkazem nebo
štemplem nějakého vědeckého pracoviště. Každý má dnes
toto právo - právo nahlédnout pod pokličku toho, co se peklo
v nechvalně známém Bílém domě s rudou hvězdou na náměstí
Svobody i na to, kdo, s kým a co vlastně pekl. A každý má
také právo se dozvědět, jaké ocenění za svoji horlivou
„neznalost" ve věci bolševických písemností si zahradnický
kozel v čele okresního archivu vyslouží.
RNDr. Gracian Tejral,
Sdružení bývalých politických vězňů
ČR 1948 - 1989, Znojmo
Do 7.7.2002 nebylo na stížnost pana Tomana Archivní
správou MV ČR odpovězeno. Má snad MV ČR jiné
předpisy jako ostatní úřady státní správy? Pozn. Redakce.
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Zde však příběh nekončí, jak by se mohlo zdát. Porada z 12.
března 2001 prozrazuje: „Probíhají prověrky spisového
materiálu na odboru vyšetřování. Zjištěné nedostatky jsou
průběžně hlášeny řediteli úřadu. Mgr. Jandurová, která
společně s JUDr. Bretem prověrku provádí, doporučuje Mgr.
Jaucemu provést obdobnou kontrolu na úseku dokumentace.“
A zápis porady z 21. srpna 2001: „Byla vypracována zpráva
o kontrole rozpracovaných spisů, kterou provedla Mgr.
Jandurová společně s JUDr. Bretem. Byly zjištěny závažné
nedostatky, které přetrvávají i od poslední kontroly spisů zr.
1998...“ Položím nikoliv jen řečnickou otázku: O čem svědčí
tyto zápisy? O schopností řídit a uřídit ÚDV vedením
dosazeným na základě politického zadání?
Ale pokračujme dále. Zápis porady vedení ÚDV z počátku
prosince 2001 ukazuje, že kontrola supervize z konce roku
1998 nevrátila ÚDV všechny zabavené materiály. Podle
vedoucího oddělení na úseku vyšetřování si „pracovníci, kteří
byli dříve zařazení na odboru dokumentace v Kobylisích stále
upozorňují na to, že jim byli při tehdejší kontrole MV
zabaveny diskety s databázemi, které potřebují např. k práci
na kauzách šetřeních v rámci týmu „Hranice“.“ Jandurová
podle záznamu oponuje, že „při zmiňované kontrole žádné
nosiče informací pracovníkům úřadu zabaveny nebyly“.
Komu věřit? Proč by si někdo tři roky po kontrolách měl
vymýšlet, že mu byly zabaveny nějaké diskety?
Poslední citát se vztahem ke kontrole je ze zápis z porady ze
7. ledna 2002. Zdánlivě nevinná věta říká: „(Jeden
z vedoucích úseků vyšetřování) ...pro úplnost dodal, že kopie
z ověřených fotokopií zasílaných OASS MV je možno
pořizovat na základě dohody ÚDV a tohoto odboru, jíž byla
stanovena možnost takto postupovat v případech, kdy je
totožný materiál potřebný k založení do spisových materiálů
v různých věcech.“ Vzpomínáte na démonizaci tzv. černých
kopií údajně pořizovaných na ÚDV? Toto je potvrzení faktu,
že se tak děje i nadále, a to se svolením archivní a spisové
služby MV, která zejména prostřednictvím tiskového odboru
MV ČR tzv. „černých kopií“ v roce 1998 využila v rozsáhlém
mediálním tažení proti ÚDV.
2. Změna postavení ÚDV
Co zejména měl přinést a také přinesl Grulichův postup vůči
ÚDV? Změnu jeho postavení ve společnosti, pokles jeho
kreditu a zejména pak změnu postavení v rámci resortu
ministerstva vnitra. Výběrem vhodného ředitele i dalších
členů nej vyššího vedení bylo dosaženo následujícího
postupného cíle: sebevědomý úřad, který důsledně plnil své
společenské poslání, a jenž si dlouhou praxí stanovil metodiku
své činnosti a stal se rovnoprávným partnerem
zpravodajských služeb, archivů a dalších institucí, se obratem
ruky změnil na úřad bezkoncepční, závislý na vedení
partnerských institucí.
Tato koncepce - či spíše antikoncepce - však na ÚDV
nepřišla až s Grulichovým ředitelem Kratochvílem. Pověřený
ředitel Pavel Bret dne 17. listopadu 1998 zvláštní vůle, bez
jakékoliv konzultace s podřízenými podepsal zjevně
protizákonnou úmluvu o tzv. „pravidlech komunikace“ mezi
ÚDV a ÚZSI. Bez ohledu na postavení ÚDV jako orgánu
činného v trestním řízení přistoupil náměstek pro vyšetřování
Bret na formulace: „ÚDV uznává, že správa zmíněných fondů
(I. S-MV) není primární ani ústřední náplní ÚZSI a ÚZSI
nemá dostatek kapacity vyhovět vždy dostatečně rychle.“
ÚDV zejména rezignovalo na způsob dotazu v evidencích I.

