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Sazba a grafická úprava:

Prohlášení legionáře
generála Lva Prchaly
k 28. únoru 1948.
Všem věrným Čechům!
Přišla hodina, kdy každý z vás se musí rozhodnout. Jsou dvě cesty. Buď s
bolševiky anebo proti nim!
Já se rozhodl už dávno. Vstoupil jsem za první světové války do našich legií
v Rusku, abych bojoval proti německým utlačovatelům svého národa jako
prostý český voják. A když se v roce 1918 bolševici dohodli s Němci, obrátil
jsem zbraň také proti nim. V roce 1938, když Adolf Hitler ohrozil svobodu
naší vlasti, postavil jsem se s rozhodností proti jakémukoli kompromisu s
ním. Nesmířil jsem se nikdy s kapitulací! Neměl jsem jiné myšlenky než
bojovat se zbraní v ruce proti nepříteli. Všechno jsem doma opustil a odešel
do bratrského Polska. Boj českých a slovenských dobrovolců po boku
Polských vojsk proti Němcům překazili opět bolševici, kteří se dohodli s
Hitlerem.
Stavěl jsem se proti Benešově kapitulantské politice už doma a byl jsem
proti němu se svými kamarády v Londýně i tehdy, když jeho politika
zaváděla a také zavedla náš lid do nového jařma, tentokráte bolševického. Za
to se nám pomstili komunisté a jejich kolaboranti v Praze degradací a
perzekucemi. To však nikoho z nás neodradilo. Je lhostejno, zda bojuji za
svobodu národa jako generál nebo jako prostý voják.
Vím, že je nás mnoho, kdo jsme prodchnuti stejnou vůlí! Volám všechny
věrné Cechy, aby splnili svou národní povinnost a přihlásili se do boje proti
bolševismu. Nedejte se zlomit dočasnou bídou a strádáním. Žádná oběť není
dosti veliká, je-li přinášena za osvobození národa a vlasti.
Srazte řady! Stůjte druh k druhu! Odmítněte všechny svůdce, kteří
spoluzavinili nové národní neštěstí!
Buďte připraveni!

Ekokonzult - RNDr. Gracian Tejral
Znojmo

Tisk/Druck: Tiskárna Sládek Znojmo, CZ

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakce neručí za obsah inzerce.

Magazín je tribunou svobodných názorů a
redakce proto za podepsané články’
nenese odpovědnost a nemusí se vždy s
jejich obsahem ztotožňovat.

Lev Prchala
V Londýně, dne 21. dubna 1948

Vzpomínková
slavnost na
důstojníky
zavražděné
komunisty.
Dne 25. února 2002 byla v Praze na budově
Generálního štábu armády České republiky odhalena
pamětní deska na komunisty zavražděné důstojníky.
Ha desce je uvedeno 22 jmen českých důstojníků.
Mezi přítomnými hosty byl také syn zavražděného
generála Heliodora Píky.
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Příloha k čj. 0781/68
Zápis
Výtisk č. 1
o vojenské poradě u soudruha
presidenta republiky dne 29. srpna 1968.
Porady se zúčastnil celý velitelský sbor ČSLA v čele se s.
ministrem doprovázeným náčelníkem HPS ČSLA a náměstky
ministra, v celkovém počtu 36.
Poradu zahájil s. president slovy; „Pozval jsem Vás v této
velmi těžké době, abych Vám sdělil své stanovisko k
událostem posledních dní. Chci Vám především poděkovat za
to, že armáda se chovala dobře, byla ukázněná a plnila dobře
rozkazy ministra
národní obrany a
Postoj československých
rozkaz můj, že
nedošlo
k vyv
íe
ět
iy

UVAR
Dr Antonín H

Vzdávám díky všem, kdo spolupracoval! a prosím o udržení přátelství.

Světového sdružení RNDr Graciánovi Tejralovi, Znojmo, Na Hrázi 89.

Pro zesilující ztfcwýétní nesnáze považuji za potřebné, abych předal vedení

bývalých československých politických vězňů, se sídlem v Zúrichu.

Redakce
magazínu MUKL
se omlouvá čtená 
řům za chyby v
grafické úpravě,
které vznikly při
manipulaci v po 
čítači a pracov
níci tiskárny při
konečné přípravě
k tisku je pře
hlédli.
Za pochopení
děkuje redakce
MUKL
Jak jsem slíbil, podávám zprávu o zrněné ve vedení Světového sdružení

Srdečné zd ravím ! .

Omluva

u

Gen. kamenicky: „Od 21.8. vznikla na letištích velmi složitá
situace, různá v jednotlivých posádkách, protože naše
jednotky jsou rozmístěny prakticky po celém území republiky.
Tuto situaci zhoršovalo to, že naši důstojníci měli a mají s
mnoha důstojníky okupujících vojsk kolegiálni i přátelské
vztahy. K vyhrocení došlo na letištích v Českých
Budějovicích a v Žatci. Situace byla zvládnuta a nedošlo k
žádným konfliktům nebo srážce. Dne 22. 8. došlo k
hlubokému narušení z území NSR. ale naše svazky neměly
možnost aktivně působit. V současné době sovětské jednotky
obsazují velitelská stanoviště a předpokládáme, že obsazovaní
bude pokračo
důstojníků o 20 let později vat. Vojska se
chovala a cho
vají ukázněně.
Komuniké není dobré, po projevech
nastalo uklidnění.
Stojíme za Vámi a s. Dubčekem. Politická situace je dobrá.“
Gen. Kukel: „Ve vojscích naší armády jsou Vaše rozkazy
plněny. Neplní se jen poslední bod rozkazu ministra o
poskytování pomoci sovětské armádě - (první rozkaz).
Všechna letiště jsou obsazená, situace někde je velmi napjatá.
Nebezpečí je v tom, že cizí vojska nedovolují ošetření náročné
techniky letecké a zařízení letišť, takže hrozí nebezpečí
velkých škod, jestliže projdou lhůty udržovacích prací. Na
letištích Mošnov, Hradec Králové a Kbely jsme prosadili
uvolnění těchto prací.“
S. president: „Podejte krátké písemné hlášení MNO.“
Odpověď: „Hlášení jsme podali. Cestou pojítek i osobním
stykem jsme spojeni s útvary. Včera se velitel jednoho útvaru
nervově zhroutil.“
S. president: „Doufám, že jste na něho nebyl zlý.“
Odpověď: „Nikoliv, byl vyměněn u odešel na léčení. Po vy
hlášení komuniké byla situace nedobrá, po projevech Vašem a
s. Dubčeka došlo k uklidnění. Stojíme za s. Dubčekem a za
Váni s. presidente a uvědomujeme si, že za dané situace jiné
řešení není“
Gen. Peprný: „V Pohraniční stráži se od počátku plní vydané
rozkazy.“
S, president: „Hranice zajišťujete vy?“
Odpověď: „Ano, kromě oddělení pohraniční kontroly. Od za
čátku se projevovaly se strany cizích vojsk tendence nabízet
pomoc při ochraně hranic. Všechny nabídky odmítáme. Ve
třech případech došlo k požadavkům na složení zbraní. Naši
velitelé však zbraně nesložili. V jednotkách je klid, i když
musíme některé jednotlivce uklidňovat a přesvědčovat.
Pohraniční straž nedala ni v jednom případě podnět ke
konfliktům. Cizí velitelé přicházeli s námitkami o
nedostatcích při zabezpečení hranic. Čelíme jim argumenty.
Pplk. Častulík /?/ od Chebské brigády se v pátek svévolně
vzdálil od jednotky a uprchl přes oplocení do Sadové
k Šalgovičovi. Po vyhlášení komuniké byla situace vážná, po
projevech došlo k uklidnění. Velitelé dali záruku, že situaci
udrží. Někde jsou horké hlavy, ale s těmi velitelé a stranicko politické orgány hovoří a vysvětlují jim situaci. Dál budeme
plnit Vaše rozkazy a rozkazy ministra. Zásobování cizím
jednotkám neposkytujeme. Ujišťuji, že situaci máme plně v
rukou. Radiové spojení nepřerušeno, protože to je jediné
spojení a jednotkami. Přes vyzvání jsme spojení nepřerušili.“
Gen. Lálo: „Naši velitelé a vojáci se od počátku postavili
za Vaše rozkazy. Vzrušení nastalo, když se rozneslo, že ve
Štúrově odzbrojují madarská vojska naše jednotky. (Popisuje
přepadení kasáren ve Štúrově v noci v 01.00, kdy vojáci v
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nedostatečném oblečení byli vyháněni z kasáren, důstojníci
byli zadrženi a jednotlivě vyslýcháni až do poledních hodin.)
Situace byla vyřešena. V současné době je útvar bojeschopný.
Smíšeny sbor je připraven kdykoliv splnit rozkazy.“
S. ministr: „V počátku nešlo o jediný případ. Ministerstvo
národní obrany proto zasáhlo u sovětského velení a později již
k dalším případům nedocházelo.“
Gen. Lálo pokračuje: „Již během dne se situace uklidnila.
Byly velké potíže s tím, že velitelé maďarských jednotek ani
neznali rozkazy gen. Pavlovského. S. presidente, máte naši
důvěru, stojíme za Vámi.“
Gen. Chlad: „V posádce Praha je situace velmi složitá, ale
přesto se nevyskytl ani jeden případ konfliktu. Velitelství
posádky bylo obsazeno násilím, žádali na nás složení zbraní, k
odzbrojení však nedošlo. Prapor prožívá tylo události velmi
těžce jako celý národ..... “
S. ministr: „Sedněte si a uklidněte se.“
S. president: „Vysoce si cením těch, kteří se neubránili
dojetí, těch, kteří včera třeba nadávali a nesouhlasili s
komuniké. Chování našeho lidu nám dalo důkazy o vysokém
vlasteneckém uvědomění. Nyní však musíme nastoupit cestu
rozumu.
Všem Vám děkuji za zprávu a chtěl bych poznamenat, že tak,
jak to prováděli Maďaři, - tak to mělo být prováděno všude.
Svým postojem jste uchránili náš stát. Děkuji Vám.“
S. president pak vyzval všechny k přípitku.
Poté se s. president ujal slova. Vzpomněl na podobné
shromáždění velitelského sboru armády, které svolal v únoru
1948 do budovy/ nynější VPA. Věděl, že několik velitelů (3 až
4) nesouhlasí. Vysvětlil jim situaci, dal příkazy a pak přivedl
do shromáždění ministra J. Masaryka. S. president pak
podrobně vyprávěl průběh shromáždění a zakončil tehdejšími
slovy Jana Masaryka: „Pánové velitelé, nedopusťte, aby z
jediné pušky vyšla rána do lidu.“
A s. president zakončil: „Dnes bych Vám chtěl říci toto:
Nedopusťte, aby z jedné pušky vyšla ránu proti sovětskému
člověku. Dosud se tak nestalo a tak doufám, že k tomu
nedojde. Ještě jednou Vám vyslovuji pochvalu za to, jak se
armáda chovala v těchto dnech a že jste zabránili odzbrojení.“
Potom přistoupil s. president k výkladu současné situace:
„Jak došlo ke vpádu cizích vojsk víte lépe než já. My jsme
všichni prohlásili, že je nikdo nepozval: ani já, ani vláda, ani
předsednictvo ústředního výboru strany. Tuto skutečnost jsme
řekli a ví to celý svět. Ale realita je taková, že jsou tady.
Pravda a morální právo jsou na naší straně.
Již první den jsem měl rozhovor se s. Březněvem a učinil jsem
některá opatrění. Před odjezdem do Moskvy jsem byl pozván
před určitý kolektiv, který mi přinášel návrh, abych rozpustil
vládu a vytvořil novou „revoluční“ vládu. To jsem přirozeně
nemohl přijmout a řekl jsem jim, že bych si raději vpálil kulku
do hlavy. Kategoricky jsem žádal, aby ústavní orgány mohly
zahájit svou práci. Žádal jsem, aby uvolnili Dubčeka, Černíka
a ostatní a že jedině zákonnou cestou můžeme zahájit řádnou
práci. Odpověděli, že to nemohou tady řešit, že mají příkaz z
Moskvy. Žádal jsem o jednání s Moskvou. Na tom jsme se
dohodli s vládou. V 7 hodin ráno byl tento požadavek přijat.
Dohodli jsme, že se mnou pojede za vládu s. Dzúr, Klusák (s.
Dzúr v případě, že by nemohl jet s. Husák), za NF s. Kučera, z
PÚV Bilak, Pilier a Indra. Po příletu do Moskvy jsem se
nejprve setkal sám s Brežněvem, Kosyginem a Podgorným a
sdělil jsem jim, proč jsme přijeli a postavil opět kategoricky
požadavek, aby uvolnili soudruhy Dubčeka, Černíka,