S-MV, tj. lustraci - bez níž ovšem jakékoliv pátrání ve
svazkové agendě komunistické rozvědky nemá smysl.
Nedosti na tom. Podle úmluvy měli pracovníci ÚZSI
určovat způsob zpracování žádosti ÚDV. Právník Bret
signoval i následující formulace: ÚZSI posoudí možnost
odpovědi na dožádání a „bez kličkování“ odpoví ÚDV.
Odpovědi mohou spadat do několika možných kategorií:
- dožádání je nejasné, nebo zmatečné,
- nenašli jsme, neprochází,
- prochází, ale bez souvislosti s kontextem dožádání,
-prochází, ale prioritou ÚZSI je nesdělovat (neposkytnout)...“
O postavení ÚDV, resp. jeho ředitele, vůči vedení české
civilní rozvědky svědčí již publikovaný „osobní“ dopis
exředitele Petra Zemana Ireneji Kratochvílovi z 31. března
1999. V tomto dopisu vyjadřoval Zeman názor, že „pokračuje
dřívější praxe, které jsme se chtěli vyhnout... Žádám Vás
zdvořile o diskrétní vyřízení věci. Myslím, že bychom se též
měli osobně sejít, ukázal bych Vám rád další písemnosti
(hemží se předpokládanými únosy) a doprovodil ústním
komentářem.“ Dopis jednak ukazuje určitou podřízenost ÚDV
přáním a názorům civilní rozvědky, jednak bagatelizaci
pátrání po zločinech Státní bezpečnosti v análech první
správy. Není divu, že na zásah vedení rozvědky nemohli
někteří pracovníci ÚDV (zřejmě pokračovatelé „dřívější
praxe“) do archivu komunistické rozvědky. K další selekci
vedení ÚDV využilo prověrek dle zákona č. 148/1998
Sb.Výsledkem je zásadní omezení přístupu ke svazkové
agendě komunistické ofenzívy a nemožnost vyhledávání
trestných činů spáchaných či plánovaných doma i v zahraničí.
Další účelovým sešněrováním je dohoda vedení ÚDV
s archívem MV, respektive vedoucím archivním a spisové
služby, která vymezuje (spíše omezuje) přístup pracovníků
ÚDV na několik témat a zabraňuje tedy dalšímu vyhledávání
trestných činů anebo plošnou dokumentaci činnosti zejména
represivních komunistických institucí. Pracovníci ÚDV zcela
přirozeně při práci na svých případech tuto dohodu
překračovali. Zápis z porady vedení ÚDV ze dne 27. listopadu
2000 cituje reakci šéfa archivního a spisového odboru Frolíka.
Ten „při své poslední návštěvě úřadu informoval vedení, že
naši pracovníci nedodržují úmluvu o okruhu témat pro
dokumentaci. Žádá proto vedení úřad, aby buď dodržování
výše uvedeného zajistilo, anebo okruh témat novelizovalo.“
Do prosince 1998 byl ÚDV vlajkovou lodí v odtajňování
zejména spisové a svazkové agendy Státní bezpečnosti.
Partneři ÚDV (zejména archiv MV ČR) před přijetím zákona
č. 148/1998 Sb. v rozporu s interními ministerskými
směrnicemi zasílali úřadu neodtajněné materiály, zahlcovali
jej a nutili požadovat odtajnění (což trvalo řadu týdnů či
dokonce i měsíců, během nichž v podstatě ÚDV s těmito
materiály nemohlo pracovat). Před 1. prosincem 1998 tak bylo
dosaženo zrušení formálního stupně utajení u desetitisíců stran
archiválií. Přesto se jedním z bodů kontroly z konce roku
1998 stal stav utajovaných skutečností.
S příchodem Kratochvíla z NBÚ, kde se zabýval právě
utajováním, se změnil přístup ÚDV k této důležité, leč
podceňované problematice. Úřad akceptoval další nezákonné
utajování a tak není divu, že musel budovat speciální zóny pro
tzv. utajované písemnosti. K 17. říjnu 2000 měl úřad dříve
bojující proti utajování ve svém archivu 41 041 listů se
stupněm utajení „D“ a 4 786 listů se stupněm utajení „V“.
(Dnes je nutné doplnit, že se tento stav během roku 2001 a
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části 2002 o něco snížil.)
Změnu vztahu k utajovaným skutečnostem přesvědčivě
charakterizuje dotaz ÚDV na NBÚ ve věci písemností bývalé
východoněmecké Stasi získané od Gauckova úřadu. Úřad se
musel u NBÚ ujistit, zda tyto písemnosti nejsou stále tajné!!!
Jako mohl NBÚ asi odpovědět? že v SRN nikoliv a u nás ano?
Dále cituji zápis porady vedení ÚDV z 26. února 2001: „Dle
sdělení NBÚ pozbyly tyto materiály režimu utajení.“ Alespoň
tam měl někdo rozum.
3. Pacifikace úseku dokumentace
Domnívám se, že otázka proč se pozornost kontroly a
následně i Kratochvíla zaměřila na dokumentaci, je nutno
hledat v dlouhodobých pracovních výsledcích tohoto úseku.
Průnik do řady archivů, rekonstrukce personálního obsazení
různých institucí, včetně agenturních sítí, odhalování
minulosti
některých
příslušníků ministerstva vnitra,
informacemi nadité sborníky Securitas Imperii - to jsou
některé z důvodů. Další je nutno hledat v rovině občanské odpor pracovníků dokumentace proti kontrolorům, vyjádřený
dokonce peticemi nejvyšším ústavním činitelům a parlamentu,
nedůvěra v kvalifikaci nového vedení, to všechno hrálo svoji
roli. Když se po první kontrole změnila Grulichova taktika,
potvrdila se loajalita náměstka pro vyšetřování Breta, nezbylo
než deinstalovat mnohem mladší a nepoddajnější vedení
úseku dokumentace.
Podle některých informací z vedení ÚDV zjara 1999 bylo
plánováno vyhození až dvaceti pracovníků dokumentace.
Vztah vedení ÚDV k dokumentaci nejlépe charakterizují
formulace z meziresortní porady konané 14. září 1999 na
Nejvyšším státním zastupitelství. Náměstek Bret v replice na
kritickou výtku státního zástupce Fenyka např. pronesl: „Jsme
si vědomi vlastní chybovosti. Známe problémy, které máme a
bohužel se nám nedaří vždy je zcela odstraňovat. Někteří
dokumentaristé z odboru dokumentace dokonce vykrádali
spisy...“ A dále: „Je to naše fiasko, ale my jsme do dnešního
dne nedokázali dát do latě úsek dokumentace. Dokonce máme
podezření o tom, že byl fiktivně založen spis, aby se mohlo
šetřit o jiných věcech, na nichž měl osobní zájem konkrétní
pracovník... Odbor dokumentace má věci, které jsme do
dnešního dne ještě nezmapovali.Úřad dokumentace (a
vyšetřování) je rozdělen na úsek dokumentace a úsek
vyšetřování, které navzájem nespolupracují, resp. pracují
každý na svém úseku.“ A Kratochvíl k tomu dodal: „Jsou zde
vlastně úřady dva a já se nyní snažím sladit jejich činnost a
překonat administrativní nepořádek.“
Na tyto pomluvy - a jinak to nazvat nelze - pronesené na
adresu vlastního úřadu a svých podřízených byl nucen
reagovat i náměstek pro dokumentaci Jauce. Viz zápis
z porady vedení ÚDV ze 4. října 1999: „Mgr. Jauce a vedoucí
pracovníci odboru dokumentace vyjadřují nesouhlas
s některými formulacemi v zápisu zjednání na NSZ...“
Plánovitý postup proti dokumentaci byl veden dvěmi směry
- změnou organizačního řádu a reorganizací úřadu.
Organizační řád signovaný 4. července 1995, na jehož znění
participoval i JUDr. Bret, vytvářel odbor dokumentace jako
pracoviště MV specializované „pro odhalování trestných činů
souvisejících s protiprávností komunistického režimu“. V roce
1998 měly oba odbory dokumentace (celkem 39 tabulkových
míst) podrobně precizovány své pravomoci, které při své práci
naplňovali jak policisté tak občanští pracovníci. Nový
organizační řád z 2. července 1999 vydaný pokynem ministra
Grulicha č. 67 zásadně omezoval možnosti dokumentace.

Zároveň bylo odčerpáno 6 tabulek (i s lidmi) ve prospěch
vyšetřování a dokumentace zredukována na jeden odbor a
jednu skupinu (organizační celek menší než oddělení). Kolem
20 spisů dokumentace, zejména tzv. tématické bylo „dočasně“
uloženo do archivu. Není zřejmé, na jakém základě takto
vedení dokumentace postupovalo; k časovému vymezení
termínu „dočasně“ - zřejmě bylo míněno po dobu existence
vlády ČSSD.
Na jaře 2000 Kratochvílovo vedení ÚDV připravilo další
reorganizaci, kterou však již ministr vnitra Grulich neměl sílu
podepsat. Jeho následovník Stanislav Gross tak učinil 12.
července 2000. K 1. září tak byly naplněny některé postupné
cíle. Systémové řešení změny postavení, pravomocí a náplně
činnosti dokumentace došlo tak daleko, že zcela z tohoto
úseku odčerpalo policisty, což totálně zúžilo možnosti
pracovníků dokumentace. Vedoucí archivní a spisové služby
okamžitě zpochybnili oprávnění občanských pracovníků ÚDV
ke vstupu do materiálů spravovaných archivem MV. Ze dvou
odborů se během dvou let stalo pouhé oddělení o dvou
skupinách; počet tabulkových míst úseku dokumentace se za
stejnou dobu snížil o třináct na dosavadních 26. I postupná
personální obměna je součástí systematického a plánovitého
postupu proti dokumentaci.
4. Ideologie „nepolitického úředníka“
Ředitel Kratochvíl se od svého nástupu do funkce modeluje
do pózy tzv. nepolitického státního úředníka. To je však již
s ohledem na způsob jeho instalace mírně řečeno absurdní.
Pod touto ideologickou floskulí se snaží (a daří se mu to
úspěšně) podvázat jakoukoliv vlastní aktivitu pracovníků
ÚDV. Podařilo se mu v podstatě z občansky motivovaného
úřadu, již svým personálním složením se vymykajícímu
z průměru státní správy, vytvořit úřad bezduchý, v podstatě
naprosto zaměnitelný s jakýmkoliv jinou institucí.
Něco ho to však stálo. Jak v červnu 2001 upozornil dnes již
bývalý pracovník ÚDV ve své žádosti o uvolnění ze
služebního poměru: „Dle mého přesvědčení jsou vyšetřovatelé
ÚDV s vysokoškolským vzděláním co do odbornosti a
vzdělání takto mírně řečeno šizeni k prospěchu jiných
odborností a pilířů ÚDV a pracovníků jen se základním
vzděláním.Ani se nedivím, že odměny jsou pečlivě utajovány
i před vedoucími oddělení, neboť vedení ÚDV se za jejich
adresnost a výši zřejmě stydí a je zde prostor pro určitý druh
korupce.“
Zápisy z porad vedení ÚDV zčásti ukazují, jaké prostředky
mohlo vedení ÚDV takto využívat: porada z 6. 11. 2000 „Ekonomický úsek ÚV pro ČR zaslal nové rozpočtové limity
na rok 2000. Odměny policistů byly zvýšeny na 90 000 Kč
(průměr 1800 a osobu), odměny občanů na 118 000 Kč
(průměr 2 950 na osobu)...“ Zápis z 5. 3. 2001: „Odměny na
% 2001: limit pro občany 60 000 Kč, pro policisty 71 000 Kč.
Rozdělení bude provedeno na poradě u ředitele úřadu tento
pátek v 9:00 hod.“ Zápis z 23. 7. 2001: „ÚV stanovil limit
mimořádných odměn: 3. čtvrtletí 2001: policisté Kč 77 000 a
občané 65 000, 4. čtvrtletí 2001: policisté 72 000 a občané 65
000.“ Zápis z porady 23. 10. 2001: „Úřad vyšetřování stanovil
závazný limit odměn pro 4. čtvrtletí 2001. Toto činí u
policist^^0^^M)bčansk^cl^racovník^^000^/^á£Í^
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Strana 36
z porady 29. 10. 2001: „Dne 25. 10. 2001 nám Úřad
vyšetřování přidělil Kč 10 000 na navýšení osobních
ohodnocení policistů a Kč 20 000 na navýšení osobních
ohodnocení občanských pracovníků...“
Zde mohu odkázat na svědectví bývalého ředitele ÚDV,
jakým problémem bylo před rokem 1998 získat peníze.
Jako zdánlivě úsměvnou pasáž uvádím na závěr této
kapitolky způsoby popsané v zápisu z porady konané 21.
června 1999: „Do příští porady vedoucí oddělení vypracují
návrhy mimořádných odměn. Kritériem je především plnění
úkolů nad rámec služebních a pracovních povinností a
mimořádná aktivita.
JUDr. Bret na poradě ředitelů ÚV požádal Mgr. Pelce o
návrh odměny pro Mgr. Kratochvíla, což bylo akceptováno.“
5. Dodržování zákonů na ÚDV
Přístup ředitele Ireneje Kratochvíla k právnímu řádu je
zřejmý již z jednoho z jeho prvních výtvorů, tj. námitek
ředitele ÚDV proti znění protokolu kontroly z 30. prosince
1998. V tomto dokumentu mj. stojí: „Výsledek kontroly je
rovněž ovlivněn skutečností, že pracovníci ÚDV vědomi si
určité specifičnosti tohoto úřadu vyplývající z RMV č. 27/95,
přizpůsobili výklad pojmu „protiprávnost komunistického
režimu a odporu proti němu“ až příliš dikci zmíněného
rozkazu...“ Tento pojem, jak je některým známo, vycházel ze
zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického
režimu a o odporu proti němu.
V intencích zákona č. 148/1998 Sb. zahájil ÚDV rušení
stupně utajení. Zápis porady vedení z 19. dubna 1999 tvrdí:
„Dnem 14. 4. 1999 v návaznosti zejména na pokyn MV č.
6/1999 bylo na spisovně v Bartolomějské zahájeno
odtajňování uložených spisů. Paní V. dohlédne na správnost
postupu pracovišť Střelničná a Brno.“ O více než rok později
se 17. července 2000 do zápisu porady vedení dostala
formulace: „Namátkou bylo zjištěno, že v archivu ÚDV jsou
uloženy spisy, které jsou špatně odtajněné nebo dokonce
nejsou odtajněné vůbec. Bude proto zřízena revizní komise,
která uložené spisy zpětně prověří.“
Stručný záznam v zápisu porady z 13. srpna 2001 prozrazuje,
že někteří občanští pracovníci a policisté dokonce nemají
lustrační osvědčení: „Bezpečnostní odbor MV požádán o
vystavení lustračních osvědčení u občanů a policistů, kteří je
dosud nemají.“ Podobně dle zápisu z porady úseku
vyšetřování z 27. června 2000 měl náměstek Bret: oznamovat
rozdání
- „nástupní poučení zaměstnance a policisty“
k podpisu, které bude založeno v osobním spisu - s douškou
„neantidatovat“.
Snad
nejzávažnější formulaci
prozrazující přístup
k zákonům vyplývá ze zápisu z porady úseku vyšetřování ze
dne 14. září 2001, do něhož náměstek Bret nadiktoval:
„V souvislosti
s nadcházejícími
změnami
naposledy
upozorňuji na znalost a důsledné dodržování základních
norem upravujících nejenom postup pro vyšetřování, ale
současně i znalost a dodržování zákona o služebním poměru
příslušníků Policie ČR... Opakovaně zároveň upozorňuji na
důsledné dodržování zejména zákona č. 148/98 Sb., o
utajovaných skutečnostech, neboť se opakovaně zjišťuje, že
někteří pracovníci tento zákon porušují...“ Co k tomu dodat?
Zákon č. 148/1998 Sb. přece má jasně stanovený postup při
překročení či nedodržení...
6. Atmosféra na ÚDV
Nejenom z mých rozhovorů z řadou pracovníků ÚDV, ale
také z dokumentů vzniklých na půdě úřadu vyplývá tristní