Smrkovského, Kriegla a ostatní. Bez dlouhého dohadování
sdělili tito představitelé, že souhlasí. Vysvětlovali, že ss.
Dubček a Černík jsou tady, ostatní že jsou v prostoru Lvova a
že se tedy dostaví později. Hned první den přijel s. Dubček a
Černík, druhý den s. Smrkovský, Špaček a Šimon. To už bylo
dobré, měli jsme už polovinu PÚV.
Byli pozváni také straničtí představitelé ostatních 4 stran a
sovětští představitelé s mini jednali. Přišli pak znovu s
požadavkem: postavit „revoluční vládu“. Tento požadavek
jsme kategoricky odmítli a oni ustoupili. Byl tady taky s.
Kriegel, měli námitky, aby se zúčastnil jednání, ale že s námi
odjede. Posledního dne jednání ho chtěli připustit k jednání,
jestliže se zaváže, že podepíše tajný protokol. On to odmítl, že
se celého jednání nezúčastnil, že je nemá zažité. Nechtěli jej
pak pustit, trvali jsme však na tom, že se vrátíme domů i se s.
Krieglem, a tak jej pustili.
To, co jsme chtěli - uvolnění Dubčeka a Černíka - to se na
naši žádost stalo. Že dali souhlas, aby tito soudruzi stanuli
včele orgánů a jednali, to se stalo na náš návrh. Soudruzi
viděli, jak Brežněv mi gratuloval, že se to stalo mou zásluhou.
V tom komuniké jsme to snad mohli lépe vyjádřit. Je tam
slovo o přátelství. Mohli jsme se ho vzdát, ale je to historická
skutečnost.
Není pravdou, že jsme kapitulovali, ani v nejmenším - ne.
Dosáhli jsme toho, že byl přijat závěr, že všechna
cizí
vojska
z naší země odejdou, dosáhli jsme toho, že byly
uznány dosavadní ústavní orgány, dosavadní vláda. Vláda se
staví komise a tyto komise budou dále projednávat otázku
evakuace.
Nejeli jsme do Moskvy proto, abychom kapitulovali, ale
proto, abychom tam prosazovali naše stanovisko.“
S. president pak uvedl příklad o telefonickém rozhovoru,
který měl před hodinou s jednou starší ženou, oddanou
vlastenkou a obětavou soudružkou, aby ukázal její výhradně
citový přístup k výsledku jednání a znovu opakoval, že je
správné, když naši lidé prožívají tyto události hluboce citově,
ale že nyní musí nastoupit rozum, chladné a rozvážné
posouzení skutečnosti.
V závěru pak vyzývá shromážděné velitele a politické
pracovníky: „Nedopusťte, aby jediná rána .... a plňte
ukázněně rozkazy ministra a taky moje.“
S. president pak dal přečíst s. gen. Šmoldasovi právě
schválené prohlášení, podepsané jím, s. Dubčekem, Černíkem
a Smrkovským (později publikované).
„To by bylo všechno, co jsem Vám chtěl říct. Šlo o dvě
možnosti: buď bojovat nebo jednat. Cestou boje jsme jít
nemohli, zvolili jsme jednání a dosáhli jsme toho, že vojska
odejdou,“ skončil s. president za potlesku zúčastněných.
Na pozvání s. presidenta se dostavil předseda vlády s.Černík,
kterému opakovali velitelé svá hlášení. S. Černík pak hovořil:
„Především mi dovolte, abych projevil svou radost nad tím, že
se tu dnes s vámi mohu setkat a poděkovat vám, že jste se
připojili k žádosti všeho lidu o naše propuštění. Děkuji zvláště
za statečné postoje presidentu republiky, jehož rozvaha a
moudrost znamenaly rozhodující moment pro řešení situace.
Od prvního dne jsme si museli nejen my, ale všichni lidé u nás
postavit otázku: Co jsme udělali? Proč se proti nám takto
zakročilo? Vždyť jsme nechtěli nic jiného, než slušně žít a
budovat socialismus podle podmínek, které jsme považovali
za nejvhodnější. My jsme se nechtěli přece odtrhnout. Pro
naše národy, pro náš malý stát byla naprosto jasná nutnost
opřít se o Sov. svaz. A nebyla to jen nutnost, ale i otázka
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srdce. Kde jinde má SSSR takovou lásku a historicky
zakořeněnou důvěru, jako měl u nás, mezi našimi lidmi. My
přece víme, že ČSSR patří do sovětské sféry a souhlasíme s
tím. Každý ví, že za ČSSR nebudou bojovat Američané, pro
tože by ztratili celou Evropu. Naše národy, které prožily stale
tí útlaků, si dovedou vážit své svobody, ale také svých spojen
ců. Proč tedy? Přece článek v LL, nebo nějaký KAN atd.,
nemohou ospravedlnit takový postup proti nám.
Podívejme se, kam směřoval první útok. Nikoliv proti
nějakému středisku kontrarevoluce, ale proti vedení strany.
Prvními zajatci byli vedoucí představitelé strany Dubček,
Černík, Smrkovský a další. To je to strašné, to je ta velká
ostuda.
My víme, že malý národ se může bránit pouze svým
intelektem. Ne silou. To není kolaborace. Musíme hledat cesty
k budování vlastní země v daných podmínkách. Co by řekli ti,
co přijdou po nás, kdybychom se dali do boje a zavinili
okupaci na několik desítek let?
Musíme vycházet z dané situace, která je výsledkem 2.
světové války. Vznikly sféry vlivu, které jsou velmocemi
respektovány. Ať chceme nebo nechceme, má každá tato sféra
své centrum - a ať chceme nebo nechceme, existence centra
znamená někdy i určitou podřízenost. Nemůžeme z toho
vyskočit, ale jako malý národ si můžeme chytrou politikou
vytvořit v těchto podmínkách prostor.
Politické otázky se řešily vojenskou cestou a výsledek může
být dosažen jen bojem (za cenu krve) nebo politickým
řešením (postupně). Jak rychle dokážeme přesvědčit, že jsme
schopni převzít odpovědnost za naše poměry, tak rychle se
vrátí vláda do našich rukou. A vy nám musíte v tomto procesu
konsolidace pomoct.“
S. Černík pak informoval velitele o opatřeních, která v těchto
dnech převzala vláda a jaká opatření budou muset být přijata v
nejbližší budoucnosti. Dále říká: „Pasivita není program. Lidé
mají pocit křivdy, čekali, co přivezeme a my jsme zatím
přivezli jen reálnou možnost znovu začít budovat to, co jsme
si předsevzali v lednu. Jsme natolik dospělí, abychom nechtěli
řešit politické otázky silou.“
V průběhu Černíkova projevu se dostavil také s. Dubček,
bouřlivě vítán všemi přítomnými. I s. Dubček pak setrval s ve
liteli v improvizované besedě, ve které hovořil o současných
problémech a odpovídal na dotazy.
Shromáždění skončilo vyhlášením RPR (později publikován)
ve 13,30 hod.

K věci: Zápis z přijetí vedoucích politických pracovníků
ČSLA u soudruha presidenta republiky,
Obsahuje: Zápis o 3 listech ve dvou vyhotoveních,
referát s. presidenta o 18 listech
Příloha k čj.
Výtisk č.
Počet listů
Zápis
z vojenské porady u s. presidenta republiky
Dne 9. 9. t.r. v 10,00 h. přijal s. president republiky v
přítomnosti ministra národní obrany a náčelníka Vojen
ské kanceláře vedoucí politické pracovníky ČSLA podle
připojeného seznamu.
Poradu zahájil s. president projevem, jeho text o 18 listech je
připojen. Potom přečetl náčelník HPS s. gen. Bedřich protokol
z moskevského jednání.

Po přípitku s. presidenta se ujal slova s. ministr národní
obrany. V úvodu uvedl, že je štěstím, že v čele našeho státu v
těchto osudových dnech stál člověk tak moudry a vlastenecky
cítící, tak rozvážný a statečný politik, jakým je s. president.
Poděkoval s. presidentovi za jeho rozvážný a odhodlaný
postoj, který byl největší oporou i celému velení armády.
S. ministr pak několika připomínkami reagoval na současnou
situaci: „Vyskytly se názory, že armáda zradila, že si ani ne
vystřelila a že je armáda pro náš stát zbytečná. Jsou to názory
velice nerozumné, které jsou zcela odtrženy od skutečnosti.
Viděli jsme přece co je kolen nás a jaké je rozložení našich sil
vzhledem k případnému vstupu vojsk států Varšavské
smlouvy do naší země. Po Čiemé jsme s některými soudruhy
z předsednictva vlády rozebírali tuto možnost a jednoznačně
jsme konstatovali, že by v takovém případě bylo nejlepší,
kdyby se naše armáda zdržela jakéhokoliv odporu. Tehdy k
tomu poznamenal soudruh prof. Šik, že je těžko odhadnout
reakci našich občanů na případný příchod jednotek NDR.“
Poté s. ministr stručně informoval shromáždění o průběhu
událostí od 22,00 hod. dne 20.8. tr. a znovu se vrátili k vysvět
lení postoje velení armády:
„Když se díváme na situaci realisticky, bereme v úvahu
polohu haší republiky, rozložení naší armády především k
zabezpečení záp. hranic. Vy víte co máme v prostoru
Slovenska. Vždyť tam je 1 naše divize o 1600 lidech a proti ní
6 divizí cizích. Kdyby se naše armáda pustila do nějakého
dobrodružství, nateklo by mnoho krve, zvláště když bereme v
úvahu sjednocení všech obyvatel a jejich odhodlání, kterého
mohlo být lehce zneužito. Můžeme dojít jenom k jednomu
závěru, že malé Československo by nemohlo obstát. Nebylo
nám nikomu lehko. Ti, kdo vystupují s touto nerozumnou
kritikou armády nejsou žádní hrdinové, ale spíš dobrodruzi a
nebo beznadějní romantikové. Velmi nás mrzí takové projevy
mezi komunisty. Musíme si uvědomit, že v současném
rozložení sil nebyl prostor pro naše národy nikterak velký a
musíme vycházet z toho, že nejdůležitější je, zda budeme
tento prostor ještě zužovat nebo rozšiřovat. Zcela jednoznačně
jdeme po cestě nastoupené v lednu. Je pravděpodobné, že to v
podmínkách, které vytvořil vpád cizích vojsk, budeme mít
složitější a že se celkový postup zpomalí.
Je reálná možnost, že se nám podaří do 50. výročí osvobození
naší vlasti, aby podstatná část cizích vojsk odešla. Alespoň o
to žádáme. Je však možné, či pravděpodobné, že dost značná
část vojsk bude u nás přezimovat.“
Soudruh ministr pak hovořil stručně o nejbližších úkolech
naší armády. Řekl, že v současné době je důležité dosáhnout
vysoké kázně a jakkoliv to zní protismyslně i vysoké
bojeschopností našich jednotek. V zabezpečení našich záp.
hranic musíme dosáhnout takové úrovně, aby naši spojenci z
Varšavské smlouvy nemohli mít námitky o nedostatečném
zabezpečení.
S. ministr pak končil: „V závěru mi dovolte soudruhu
presidente, abych i já poděkoval politickým pracovníkům naší
armády za jejich práci a za jejich postoj v kritických chvílích a
abych konstatoval, že armáda se ukázala v těchto dnech
nejkonzolidovanšjší složkou naší společnosti.“ S. ministr pak
připil na zdraví soudruha presidenta.
Soudruh president pak řekl: „Chtěl bych k té poslední větě
poznamenat, že armáda se ukázala jako politicky myslící, vy
soce vlastenecky uvědomělá a morálně pevná a jednotná. Ještě
jednou vyslovuji armádě svůj dík a jsem rád, že mohu
připomenout, že armáda získala všeobecné uznání hlavně ze
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strany vlády a vedoucích představitelů naší strany.
Přijetí bylo ukončeno v 11,15 hod.

32) NPO 34 sbold
7 A PVOS:
33) NPO 2 PVOS
34) NPO 3 PVOS

plk. SOUČEK Miroslav
plk. DOČKAL Ivo
plk. BONDARENKO Dimitrij

Projev prezidenta republiky
Ludvíka Svobody k důstojníkům
na setkání dne 9.9.1968

Zpráva
pro Č T K
Dne 9. záři přijal s. president republiky Ludvík
Svoboda v doprovodu ministra národní obrany s.
gen. M. Dzura vedoucí politické pracovníky
ČSLA v čele s náčelníkem Hlavní politické
správy ČS LA s. gen. F. Bedřichem.
S. president poděkoval znovu armádě
za
politický rozvážné a vlastenecky uvědomělý postoj
v posledních dnech a seznámil politické pracovníky s úkoly
armády v současné situaci. S. president vyslovil přesvědčení,
že při plnění těchto úkolů osvědčí velitelé, političtí pracovnici
i všichni příslušníci armády vysokou kázeň a organizovanost.

Seznam
účastníků porady politických pracovníků ČSLA u presidenta
ČSSR, soudruha SVOBODY
1) náčelník HPS ČSLA genmjr. BEDŘICH František
2) ZN HPS
genajr. Dr. HEJNA Jaroslav
3) ZN HPS
plk. DEVERA Miloslav
4) ZN HPS
plk. Dr. DOBIÁŠ František CSc
5) náčelník 1. odd. HPS pplk.Dr. WEINLICH Stanislav
6) náčelník 2. odd. HPS plk. KUBÍK Jiří
7) náčelník 3. odd. HPS plk. Dr. KRÁSL Jiří
8) náčelník 4. odd. HPS mjr. RAŠEK Antonín
9) náčelník 5. odd. HPS pplk. KURYL Václav
10) náčelník 8. odd.HPS plk. Dr. M1KULÍN Antonín CSc
11) náčelník 9. odd.HPS plk. KUBOVY Pravdomil
12) sekretář KRK HPS genmjr. NOVISEDLAK Josef
13) náčelník sekretariátu NHPS plk. Dr. GEMBALA Otakar
14) předseda CÚV KSČ pplk. Dr. BEJČEK Eduard CSc
15) náčelník VPA KG
plk.prof.ing. MENCL Vojtěch Drsc.
16) ved. taj. HV KSČ VPA
plk. Dr. ŠESTÁK Ludevít
17) ved. taj. HV KSČ VA AZ
plk. Dr. HLADÍK Stanislav
18) ved. taj. HV KSČ MNO
plk. Dr. PLOS Jiří
19) ved. taj. HV KSČ MNO 5
pplk. ŠKROBLadislav
Z VO
20) nač. PO I td
plk. MEJZLÍK Miroslav
21) nač. PO 13 td
pplk. HRADECKY František
22) nač. PO 2 msd
pplk. JIRAN František
23) nač. PO 19 ms
pplk. STRNAD Antonín
24) nač. PO 20 msd
pplk. NOVOTNÝ Miroslav
SVO :
25) nač. PO 4 td
pplk. KŘÍŽEK Antonín
25) nač. PO 9 td
pplk. KULOVANÝ Rudolf
27) nač. PO 3 msd
pplk.CELÍZNA Miroslav RsDr.
28) náč. PO 15 msd
pplk. MERTL Albín
PS PPS :
29) VPO 3
pplk. ČERMÁK František
10 LA :
30) NPO 1 sld
pplk. KASL Karel
31) NPO 2 sbold
pplk. ORT Jaroslav