atmosféra, kterou se podařilo Kratochvílovu vedení vytvořit.
A která samozřejmě není na veřejnosti příliš vidět pod
nánosem relativně úspěšné mediální propagandy. Nejde pouze
o ztrátu motivace, o reálný pohled na činnost úřadu, téměř
nulovou autoritu vedení úřadu (vymáhanou za pomoci jiných
prostředků), různých umělých byrokratických kliček apod.
Celý tento stav vyústil až v tolerování sexuálního obtěžování a
téměř fyzického konfliktu dvou představitelů dokumentace a
vyšetřování.
Na závěr citujme ze zápisu z porady úseku vyšetřování ze
dne 14. 9. 2001, který názorně ukazuje reakci vedení na
situaci uvnitř ÚDV: Náměstek Bret měl pronést: „Pokud má
někdo oprávněné (sic!) výhrady k činnosti úřadu eventuelně
k jednotlivci zejména z řad vedoucích pracovníků musí
postupovat v souladu se zákonem o služebním poměru, který
rigorózně
upravuje
povinnosti
policisty
ohlašovat
předepsaným způsobem závady či nedostatky. Rozhodně
nebude možné nadále strpět tyto úvahy či připomínky,
projednávat je na nepříslušných místech či dokonce na úkor
práce upřednostňovat kuloárové řeči. Naši jedinou povinností
je profesionalita, tím spíše když jsme zařazeni nejenom
tabulkově, resp. finančně na jednom z nejodpovědnějších, ale
i nejlépe placených míst...“
Na to navázal ředitel Kratochvíl a apeloval „na přítomné,
aby plnili své pracovní povinnosti, neboť k tomuto mají dobré
podmínky ve formě nadstandardního vybavení oproti jiným
útvarům a finanční ohodnocení, aby se nevěnovali
chodbovým a kuloárovým řečem a aby respektovali své
nadřízené, kteří mají jeho plnou důvěru a podporu“.
Bohužel v tomto příspěvku není prostor k zodpovězení
otázky .- co dál? Co dál s takovouto vnitřní situací ÚDV,
případně co dál se systémovým postavením úřadu (dnes pod
náměstkem policejního prezidenta - v nejhorším myslitelném
organizačním poděšení)? Na to se pokusím odpovědět někdy
příště.

Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu ________ QUO VADIS?________
Zcela na okraji zájmu médií uspořádal dne 14. května
2002 Občanský nadační fond v budově Poslanecké sněmovny
PČR konferenci Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu včera, dnes a zítra - alternativa sociálně
demokratické podoby ÚDV.
V rámci konference zazněla řada příspěvků jejichž autoři se
v drtivé většině podíleli v devadesátých letech po pádu
komunistického režimu na objasňování a odhalování podstaty
komunistického systému a vyšetřování jeho zločinů.
Vzhledem ke své záhy osvojené kvalifikaci i
k
výbušné podstatě zjišťovaných informací museli také většinou
postupně ze socialistickou vládou již otevřeně normalizované
instituce, která měla být nejen symbolem vyrovnání se
s totalitní minulostí, odejít.
Úvodní přednášku přednesl slovenský host, ředitel Oddělení
pre dokumentáciu zločinov komunizmu při Ministerstvu
spravedlivosti SR pan Marián Gula. Sledoval v ní převážně
historii vzniku a organizačního vývoje dokumentační součásti
ÚDV.
Bývalý ředitel ÚDV Gula připomněl, že na počátku tohoto
jediného obdobného úřadu s vyšetřujícími a policejními
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pravomocemi v rámci resortu vnitra byl rozkaz ministra vnitra
ČSFR Jána Langoše č. 95 ze dne 2. září 1991. Tímto byl totiž
tehdy splatností od 16.9.1991 zřízen útvar FMV pro
dokumentaci a vyšetřování StB. Po necelém roce - v červenci
1992 - byl tento útvar přeřazen pod Federální policii
v podřízenosti ředitele Federálního policejního sboru
a vlastním ředitelem útvaru byl jmenován současný člen
redakční rady MUKLA dr. Šetina. Dokumentace spadala pod
pozdějšího policejního prezidenta a dnešního ředitele České
křesťanské
akademie
Mgr.
Stanislava
Novotného.
V souvislosti s nadcházejícím rozpadem ČSFR byl útvar
přetvořen rozkazem ministra vnitra ČR č. 52/92 na Úřad pro
vyšetřování zločinů StB a ředitelem se od podzimu 1992 stal
jeho bývalý vyšetřovatel dr. Blažek. V ovzduší mírného
optimismu a idealismu tehdy do jeho řad nastoupila řada
mladých lidí, pro něž boj o interpretace minulosti a snaha
o potrestání komunistických zločinců ve spolupráci sjiž zde
působícími pamětníky z řad KPV nebyli určitě jen dobrým
bydlem.
Pan Gula také připomenul, že do roku 1994 v rámci
vojenské složky generální prokuratury také paralelně působilo
Koordinační centrum, které se zabývalo dokumentací
trestných činů v souvislosti s § 2 v období od 8.5.1945 do
31.12.1989. (Zájemce o podrobnější historii ÚDV odkazujeme
na publikaci Pavla Žáčka Boje o minulost, kterou vydalo
v roce 2000 vydavatelství Barrister and Principál ).
Vlastní dramatické okamžiky v historii ÚDV druhé
poloviny devadesátých let přiblížil bývalý tiskový mluvčí
ÚDV Tomáš Homof. Ve svém příspěvku Boj o podobu ÚDV
po roce 1995 nešetřil kritiku na adresu nejen některých soudců
a státních zástupců, kteří záměrně nerespektovali platný zákon
o protiprávnosti komunistického režimu v otázce stavění lhůt,
ale ani na mnohé správce archivů. Někteří z nich se
likvidačních kontrol na ÚDV i účastnili za účelem odborného
zhodnocení, jaké materiály se to vlastně pracovníkům ÚDV
podařilo za dobu jejich dosavadní činnosti z různých archivů
na Úřadu soustředit.
Na tuto oblast částečně navazoval další řečník.
Nepochopitelné
problémy
a obstrukce
při
snahách
o rekonstrukci totalitního systému ze strany představitelů
Spisové a archivní služby Ministerstva vnitra (jmenovitě
jejího již nechvalně známého ředitele Jana Frolíka), a to již
od roku 1993, se totiž staly jádrem referátu, který přednesl
bývalý pracovník dokumentace ÚDV Radek Schovánck.
Kritickou reflexi dosavadního vyšetřování zločinů
komunismu ve svém příspěvku předložil i bývalý vedoucí
oddělení vyšetřování ÚDV Josef Pospíšil.
Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Alena Páralová
účastníkům konference přiblížila obranu ÚDV vletech 19982000 na poli poslanecké sněmovny vedenou převážně za
pomoci interpelací. Zdůraznila, že kontrola v ÚDV nebyla
běžnou kontrolou v rámci rezortu MV, ale účelovou razií,
která narušila kontinuitu vyšetřování zločinů komunismu.
Opatření odstartovalo vývoj vedoucí ke kamuflovaných
obstrukčním mechanismům - tak například pouze jeden
řadový dokumentarista byl vybrán ke styku s utajovanými
skutečnostmi stupně Důvěrné a vyšší.
Další řečník - bývalý náměstek ředitele ÚDV dr. Pavel
Žáček zhodnotil převážně na základě tiskových zpráv
chronologicky vývoj ÚDV za vlády sociální demokracie. Jeho
obsáhlý příspěvek nahlížející detailně pod pokličku