Soudruzi !
Události od 21. srpna 1968 kladly vysoké nároky na morální
sílu naší armády. Příslušníci armády ukázněně splnili moje
rozkazy, zachovali rozvahu i plnou důvěru v ústavní orgány
státu, v Komunistickou stranu Československa a jejich
vedoucí představitele. Tento jejich postoj měl zejména v době
vstupu vojenských jednotek pěti zemí na naše území přímo
rozhodující vyznám pro to, aby nedošlo k tragedii a
krveprolití. Chtěl bych za to vyslovit vám, celému
velitelskému sboru a všem příslušníkům Československé
lidové armády upřímné dík a uznání.
Vy, soudruzi, máte vysokou odpovědnost za morálně politický
stav naší armády. To je dnes úkol zvlášť náročný. Vyžaduje,
abyste byli v plném rozsahu informováni o současné situaci a
perspektivách dalšího vývoje, abyste znali náš názor i naše
záměry.
Příslušníci naší armády se aktivně účastnili onoho širokého
všclidového procesu, který se v naší vlasti rozvíjel pod
vedením komunistické strany Československa od ledna
letošního roku. Naším cílem od počátku bylo upevnit, posílit
socialistický společenský řád, rozvinout jeho humanisticky,
demokraticky charakter.
Během několika málo měsíců bylo dosaženo kladných
výsledků v tomto našem úsilí. Měli jsme pochopitelně i řadu
problémů dosud nevyřešených i nedostatků v naši práci.
Základní naše politická linie a program však byly a zůstávají
opravdovými a upřímnými. Důsledně sledujeme naše cíle a
zásady socialistické společnosti.
Jak víte, zejména květnové plénum ústředního výboru KSČ
upozorňovalo při tom na některé pravicové vlivy a tendence.
Naše vedení si toho bylo vědomo a počítalo s nezbytností
těmto vlivům čelit, aby socialistická podstata našeho vývoje
byla zachována. Ovšem vlastními silami a takovými
prostředky, jaké odpovídají demokratickým principům našeho
polednového vývoje.
Je jistě otázkou, zda jsme těchto prostředků využívali
dostatečně a efektivně. Bližší rozbor těchto otázek dnes
ponechávám zcela stranou. Plénum ústředního výboru uložilo
důkladně rozebrat celý náš polednový vývoj, zhodnotit si k
jakým chybám, omylům či nedůslednostem při tom došlo,
jaké byly slabiny ve stranické i veřejné práci, zvláště v
posledních měsících. Zejména bude nezbytné zamyslet se nad
tím, že jsme nedocenili, nedomýšleli některé vnější vztahy. A
daná struktura světového socialistického společenství i s
určitým přístupem k poznávání problémů vývoje - to je také
realita.
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Skutečnost je prostě taková, že představitelé Sovětského
svazu a dalších čtyř socialistických zemí na základě svého pří
stupu k věci považovali vývoj v naší zemi za projev organizo
vaného nástupu kontrarevoluce. Z tohoto svého hodnocení,
především nedostatků v boji proti vlivu pravice vyvodili
nakonec závěry, že československé vedení je bud ve vleku,
anebo dokonce v čele pravice.
Výraznou roli v sovětském přístupu k událostem v
Československu hrál nesporně závěr, že takový vývoj by
ohrozil socialismus v Československu a narušil existující
poměr sil na evropském kontinentu.
Nad rozhodnutím o vojenském zásahu zůstává pochopitelně
mnoho otázek a teprve budoucnost nám dá na ně odpověď.
Každopádně však k vojenské akci došlo. A politickou linií
doprovázející vojska bylo v podstatě vyřadit dosavadní
vedoucí orgány v daném složení a vytvořit nové, revoluční
orgány, které by vzaly věci pevně do rukou.
Vznikla situace, že normální činnost ústředního výboru strany,
vlády i Národního shromáždění - prostě téměř všech legitim
ních vedoucích orgánů byly vážně narušena. A v těchto
podmínkách se na mne převalilo obrovské břemeno
odpovědnosti. Měl jsem rozhodovat mezi dvěma možnostmi :
- buď kapitulovat, přijmout jakékoliv nabízející se řešení. To
mi nedovolovala ani čest a svědomí, ani moje odpovědnost
před národem;
- anebo rezignovat, což by bylo nejpohodlnější. Důsledkem
však by bylo nepředstavitelné krveprolití v národě. A toto
řešeni jsem nemohl připustit ani jako voják, ani jako
president.
Proto jsem se rozhodl jít cestou, která pro mne osobně byla
nanejvýš těžká a úmorná.
Především jsem vycházel z nezbytnosti obnovit suverenitu
země, a to na základě politického řešení vzniklé situace.
Za druhé jsem se řídil zásadou, že jako předpoklad toho, aby
se našlo řešení slučitelné se ctí a právy' národů naší země,
musí byt obnoveny řádné funkce jejích vedoucích legitimních
orgánů. Těch orgánů a těch jejich vedoucích představitelů,
kteří právoplatně byli ustanoveni, a kterým lid i v těchto
dnech projevil plnou důvěru a podporu.
A konečně za třetí jsem vycházel z toho, že náš lid nastoupil v
lednu pod vedením KSČ cestu rozvoje demokratických a
humanistických rysů socialismu. Že to je vůle všeho lidu a od
této cesty že proto nelze upustit.
Právě v tomto svém přesvědčení jsem sám požádal, abychom
mohli jet přímo do Moskvy a otevřeně o situaci jednat s
nejvyššími sovětskými představiteli.
Výsledky moskevských jednání nejsou žádným triumfálním
vítězstvím. Očekávat něco takového by mohl jen beznadějný
romantik. Vycházejí z nezbytnosti brát v úvahu reálná
neúprosná fakta. A touto realitou je i přítomnost vojsk na
našem území. Avšak stejně tak nejsou výsledky moskevských
jednání ani kapitulací. Je to z naší strany výsledek čestného
úsilí nalézt Čestné a reálné východisko ze současné situace.
Východisko respektující životní zájmy a aspirace našich
národů. Jít touto cestou nebude ani snadné, ani jednoduché.
Ale jsem upřímně přesvědčen, že z hlediska budoucnosti
našeho lidu, naší vlasti, dávají tyto výsledky pozitivní
perspektivy.
Na situaci je třeba se dívat velni střízlivě, bez jakéhokoliv
fantazírování a iluzí. To, na čem jsme se v Moskvě dohodli,
představuje reálné východisko, ale nikdo by neměl

podceňovat velikost rizika, jaké by znamenal každý pokus
vyhýbat se plnění dosažených dohod.
Nejen před vládou, ale před každým z nás nemůže proto dnes
stát otázka zda dohodu plnit, ale pouze i a k ji plnit. Při
realizaci závěrů musíme postupovat velmi citlivě, tak, aby nás
lid naší vlasti chápal a podporoval nás. Důsledné plnění
dohodnutých kroků nám dává možnost prosazovat i plnění a
splnění závazků tykajících se zejména postupného, avšak
úplného odchodu vojsk. Konkrétní realizace tohoto, pro nás
tak důležitého opatření, bude pochopitelně předmětem dalších
jednání a dohod.
Důležitou otázkou, kterou si kladou občané naší republiky, je
- nakolik budeme i v nových podmínkách moci pokračovat v
uskutečňování akčního programu strany a programového
prohlášení vlády. My jsme v Moskvě s plnou vážností
zdůraznili, že to považujeme za naprosto nezbytné a v tom
směru se nám také dostalo několikanásobných a jasných
ujištění ze sovětské strany. Je tedy našim pevným a
rozhodným záměrem dále rozvíjet demokratický a huma
nistický charakter socialismu. A nepřipustíme ani návrat k
předlednovým poměrům ani k jakémkoliv právem od
souzeným metodám. Zejména nepřipustíme represe vůči
čestným a poctivým lidem.
Soudruzi,
do dalšího vývoje vstupujeme s hrdou hlavou a čistým štítem!
V těžké zkoušce si náš lid zachoval rovnou páteř. Zůstal věrný
zájmům své socialistické vlasti i svému internacionálnímu
poslání a závazkům. Teď není místa pro nějaké bolestínství a
nářky. Zejména pro politické pracovníky platí požadavek
realisticky se dívat na věci, odpovědně a rozhodně přistupovat
ke své práci. A kdo se v této náročné době odpovědnosti bojí,
kdo má strach - jak se říká - aby „si nezadal“, ať jde raději od
toho. Opravdovým vlastencem je však dnes ne ten, kdo s
„hrdinskými“ frázemi utíká od skutečnosti, ale ten, kdo
zůstane pevně stát u kormidla, neopustí svůj lid a dovede mu
otevřeně a čestně říkat pravdu.
Co to znamená pro vás jako pro politické pracovníky v
armádě ?
Znám situaci v armádě, nálady mezi jejími příslušníky. Jak
koliv to není snadné, vaším úkolem je dosáhnout toho, aby se
správně, střízlivě dívali na současnou situaci, aby nejen
chápali postoj vedení Komunistické strany Československa a
vlády, ale i aktivně podporovali naše úsilí. To vyžaduje
hovořit s nimi otevřeně a přímo. Jen tak dosáhneme toho, aby
se vlastenecká jednota všeho lidu pod vedením strany stala i
tvůrčí silou další socialistické výstavby naší vlasti.
Konkrétním problémem, před nímž stojí všechny jednotky
naší armády, je vztah k jednotkám armád socialistických zemí
na našem území. Tato vojska tu jsou - a to jc realita, kterou
nezměníme, zavřeme-li oči. Máme závazek, že odejdou, avšak
předpokládá to důsledně plnit závěry moskevských jednání.
Nemá smyslu trucovat, provádět nějakou pasivní resistenci.
Tím bychom škodili jen sami sobě. S představiteli vojsk pěti
států je třeba jednat, navazovat kontakty a nedávat žádnou
záminku k tomu, aby docházelo ke komplikacím a
nedorozuměním. Kontakty s veliteli, štáby a vojsky
rozmístěnými na našem území v zájmu společného řešení
normalizace života a vzájemných vztahů v posádkách i na
veřejnosti už byly navázány. V souladu s mým stanoviskem
vydal v tomto směru ministr národní obrany rozkaz z 1. září
1968. Přesto nechybí dosud i výpady proti těm velitelům a
politickým pracovníkům, kteří tento rozkaz respektují. To je
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nejen hloupost, ale i škodlivý postup. Žádám vás, abyste
správně tyto otázky vysvětlovali a prosadili nápravu.
S tím souvisí i další politická otázka, která je dnes ještě
citlivější. Československá socialistická republika je ne
oddělitelnou součástí světové socialistické soustavy a také
členem spojeneckého systému Varšavské smlouvy. Také to je
realita. A na ní dnes nejen nic změnit nelze, ale z hlediska dal
šího vývoje by to bylo i v rozporu s životními zájmy naší
vlasti.
Obrana naší země, jejího lidu a socialistického zřízení, které si
zvolil, je organicky spojena s obranným potenciálem a zájmy
mezinárodní bezpečnosti našich spojenců. Z toho pak nutně
vyplývají závěry pro naši politiku, pro všechen náš lid a
zejména pro naše ozbrojené síly. Pro naše myšlení i jednání.
Hluboce chápu nálady a city příslušníků naší armády. Bylo by
nejen nesprávné, ale i neúčinné tyto otázky - jak se říká „lámat přes koleno“. Každého z nás se zejména hluboce
dotýkají takové události, při nichž bezdůvodně a zbytečně
jsou ničeny lidské životy. Mohu Vás ujistit, že se nejen
obracíme na Vás a všechny naše lidi s výzvami k rozvaze a
klidu, ale zároveň se vší rozhodností požadujeme od velení
přítomných vojsk, aby ze své strany incidentům zabránilo. Ale
politicky pracovník nesmí zůstat v zajetí emocí dneška. Musí
umět dívat se do budoucnosti a nalézt cestu k normalizaci i
těchto vztahů. Pro současnost to vyžaduje umět citlivě, ale
zároveň s rozvahou i řešit alespoň ty otázky, které jsou
bezprostředně spojeny s plněním společných úkolu a cílů při
zdokonalování obranného systému. Nelze dopustit narušení
těchto úkolu; i to by naše zájmy jen poškodilo.

Zápisy z porad prezidenta Svobody s důstojníky po jeho
návratu z Moskvy v roce 1968 a text jeho projevu
k důstojníkům byly komunisty utajovány a nebyly proto ještě
nikdy zveřejněny ve sdělovacích prostředcích. My tento text
zveřejňujeme poprvé.

Soudruzi,
složky Československé lidové armády patřily v kritickém
uplynulém období k nejkonsolidovanější společenské síle v
naší republice! Učiňme společně všechno k tomu, aby tato síla
i v příštím období byla účinným pomocníkem ústavních
orgánů státu a Komunisticko strany Československa při řešení
všech těch složitých úkolů, které nás čekají.

21. augusta 2002 bol v Poprade na námestí za účasti 300 až
400 občanov Popradu a celého Slovenska slávnostne odhalený
prvý dôstojný pamätník obetiam okupácie roku 1968 na území
bývalej Československej republiky.
Na pietnej spomienkovej slávnosti spojenej s bohoslužbou
v príhovoroch vystúpili:
❖ Predseda
Svetového združení bývalých čsl.
politických väzňov páter Antonín Huvar,
❖ primátor mesta Poprad Ing. Štefan Kubík,
❖ predseda VÚC Prešov MUDr. Peter Chudík,
❖ prednosta Okresného úradu v Poprade Ing. Milan
Buran,
❖ predseda Demokratickej strany Ľudovít Kaník,

predseda OKC KDH v Poprade Ing. Gustáv Dobák,
predseda KPVS Rudolf Dobiáš.
Okrem regionálnych médií boli prítomní:
❖ Slovenská Televízia,
❖ Slovenský rozhlas,
❖ Rádio Východ,
❖ rádio Regina a
❖ Rádio Twist
❖
❖