normalizovaného ÚDV vám vzhledem kjeho zásadnímu
významu přinášíme vcelku na jiném místě.
Bývalý vyšetřovatel ÚDV Michal Štikar poukázal na věcné
a formální problémy vyšetřování zločinů komunismu.
Záměrné mediální spory s některými představiteli státních
zastupitelství atzv. „nasazení odborníků z praxe“ (tj.
bývalých dlouholetých
příslušníků SNB, kteří si dobře
placeným zaměstnáním řešili své rodinné a osobní problémy)
do řad ÚDV, to byly jenom některé z problémů, které dosáhly
v konečném důsledku ochromení systému vyšetřování zločinů
komunismu.
První část programu konference uzavřela režisérka Kristýna
Vlachová-Slánská v příspěvku ÚDV a média. Naše přední
dokumentaristka reflektovala v roce 2000 situaci ohledně
vyšetřování zločinů komunismu a působení normalizovaného
ÚDV
ve
dvou
dílech
televizního
dokumentu
INTOLERANCE. Pořad, který byl stávajícím ředitelem ÚDV
Irenejem Kratochvílem označen za „hnus a hnůj“ ( ! ), vyvolal
značný a velmi pozitivní divácký ohlas a byl Českou televizí
na žádost diváků mnohokrát reprizován.
V rámci druhé části programu, kterou byla diskuse, to mezi
diskutujícími občas zajiskřilo. Není divu, když zde byli
přítomni nejen bývalí, ale i mnozí ze současných
zaměstnanců, včetně těch plně loajálních stávajícímu vedení.
Ředitel Úřadu Mgr. Irenej Kratochvíl, ani jeho náměstek
JUDr. Pavel Bret, známý v prostředí politických vězňů svojí
předlistopadovou touhou o službu v řadách SNB, však odvahu
zúčastnit se a obhajovat neobhajitelné v sobě nenašli. Určitě
věděli moc dobře proč.
Zato například současný pracovník ÚDV Miro Lehký
hledat odvahu asi nemusel a přinesl účastníkům informace
o svých dojmech ze setkání k 10. výročí zákona o materiálech
STASI v Lipsku. Zde bylo ze strany německých kolegů
i ředitelky obdobného pracoviště v Německu, kterým je
známý Gauckův úřad, konstatováno, že jako jediná cesta se
osvědčilo pouze rigorózní vyrovnání se s minulostí
a neomezený systematický přístup ke všem materiálům. Jako
fikce se jeví jakákoliv tzv. hrubá čára, navíc - dle
diskutujícího - nikdy nepožadovaná ze strany těch, kterých by
se týkala nejvíce - obětí komunismu. Podle takovýchto
veřejnosti podsouvaných názorů by snad mělo jít analogicky
dovodit, že i nacismus by se mohl stát akceptovatelným
systémem, když se z něj vytrhneme například to, že Hitler
postavil dálnice. Pan Lehký se ze své dlouholeté praxe
dokumentaristy také vyslovil k problematice tzv. ochrany
osobních údajů a utajovaných skutečností. Upozornil, že
v naší podobě se těmto pojmům záměrně podsouvá zcela jiný
obsah než v zemích osvědčených demokracií. Tyto oblasti
však nelze podle jeho názoru zneužívat, má-li někdo podat
výčet ze své veřejné činnosti.
Jiný stávající pracovník ÚDV pan Černý odvážně poukázal
na nekompetentnost některých současných zaměstnanců
ÚDV, na byrokratizaci úřadu, projevující se v nárůstu
tabulkových míst administrativy na úkor vyšetřovatelů
i pracovníků dokumentace, a také v souladu s některými již
prezentovanými názory na konkrétní obtíže komunikace
s institucemi, které disponují příslušnými materiály k historii
komunistického režimu (zejména např. česká rozvědka - Úřad
pro zahraniční styky a informace).
Milan Kopt - bývalý zaměstnanec polistopadové
kontrarozvědky BIS a člen Konfederace politických vězňů
zase ve svém diskusním příspěvku zdůraznil, že problém
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vyrovnávání se s minulostí byl a je uměle zužován pouze na
jednu ze složek předlistopadové moci - 2. správu StB. Přitom
dodnes je zcela nepochopitelně mimo veškerá zkoumání
svého podílu elitní vojenská ZS GŠ ( Zpravodajská služba
Generálního štábu ). Právě zde se přitom podle něj jednalo
o tu složku, která v přímé součinnosti se sovětskou GRU měla
prsty v logistické podpoře teroristických skupin a dle vzoru
sovětských oddílů SPECNAZ připravovala lidi, kteří byli
cíleně cvičeni k provádění vražd představitelů státní správy
zemí operačního zájmu. Dále pan Kopt při této souvislosti
poukázal na nutnost opětovného přehodnocení všech
bezpečnostních prověrek, kdy těchto byla za vlády sociální
demokracie na jedné straně zneužito k čistkám proti
nepohodlným zaměstnancům bezpečnostního aparátu a státní
správy, na straně druhé
byli prověřeni lidé naprosto
nedůvěryhodní a úzce spjati s totalitním režimem.
Konkrétní mechanismus obstrukčních absurdit při
vyšetřování zločinů komunismu poodhalil další z bývalých
vedoucích zaměstnanců ÚD V Adolf Rázek. ľ z jeho příspěvku
zazněla opětovná kritika problémů s účelovými výklady
zákona na ochranu osobních dat - v praxi tak např. nelze
popsat evidentního komunistického zločince jménem, protože
nebyl ještě pravomocně odsouzen. Pitevní protokol oběti
ovšem vyšetřovatel nedostane, protože trestní stíhání zahajuje
jen státní zástupce a ten je nezahájí, neboť zločiny
komunismu nejsou hodnoceny jako vraždy, ale jen jako
porušení služebních povinností. Adolf Rázek si v každodenní
činnosti uvědomuje, že duch trestního zákona je stále duchem
zákona bolševického. Kriticky se dále vyslovil k tomu, že
současné ÚDV dokonce zaměstnává i bývalé členy KSČ,
jejichž ranním tiskem je transformované Právo. Do debaty
zasáhl i další přítomní současní pracovníci ÚDV.
Přítomná místopředsedkyně KPV ČR paní MUDr. Naděžda
Kavalírová zdůraznila jménem této organizace, že v minulosti
se vždy k práci ÚDV vyslovovali spíše kriticky. Po
zhodnocení všech okolností a vyjasnění situace, a v porovnání
se současným stavem, musí však vzít za sebe i za členy svá
slova kritiky vůči bývalému ÚDV zpět. Do budoucna drží
paní Kavalírová palce, aby se mladí, dnes momentálně
odstavení pracovníci, mohli své práci opět do budoucna plně
věnovat.
Závěr konference patřil dnes již bývalému poslanci PS
Marku Bendovi, pod jehož záštitou se konference konala.
Tento se jednoznačně vyslovil pro nezbytnost politického
zaštítění ÚDV, protože není pochyb tom, že boj o podobu
ÚDV je bojem politickým. Otevřenou (a prakticky na
výsledku červnových voleb do Poslanecké sněmovny
i závislou ) ponechal Marek Benda otázku, zda má v rámci
ÚDV do budoucna zůstat oddělení dokumentace a s tím
související otázku zřízení Institutu totality.
Průběh konference jednoznačně prokázal, že se nejednalo
v žádném případě jen o jakési nostalgické setkání
zhrzených, kterým snad - jak se říká - ujíždí vlak. Naopak
obsah a závažnost přednesených referátů ve spojitosti
s každodenními aktivitami většiny účastníků vybízejí
k optimismu, že zde existuje dostatek odborně zdatných lidí
i z generace nezatížené minulostí - ani marxistickou
historiografií, ani pojetím práva v podání Vyšinského kteří si zcela zřetelně uvědomují, jaký význam má pro
aktuální morální stav naší společnosti objektivní
a nezkreslené zhodnocení minulosti i - byť symbolické, ale
zřetelné - odsouzení komunistických zločinů. Je příznačné,