Projev bratra Františka
Bednára při odhalení
pomníku obětem sovětské
okupace Československa
v Popradě dne 21.8.2002
Vážení prítomní,
ako už bolo povedané symbolickým poslaním tohto
skromného pamätníka je povinnosť nepripustiť stratu našej
národnej pamäte. Dovolil by som si citovať slová
významných svetových osobností:
Historik Arthur Schlesinger povedal: „Dejiny sú pre národ to
isté ako pamäť pre jednotlivca. Jednotlivec zbavený pamäte je
zmätený a stratený - nevie kde a kam ide. Tak je to i s
národom, ktorému je odoprené poňatie jeho minulosti. Taký
národ je potom neschopný riadne nakladať so svojou
prítomnosťou a aj budúcnosťou." Tomas Jefferson už dávno
zhrnul svoju múdrosť o národnej pamäti takto: „Ak národ
očakáva, že môže byť neznalý svoje minulosti a pritom
slobodný potom očakáva niečo, čo nikdy nebolo a nikdy
nebude.“
Chcem preto aspoň stručne pripomenúť všetkým, ktorí
začínajú zabúdať, niektoré fakty a udalosti predchádzajúce
augustovým udalostiam v bývalom Československu. Od
konca II. Svetovej vojny trvajúci mier bol vykúpený utrpením
národov žijúcich za železnou oponou, kedy boli naše zeme po
roku 1948 zapredané komunistickými zločincami sovietskym
imperialistom. Nastolenie ich panstva vo východnej Európe
pokračovalo expanziou do Ázie. V júni 1950 vodca čínskych
komunistov Mao Ce-tung, po dohode so Stalinom začali útok
proti Kórei. Stalinovi verní po jeho smrti v roku 1953 začali
politiku rozdelenia Vietnamu, ktorá si vyžiadala väčšie obete
ako vojna v Kórei.
Každá snaha a pokus zotročených národov získať aspoň
najzákladnejšie občianske slobody a práva sa stala predmetom
cynického výsmechu komunistického vedenia. Tak tomu bolo
v roku 1953 vo Východnom Nemecku či Poľsku, v 1956 v
Maďarsku a napokon aj v Československu v roku 1968. Bez
slová vyhlásenia vojny, alebo púheho varovania, zákerne, v
noci bola táto krajina vojensky prepadnutá komunistickými
armádami Ruska, Nemecka, Maďarska, Polska a Bulharska a
následne dlhodobo okupovaná. Sovietska okupácia nebola
preto ničím iným než krutým pripomenutím toho čo sa stalo
vo februári 1948.
Nemci si každoročne neustále pripomínajú hrozne zločiny
nacistického režimu. Z bývalých nemeckých koncentračných
táborov sa stali múzea krutostí a neľudskostí, dodnes sa
konajú procesy s bývalými vysokými predstaviteľmi
nacizmu. Do dnes sú na celom svete príslušníkmi izraelského
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národa konané tryzmi za obete nacistickej genocídy. To
opravdové vlastence v roce 1948. Již tenkrát jsme stejně
všetko je výstraha pre zachovanie vernosti ideálom ľudskosti,
hleděli zamřížovanými okny a hodnotili jsme tu česky, tu slo
inšpirovaných
kresťanským
duchovným
dedičstvom
vensky, onu situaci, která znamenala propad všeho, co se
európskych národov.
může nazývat kulturou národa. Zněla tam vaše, zvučná
Dlhodobá kontinuita totalitných režimov a nekonečné
slovenčina spolu s češtinou a věřte tomu, bylo mnoho
omieľanie stokrát opakovanej lži zohralo svoju negatívnu
tmavého na tomto nebi, ale vzpomínáme-li na vaše slovenské
úlohu. Najmä pôsobenie momentu zabudnutia prispelo k
spolubratry,
dávali nám nejenom poznání, upevňovali víru, ale
tomu, že nielen jednotlivci ale i celé národy si časom zvyknú
též
udržovali
sebevědomí Božích vyslanců i v těchto tristních
aj na šibenicu. Tak tomu bolo aj počas 23 ročnej normalizácie
poměrech. Není i možné jmenovat všechny. Byl by to úkol
v bývalom Československu.
nedostižitelný, ale jmenovat jen některé, bylo by to kus
Sovietska okupácia odhalila všetkým tým, ktorí do augusta
nespravedlnosti.
1968 verili lži o komunistickom raji na zemí, pravú tvár
komunistického sprisahania na ovládnutie sveta. 21 august je
Proto zahrnujeme do svých dnešních vzpomínek a modliteb
výstrahou celému slobodnému svetu, je nad slnko jasnejším
všechny, kdo zodpovědně dovedli stát, jako hráz proti
dôkazom expanzívneho charakteru bývalého sovietskeho
nemravné infiltraci a přebírání moci bolševismem v naší
impéria.
vlasti.
Tento skromný pamätník sa rodil nesmierne ťažko a za
Jen naši nepřátelé nás nutí, abychom spolu jako oni zapomněli
nezáujmu mnohých kompetentných. Preto si ho vážme o to
na všechny ty události, protože tam zmizelá tolikerá lidská
viac, že vznikol len vďaka hŕstke dobrovoľníkov zo
tvář
pod šklebem věrnosti straně. Objímáme tedy znovu ve
Svetového združenia bývalých československých politických
svých
modlitbách všechny bratry a sestry, kteří se
väzňov. Poďakovanie patrí sponzorom a darcom. Hlavne
opravdovým
způsobem zařazovali do zástupů těch, kdo si
spoločnosti Whirlpoll Slovakia, Mestskému úradu v Poprade,
bláhovým způsobem třeba myslel, že je možné zabránit
Obecnému úradu v Hôrke, kamenárstvu Lithos z Popradu,
pronikání zločinného bolševismu do naší vlasti. Ale věřte, jak
spoločnosti Tespo z Popradu, Rímskokatolíckemu farskému
úradu v Poprade. Tiež by som chcel vysloviť poďakovanie
nás přesvědčili, události posledního týdne, že někdy jediný
účinkujúcim žiakom ZS Štefana Mnoheľa v Poprade,
pytel písku rozhodl o pevnosti ochranné hráze. A tak i každý
Skautskej organizácii, Vojenskému útvaru z Popradu,
nepatrný odpor proti zlu. může být obranou všeho, co je
Podtatranskému múzeu v Poprade za poskytnutie archívnych
nutné považovat za důležité. Se zpětným pohledem,
fotografii, kníhkupectvu Christiania, z Popradu, Mestskej
vzdálenějším než půl století, si vážíme zvláště všech hochů a
polícii, Popradskej informačnej agentúre a všetkým, ktorí
dívek, kteří svým přímým mravním zaměřením rozhodli, že
prispeli k dnešnému odhaleniu tohto pamätníka a ktorých som
nesouhlasí s ničím, co narušuje jednotu i celistvost národa, co
nespomenul.
šlape po mravních zásadách lidu.
Dovolil by som si upriamiť Vašu pozornosť aj na
Kolik to bylo mladých nadšenců, kteří museli zůstávat celá
sprievodnú akciu dnešného odhalenia pamätníka a to výstavu
dlouhá
léta v těch primitivně páchnoucích špeluňkách, ale
archívnych fotografii a dokumentov z roku 1968 vo vestibule
uvažujeme-li dějinně o tomto úryvku našich dějin, je nám
Mestského úradu v Poprade, ktorú sa nám podarilo
zrealizovať v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade.
blaze, že aspoň tito zůstali čistí od všeho, co znevažuje ještě
Súčasťou tejto expozície sú aj politická satira a výstižné a
dnes náš národ.
stále aktuálne karikatúry výtvarníka Štefana Alexandra
Už tenkráte jako mladí jsme cítili, že jenom nezradit je málo.
Madaya z Brezna.
Bylo třeba podepírat a zvedat ty, kdo klesali, dodávat bratrům
Ďakujem aj Vám všetkým za účasť a lúčim sa s prianím, aby
odvahu a těšit zvláště v těch chvílích, kdy se náš boj zdál
sa tento pamätník pod Tatrami v Poprade stal symbolom
zbytečný, marný a každý náš odpor nicotný. Bůh sám ví, že
spoločnej minulosti českého slovenského národa a symbolom
národ musí i dnes znát rozdíl mezi trpiteli a mezi skutečnými
našej spolupatričnosti v budúcej zjednotenej Európe.
zrádci,
mezi těmi, kdo hledali jen osobní prospěch
Dovidenia priatelia!
nešikovným způsobem a mezi těmi, kdo rozhodně stáli na
Vážení bratři a sestry,
normách Desatera. Ani sebedelší doba nás neopravňuje,
věřte tomu, je to pro mě velká čest, že mohu pozdravit vás v
abychom zapírali ony hrůzné skutečnosti, abychom
rozdělené vlastí! Byli jsme členy jedné úzké rodiny a nyní
pokračovali s těmi,
jsme, to zdůrazňuji, jen
kdo pokračuj í v ne
opravdovými přáteli. Vy
Promluva předsedy
čistém díle ještě i v
i my všichni pova
této době. Ať nikdo
Světového sdružení bývalých československých
žujeme ono rozdělení za
nepohrdá těmi, kdo
umělý útvar, ale je
politických vězňů v Zurichu
kladli svá léta a někdy
skutečný, i když nám
i životy za uskutečnění
Mons.
ThDr.
Antonína
Huvara
zůstává toto rozdělení
ideálů svobody. Každý
oběma cizí.
v Popradu dne 21.8.2002
z těch, kdo prošel špi
Skutečnost však po nás
navými
kobkami,
požaduje, abychom vy
nemusel být rváčem. Ale nikdo nesmí patřit do našich řad,
konali na naší společné cestě všechno, co nám může udržet
kdo byl přisluhovatelem minulého režimu. Spojme v této
pocit skutečného bratrství, totiž takového, který není jen frází,
posvátné hodině své dlaně k úpěnlivé modlitbě za všechny,
nediktuje to jen vypočítavosť anebo je svědectvím
kdo nás předešli, ale též i za ty živé, kteří mají toto poselství
neupřímného politického úplatkářství. Dovolili jste mi, abych
svých obětí předat čisté těm, kdo nás následují. Ať nastane i v
uváděl vzpomínku anebo spíše připomínku na všechny, kdo
naší vlasti skutečná vláda pravdy, sebevědomého, čistého
prodlévali spolu ve všech špinavých kriminálech minulé
života a radosti ze všech úspěchů, které zůstávají nosnými
republiky. Už je nás velmi málo, kteří přetrváváme jako
skutečnostmi našeho života.
poslední svědkové událostí, kterými začínal onen hon na
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Text na pamätníku obetiam okupácie r. 1968 v Poprade.

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhla na územie
Československa Sovietska okupačná armáda
a armády Varšavského paktu.
Úsilie Čechov a Slovákov o reformu komunistického
systému bolo zmarené. Počet obetí vpádu
komunistických armád do ČSSR v auguste 1968:
mŕtvych:
90
ťažko zranených:
302
ľahko zranených:
532
intervenovaných, zadržaných a unesených;
172.
V meste Poprad, na tomto námestí, dňa 21. augusta
1968 o 13,00 hod. vojaci sovietskych vojsk
nachádzajúci sa na tankoch č. 622 a č.638 spustili
streľbu do protestujúcich občanov.
Pri strelbe bol usmrtený 19. ročný Jozef Bonk,
ťažko zranených bolo 6 osôb a
ľahko zranených 8 osôb.
OBČANIA MESTA POPRAD.
RODINA JOZEFA BONKA,
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH
ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
Náklady na zhotovení pomníka boli 83 696 SK.
Sponzori a darcovia;
1) Whirlpool Slovakia spol. s r. o. 30 000 SK
2) Mestský úrad Poprad 20 000 SK
3) Obecný úrad Hôrka 3 000 SK
4) Demokratická strana 5 000 SK
5) MUDr. M. Záhorská (SZČPV) 5 000 SK
6) JUDr. J. Čarnogurský 1 000 SK
7) M. Korenko (SZČPV) 1 000 SK
8) J. Korpáš (SZČPV) 1 000 SK
9) A. Malá(SZČPV) 1 000 SK
10) M. Vojtašová( SZČPV) 1 000 SK
11) J.Terebeši(SZČPV) 1922 SK
12) J. Kmecová (ZPKO) 50 SK
13) Lithos s.r.o. kamcnosochárstvo - zľava na pamätníku
14) Tcspo s.r.o. Poprad - oprava múru zdarma 20 000 SK.
15) Podtatranské múzeum Poprad - zľava na zhotovení
fotografii z roku 1968 700 Sk.
Sponzori a darcovia spolu 90 622 SK.
F. Bednár (SZČPV) 50 000 SK.
Poznámka: 25 000 SK SZČPV vložilo do nebankovej
spoločnosti AGW a 25 000 SK do Horizontu a.s. Nakoľko
uvedené spoločnosti skrachovali, vloženú sumu 50 000 SK uhradil F. Bednár ml. ako štatutárny zástupca SZČPV zo
svojich finančných prostriedkov.
Oslovení ktorí neprispeli:
❖ Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, 0 sK
❖
Prezident Českej republiky Václav Havel, 0 sK
❖ Úrad vlády Slovenskej republiky, 0 sK
❖ Minister zahraničných veci SR Eduard Kukan, 0 sK