že profesní líhní mnohých z nich se stal právě onen tak dříve
zatracovaný, dnes normalizovaný, pacifikovaný a - světe div
se - z řad mnohých bývalých i současných komunistů
najednou tolerovaný a akceptovaný
Úřad dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu.
Instituce, jejíž jen samotná existence - natož pak bezchybný
chod - musela a musí být za normálních okolností trnem v oku
všem držitelům červených knížek, dnes slouží socialistické
vládě jenom jako bezzubé mimikry. S ohledem na aktuální
výsledky českých parlamentních voleb se totiž může zdát, že
onen pomyslný vlak ujíždí nám všem, kteří mají za své ideály
Demokracie, Pravdy a Spravedlnosti.
Doufejme jen, že
konečnou stanicí v budoucnu nebudou zase Jáchymovy,
Bytízy nebo uralské gulagy...
ThMgr. Jan Toman

Duchovní služba české armády má svůj
vlastní znak
Znak vychází z oficiálních heraldických pravidel, je rozdělen
na dvě poloviny. Na horní polovině s červeným podkladem je
dvouocasý lev, spodní modrou polovinu zdobí beránek s
praporem.

JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
středisko Štít PRAŽMO

Kontakt: log. Jindřich Vymětatík, 73904 Pražmo 197, tel. 0658/692062
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Až do 25. srpna 2002 je možno v Praze ještě shlédnout
odchodu většiny hostů
vernisáže výstavy, mezi nimiž
nechyběl ani současný plukovník BIS a jeden z hlavních
zajímavou výstavu, kterou zde představuje Výzkumný ústav
pro východní Evropu při univerzitě
likvidátorů Vladimíra Hučína František
“ „Čuňas“ Stárek, tyto konfrontoval zpod
v Brémách (Forschungstelle Osteuropa ).
Prostory 1. patra Národního muzea
Výstava o samizdatu Myslbekovy sochy svátého Václava
v Praze se po berlínské Akademii umění,
v rámci předvolebního mítinku se svými
v Praze
kde byla výstava prezentována v roce
__ adresnými výčitkami současné aroganci
2000, staly teprve druhým místem,
moci,
upomínaj ící
na
někdejší
samizdatový Havlem osvojený
„Život
přibližujícím v rámci expozice „Samizdat
|ThMgr. Jan Toman
- alternativní kultura ve střední a východní
v pravdě“.
Evropě - 60. až 80. léta 20. století“ všem
Pokud vám to snad do Prahy
nevyjde,
potencionálním zájemcům svébytný fenomén
v listopadu (6. - 15. 11.) se výstava, která je
samizdatu.
doprovázena i působivým katalogem, přestěhuje do budovy
Záštitu nad výstavou převzali prezident Spolkové republiky
Evropského parlamentu v Bruselu.
Německo Johannes Rau a prezident České republiky Václav
Více informací o činnosti Výzkumného ústavu pro
Havel, kteří se také spolu s řadou jiných vzácných hostů
Východní Evropu, mj. i o výstavě, najdete na stránkách
z domova i ciziny osobně zúčastnili slavnostní vernisáže dne
http://www.forschungstelle.uni-bremcn.de
5. června 2002.
Představeno je zde více než
800 exponátů (od motáků,
tiskovin, uměleckých děl až po
kopírovací
a rozmnožovací
stroje) z nichž téměř polovina
pochází ze
sbírek
Ústavu
založeného roku 1982 z podnětu
Willyho Brandta a brémskeho
starosty
Hanse
Koschnitzka
s úkolem realizace analýz vývoje
kultury a společnosti v zemích
Středovýchodní
a Východní
Evropy. Ostatní exponáty byly
zapůjčeny
ze
sbírek
pocházejících z území bývalého
SSSR,
Polska,
Maďarska,
Československa a NDR. Středem
zájmu vystavovatelů i primárním
cílem celé výstavy se jeví
prezentace
oné
dimenze
společenského a intelektuálního
prostoru, která se vymykala
mocenským zásahům - nikoliv
snad
tedy politiky
změn
vycházející
ze
stávajících
pořádků, ani snah o reformování Prezident SRN Johanes Rau při projevu k zahájení výstavy o samizdatu v Praze.
Foto.ThMgr. Jan Toman
socialismu
v rámci
jeho
mocenských a stranických struktur - ale toho, co bylo chápáno
Vzácná je ta šťastná doba,
jako nati- politika, kde hlavní zbraní bylo slovo.