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

♦♦♦
♦♦♦
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Minister Kultúry SR Milan Kňažko 0 SK
Ministerstvo vnútra SR 0 SK
Aliancia nového občana 0 SK
Křesťanskodemokratické hnutie 0 SK
Hnutie za demokratické Slovensko, 0 SK
Sociálnodemokratická strana 0 SK
Nadácia Ireny Schusterovej 0 SK
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
OSsK
Konfederácia politických väznou Slovenska 0 SK
Zväz protikomunistického odboja 0 SK
Veľvyslanectvo USA Bratislava 0 SK
Freedom House Slovakia 0 SK
Gréckokatolícke biskupstvo 0 SK
ČSOBa. s. 0SK
Ľudová Banka Bratislava a.s. Volsbank 0 SK
AGW Košice 0 SK
Horizont Slovakia 0 SK
Drukos a. s. 0 SK
Allianz poisťovňa 0 SK
Generáli - poisťovňa 0 SK
Česká poisťovňa Slovensko 0 SK
Kooperativa poisťovňa 0 SK
Nationalc - Nederlanden - poisťovňa 0 SK
Slovenská poisťovňa, Chemosvit a. s. 0 SK
Eurotel a. s. 0 SK
Big Billa 0 SK
Kaufland 0 SK,
Globtcl a. s. 0 SK
Baťa 0 SK
Dove 0 SK
Azor, s.r.o. Poprad 0 SK
Pivovar Tatran Poprad 0 SK
Mraziarne Poprad 0 SK
Jednota spotrebné družstvo Poprad 0 SK
Vagónka Tatra Poprad 0 SK
Ľudovít Fcldek 0 SK
Ján Slota primátor Žiliny 0 SK
Česi a Slováci žijúci v zahraničí 0 SK

Symbol poroby

Paní Hana Benešová, manželka prezidenta, přežila svého manžela.
Směla nadále užívat krásnou vílu u Tábora a v Praze vlastnila v blízkostí ministerstva zahraničních věcí
prostorný byt. Měla k dispozici auto se šoférem a na československé poměry dostávala vysoký důchod. Když
byli Němci z republiky vyháněni, přála si, aby už nikdy v životě nemusela vidět žádné německé dítě. Přání se
jí splnilo. Oslepla.
(Z knihy profesora Lorenze „Dialog s českou zemí“)
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spoločenstva európskych národov, alebo či zostať v úzadí.
Som presvedčený, že
21. august 1968 nám
pomôže správne sa
POPRAD
Končia sa práce
rozhodnúť,“ uviedol
na evanjelickom kostole
primátor.
str. 3
S príhovorom vy
K jubileu hudobného
skladateľa M. Nováka
stúpili aj predseda
str. 4
vyš-šieho územného
IV. country weekend
celku
Peter Chudík,
NOVINY OBČANOV M E S T A
str. 5
pred nosta Okresného
QjUIa B4/Rožn(k XIII (XXIV)
Piatafc 23. 8. 2002
Cena 3 Sk)
www.novlny-poprad.sk
úradu v Poprade Milan
Baran, predseda Dc
mokratickej
strany
V stredu 21. augusta prišlo na odhalenie pamätníka
Ľudovít Kaník, před seda OC KDH v Poprade Gustáv Dobák,
obetiam okupácie komunistických armád v auguste 1968,
podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska
ktorý je prvým na území bývalého Československa, veľa
Rudolf Dobiáš a v závere predseda Svetového združenia bý
ľudí. Slávnosť začala svätou omšou v Kostole sv. Egídia v
valých československých politických väzňov, organizácie v
Poprade, ktorú celebroval bývalý politický väzeň a
SR so sídlom v Poprade František Bednár, ktorý aj poďakoval
predseda Svetového združenia bývalých československých
všetkým za pomoc pri
politických
väzňov
realizácii pamätníka.
Mons. ThDr. Antonín
V závere sa sestra ne
Huvar, pápežský pre
bohého Jožka Bonka po
lát a dekan ThDr.
ďakovala za odhalenie
Anton Oparty.
pamätníka aj v mene
Po sv. omši sestry ne
ostatných rodín, ktorým
bohého Jozefa Bonka, ktorý zahynul guľkou okupanta vo
veku 19 rokov, odhalili pamätník, pozostávajúci zo
symbolu kríža s dátumami narodenia a smrti ich brata a
tabule, ktorá bude všetkým pripomínať, že vpád komu
nistických armád do ČSSR si vyžiadal 90 mŕtvych, 302
ťažko a 532 Ľahko zranených a 172 internovaných,
zadržaných a unesených.
V príhovore Mons. ThDr. Antonín Huvar vyslovil želanie, aby
Boh dal silu a sebavedomie zvlášť mladým, ktorí prichádzajú
nie zo zvedavosti, ale z túžby po pravom poznaní našich dejín,
aby boli statoční. Zároveň vyzval, aby sa naše národy správali
k sebe bratsky. Primátor mesta Ing. Štefan Kubík v príhovore
povedal, že text na tejto tabuli nám má pri-pomínať, ako
draho sme platili za tzv. bratskú pomoc. „Platilo sa tým naj
väčším pla
tidlom, lebo
život člove
ka je len
okupácia tragicky zasiahla do života.
jeden jedi
„Škoda, že sa rodičia toho dňa už nedožili.
ný, je nena
Dlhé roky museli mlčal a tváriť sa tak, akoby
hraditeľný.
sa nič nebolo stalo. Nech tento pamätník
Aj v tejto
pripomína August 1968 hlavne mladej
chvíli
si
generácii, ktorá o ňom vie málo a nech je
uvedomuje
varovaním, aby sme tieto udalosti už
me jeho ce
nezažili,“ povedala. Slávnosť ukončili
nu a veľkú
hymny SR a ČR.
(lej)
bolesť rodi
ny
Bonkových. Nech
dáta narode
nia
Jozefa
Bonka oslovujú každého z nás bez ohľadu na vek a nech sú
mementom pre nás všetkých, ktorí sa deň čo deň ocitáme na
Vergilius, Aeneis
križovatke a rozhodujeme, ktorým smerom ísť, ako sa
rozhodnúť. Aj naša krajina v tomto období opäť stojí na
križovatke, pred rozhodnutím, či ísť do tohto veľkého

Co napsal místní tisk.

V Poprade odhalili
pamätník obetiam okupácie

Z JEDNOHO JEJICH
ZLOČINU POZNÁŠ VŠECHNY
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Je 2. říjen roku 1953. Pětice mladých mužů
rozhodnuta odejít z komunistickým terorem
ovládané republiky překračuje nedaleko
Hory sv. Kateřiny hranice do východního
Německa. Jejich cílem je západní Berlín. Svou cestu mají
naplánovánu na několik dní. Netuší, že se z ní stane tři
cetidenní anabáze, během které zažijí nespočet přestřelek s
východoněmeckou lidovou policií i jednotkami sovětské
armády. Zbyněk Janata a Václav Švéda neprojdou. Jsou
chyceni a po krutých výsleších popraveni. K vytouženému čili
se dostanou jen tři. Dva bratři Mašinové a vážně zraněný
Milan Paumer s kulkou v břiše. Právě Milan Paumer se téměř
po padesáti letech strávených v zahraničí jako první ze slavné
trojice rozhodl pro návrat do vlasti.
Kolem skupiny bratří Mašinu se stále vznášejí otazníky.
Jedni je považují za vyvrhele, lupiče a vrahy, druzí v nich vidí
národní hrdiny, kteří se jako jedni z mála dokázali postavit
nelidskému režimu, který bez milosti zatýkal a popravoval
nevinné lidi, se zbraní v ruce. Bez ohledu na to, že nebyli
vojáky regulérní války. Patrně nejvýstižněji toto dilema
vyřešil spisovatel a agent - chodec Ota Rambousek, který ještě
v době před sametovou revoluci napsal: „Válka nezačala, ale
znásilňování Československa trvá čtyřicet let. I nyní jako
kdysi za nacistů, se mnohde po světě na cestě ke svobodě střílí
a obě strany mají ztráty na životech. Vždyť bratři Mašinové
měli jen štěstí. Jednali, jak museli - zděděné jméno je
zavazovalo.“
Skutečně bratři Mašinové byli syny legendárního generála
Mašina, jednoho ze tři králů českého protinacistického odboje.
Generál Mašin těsně před tím, než skončil na nacistickém
popravišti, svým synům vzkázal: „Pamatujte, že pro vlast a
národ je nutno obětovat i život. Nechtěl jsem připustit, abyste
jednou i Vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali
svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu
své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého
Čecha.“
Tato slova si jeho synové vzali k srdci a skutečně, když
přišlo nové zotročení Československa, tentokrát z východu,
soustředili kolem sebe skupinu podobně smýšlejících osob,
mezi nimi i Milana Paumera a začali bojovat. Nejprve
rozbíjením agitačních skříněk a vytloukáním oken
komunistickým funkcionářům, později přešli k zásadnějším
akcím, jako byly přepady policejních stanic či různé sabotáže
jako podpalování stohů. Na svoji činnost získali prostředky
přepadením vozu, který vezl výplaty. Přitom došlo k
přestřelce, kterou pokladník zaplatil životem, podobně jako
před tím dva policisté či později jeden pomocník VB. Kvůli
těmto činům jsou Mašinové dodnes u nás pokládáni za
zločince. Na rozdíl od těch, kteří u nás nesmyslný státní teror
rozpoutali.
Když už byla pro skupinu po těchto akcích u nás neúnosná
situace, rozhodli se odejít za hranice. Varianta útěku přes
východní Německo do
západního Berlína se pětici
odhodlaných mladých mužů zdála být nejméně riskantní.
Nakonec se ale ukázalo, že při ní prožijí očistec.
Při svém průchodu neušli pozornosti zdejší policie, a ta na
ně uspořádala hon, který snad nemá v dějinách obdoby.