Výstava
akcentuje konkrétní období v intencích svého názvu, jehož
KDY JE DOVOLENO MYSLET SI, CO CHCEŠ,
horizontem se jeví píď železné opony. Nosná myšlenka,
A ŘÍKAT, CO SI MYSLÍŠ
vinoucí se expozicí od naznačených počátků uměleckého
a literárního samizdatu v padesátých letech, že samizdatové
Tacitus, Dějiny 1. 1
kultury představují jeden kontext vzpoury překračující
hranice, vybízí diváka ke komparativnímu vnímání. A tímto
způsobem se také naplňuje podstatný smysl celé výstavy - jak
ve svém projevu zdůraznil i ředitel
Ústavu
profesor
Wolfgang
Redakce magazínu MUKL se obrací s prosbou na různé organizace či
Eichwede - vrátit
fenomén
jedince,
naše příznivce, sympatizující s námi o poskytnutí sponzorských
samizdatu do paměti současníků.
darů
potřebních
na výrobu magazínu MUKL. Sponzorské dary
Poněkud příznačný pro současnou
posílejte na Švýcarské konto uvedené v tiráži magazínu anebo se
českou politickou situaci byl snad
moment, kdy samizdatový veterán
kontaktujte s námi na adrese v ČR uvedené tamtéž.
a bard Petr Cibulka právě při
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Dne 23.7.2002
se dožívá požehnaných 80. let života náš
milovaný bratr, mukl
a předseda
Světového sdružení bývalých
československých politických vězňů
v Zůrichu
otec Flons. ThDr. Antonín Huvar

mTOÝÍZDttUŽtNIX
HÍA.M.VCH rrXMl«t.r>VKNsKVr-H POl.lTK'kVCH VV.'OV

Svetová združenie bývalých československých politických vdzftov,
Organizácia v Slovenskej republike so sídlom v Poprade
a
Sváťové sdruženi bývalých československých politických vézňú.
so sídlom v Zúrichu, švýcarsko v spolupráci so sponzormi
Whirlpool Slovakia a s.. Tespo s.r.o. Poprad, Lithos, s.r.o. Poprad Mestským úradom
v Poprade a obecným úradom v Hôrke

Vás pozývajú

v stredu 21 .augusta 2002 o 15,00 hod.
V Poprade na námestí sv. Egídla

na odhalenie prvého pamätníka na území bývalého Československa
obetiam okupácie komunistických armád v auguste 1968

a
pietnu bohoslužbu v kostole sv. Egídia v Poprade

přejí redakce magazínu MUKL,

Sv. omšu bude celebrovat’
bývalý politický väzeň a predseda
Svetového združenia bývalých československých politických väzňov

spluvězní a přátelé

Mons. ThDr. Antonín Huvar, papežský prelát

Pro informaci čtenářům
V prvním letošním čísle našeho magazínu jsme
otiskli na 15 až 18 straně 40 oběžník CZECH
COORDINATING OFFICE, ve kterém je
zveřejněna nabídka této organizace na
zprostředkování
objednávek
některých
časopisů pro krajany v zahraničí (str. 16).
Někteří čtenáři na tuto nabídku reagovali tak,
že žádali naši redakci o zajištění dodávky
magazínu POLYGON. Jde o nedorozumění!
Uvedená nabídka je součásti textu oběžníku
a nikoliv nabídkou redakce MUKLa.

a ThDr Anton Opárty, dekan

Světové sdružení
bývalých československých politických vězňů Zürich
ve spolupráci se
Sdružením bývalých politických vězňů
ČR 1948 - 1989 Praha
a se
Sdružením býnalých politických vězňů
ČR 1948 - 1989 Znojmo

zvou bývalé československé politické vězně,
jejich přátele, sympatizanty a blízké z celého světa
na tradiční setkání v rakouském

ALTNAQEBERQU

Tys tomu zase dal, Alois! Služka dala na hodinu
výpověď, protožes jí do telefonu vynadal.“
„Jeminkote-já myslel, že mluvím s tebou!“

v sobotu 21.9.2002
Setkání bude zahájeno mší svátou v místním kostele
v 11,00 hod.

***
„Musím už jít. Budu mít dneska ještě práci, dcera
bude mít svatbu....“
„Tak, tak....... a on se ještě brání?“

Lékař: „Jen žádný strach! S vašimi plícemi se můžete dožít
osmdesátky!... A se srdcem docela devadesátky!“

Oběd a společné posezení po obědě
je zajištěno v klášteře Servitú v Nových Hradech
„Poslouchej Evičko, pojď mi pomoci mýt nádobí!“
„Ale mami, nemohu dělat všechno najednou.“
„A co děláš teď?“
„No přece odpočívám!“