i

Proti pěti Čechoslovákům bylo nakonec
nasazeno pětadvacet tisíc mužů. Dílem se
jednalo o příslušníky tzv. Volkspolizei,
dílem o sovětské vojáky. Západní tisk se
podle rozsahu akce domníval, že se východní částí Německa
probíjí celá armáda parašutistů.
Několikrát se ocitli v takřka bezvýchodné situaci. Jednu z
nich líčí Ctirad Mašin takto: „Rojnice policistů se neustále
přibližovala za neuvěřitelné střelby. Pálili do každé kupky
trávy, do každého křoviska. Kulky nade mnou poletovaly a s
praskotem srážely větvičky. Někteří Vopo (východoněmečtí
policisté - pozn. red.) stříleli od boku, jiní od ramene. Zavolal
jsem v té vřavě na Václava, aby nestřílel, dokud to nebude
bezpodmínečně nutné. Řady Němců byly již několik kroků od
nás a bylo těžké uvěřit, že nás ještě neobjevili. Milan neměl
zbraň a bylo dohodnuto, že nikdo z nás jim nepadne živ do
rukou. Pepa se ptal:
„Chceš ji teď? - Hele, ještě raději chvíli počkej, odpověděl
Milan.“
Milan Paumer nakonec vyvázl nejen z této šlamastyky, ale
i z řady dalších. S několika kulkami v těle nakonec
vytouženého západního Berlína dosáhl a okamžitě s ním
spěchali na operační sál. Později nastoupil v USA k
výsadkářům a po splnění úvazku, když bylo jasné, že západ
východní Evropu odepsal, odešel do civilního života. Do
vlasti se vrátil až letos.
František Střecha,
s použitím citací z knihy Oty Rambouska „Jenom ne strach"

Věrni odkazu

Setkání v Lošanech
Ve středních Čechách, jihozápadně od Kolína, leží malebná
vesnička Lošany. Milovníkům středověké architektury bude
možná povědomá vzhledem ke gotické věžovité tvrzi v jejím
středu, drtivá většina národa si ji však spojuje s jinou věcí.
Právě zde se totiž narodil národní hrdina a československý
vlastenec generál in memoriam Josef V. Mašin. 7. září 2002
se zde konalo vzpomínkové shromáždění, věnované tomuto
nejslavnějšímu lošanskému rodákovi.

„Zarostlý dvůr statku Mašinových - připomínka totalitní zášti“
Foto Mgr. Jan Toman

Strana 13
výraz důstojník pocházel ještě od důstojnosti, ale zejména o
významu lidí jako byl Josef Mašin pro dějiny státu a pro
tradice nové české armády.
Postava brigádního generála Josefa Mašina je čítankovým
příběhem Čistého hrdinství a lásky k vlasti. Statečnosti
českého vlastence si vážili i mnozí z jeho německých
protivníků. Komunisté neradi připouštěli, že Mašínova
zásadovost by jej nejspíš, jako u řady jeho vojenských
kolegů, dovedla v dobách jejich panství v lepším případě do
emigrace, v horším pak do mučíren nechvalně proslulého
hradčanském domečku, ne-li přímo pod bolševickou oprátku.
Tragika předurčení se plně odrazila na známém osudu jeho
dětí i širší rodiny. Keři zarostlý dvůr generálova rodového
statku i zdevastované ruiny sousedícího statku Ctirada
Nováka vydávají svědectví, kam až komunistická nenávist
sahala. Zdá se být absurdním, že pořadatelem tradičního
pietního aktu za účasti oficiálních hostů i tělesa vojenské
Někteří ze vzácných účastníků - Stanislav Stránský, Milan
hudby byl obecní úřad, v jehož čele stojí starosta zvolený za
Paumer, Vladimír Hučín, Zdena Mašinová, generálova vnučka z
KSČM Milan Jelínek.
USA Barbara Mašinová, Rudolf Martin “
Tento si také jistě musel přetrpět tvrdá slova z úst generálovy
Foto Mgr. Jan Toman
milované dcery Nenynky - paní Zdeny Mašinové, či již
Před rodným statkem národního hrdiny se sešlo asi 200 lidí,
zmíněného spisovatele Jana Beneše - osobností, které mají
kteří si vyslechli projevy organizátorů i hostů. Vzpomínkové
s podstatou komunismu dost zkušeností. Ostatně - tvrdých
akce se zúčastnili představitelé místní státní správy, armády,
slov pro mnohé účastníky snad nebylo ani třeba občanských sdružení bývalých politických
rozvaliny generálova rodného statku č.p. 1
Mgr. Jan Toman
vězňů, zástupci tisku, generálovi příbuzní,
v Lošanech,
skryté
za
potěmkinovsky
pamětníci, rodáci a další. Ze Spojených států
udržovanou bránou nevedoucí nikam, jako
přijela i jeho vnučka Barbara. Přítomni byli také dva lidé
důsledek i dnes „restitučně“ posvěcované totalitní nenávisti,
rozdílných generací, co před totalitou neumí sklánět hlavu a
mají pro strach uděláno - dočasně bývalý kapitán BIS
Vladimír Hučín z Přerova a jeden z těch, kteří spolu
s generálovými syny unikli ze spárů komunistické smrti Milan Paumer. Historik Jan Němeček, autor knihy Mašinové,
přítomné seznámil s historií selského rodu, zc kterého generál
pocházel, i s jeho životními osudy od prvních okamžiků 1.
světové války, přes hrdinství v řadách legendárních
rozvědčíků československých legií, zdánlivě poklidné období
vojenské služby dělostřeleckého důstojníka v armádě 1.
republiky až po dramatické naplnění osudu a heroickou oběť
v boji proti nacismu. Spisovatel Jan Beneš se ve svém
neformálním projevu poeticky zamyslel nejen nad dobou, kdy

„Čestná stráž památce hrdiny “

„Nástup vojenské hudby před památníkem a bránou statku rodu
Mašinových.“
Foto Mgr. Jan Toman

Foto Mgr. Jan Toman

hovoří i po letech demokratizace za vše.
Je jistě dobře, ba přímo žádoucí, že i v dnešní zmatené a
materiální době jsou veřejně dekla-rovány zásluhy člověka
a vojáka, který pro čest nás všech položil oběť nejcennější.
Snad se brzy dočkáme také doby, kdy se oficiální místa a
tradice české armády s hrdostí přihlásí nejen ke statečnosti
a odkazu otce, ale i jeho synů. Setkání v Lošanech nebylo
jen připomenutím jednoho z lidských osudů, ze kterých
roste velikost každého národa i jeho hrdost. Pro mnohé se
stalo i připomenutím toho, kam až vede zášť totalitních
režimů vůči všem, kdo se jim statečně postaví tváří v tvář.
Nezapomeňme.
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Vážení bratři a sestry!
Věřte tornu, že skutečně není
na světě pro nikoho z nás
většího dobrodiní, než ona
skutečnost, že ještě žijeme. My to ještě můžeme říct a říkáme
to s vděčnými pocity, protože cítíme, jak máme buď ve svých
odřených dlaní a na bolavých kolenou všechny možnosti,
kterými jsme prošli, ale též všechny záležitosti, které můžeme
ještě pochopit, napravit, učinit lepšími a krásnějšími právě
tím, žc žijeme.
Padáme jaksi rychleji, než jsme si to představovali, jako listí
ze stromů, prožili jsme tolik krásných jar a nyní už nám
nezbývá, než skutečně se sklonit před onou jistotou, že i my
postoupíme místo, které třeba po nás nebude zcela ve
výborném stavu, anebo v krásné představě.
Ubývá nás, ale berme to jako skutečnost, s kterou nejenom
počítáme, ale ve které se pohybujeme. Každý krok nás musí
vest ještě k tomu, abychom využili všech příležitostí, které
jsme kovali do určité dokonalosti ve všech lapácích a dáme-li
to dohromady, bylo jich více jako tucet a některé jsme jenom
skoro s náhodou, anebo řízením Božím, přežili. Všechny
připomínky naší generace, ve kterých se domníváme, že něco
z těch dřívějších poměrů
můžeme uskutečnit, jsou,
věřte tomu, opravdovým dě
sem pro poslední generaci,
které jsme povinni předat to,
co se nahospodařilo v našich
intelektech právě našimi
vlastními prožitky. Počítej
me s onou skutečností, že
náš národ se nikdy neučil z
dějin a dnes se nadouvá
vším, čeho se zmocňuje jako
hotového kulturního dědictví
jiných národů, tedy snadno a
lehce bez zodpovědného
přístupu.
Tolik lidí nás podvádí nebo i
okolnosti, o kterých se
obáváme hovořit stejnou řečí
s jinými, nám nedává za
pravdu, že to, co jsme prožili, bylo k prospěchu přítomného
národa. Jestliže jsme nazýváni svědomím, jak to naši vedoucí
tvrdili, pak se ptám, jak je to možné, že i mezi námi bují
tolikeré nactiutrhání a udavačství, dokonce předávání soudům.
Jako by to byla předzvěst horších událostí ještě, jed
noznačnějších, rozkladných, než jsou ony zátopy v české
vlasti.
Je to hezká řada let, kdy se na tomto posvátném místě s úcty
ke všem padlým mohou scházet tu menší, tu větší zástupy,
aby připomněly nutnost mít v úctě všechny, kdo dokázali
obětovat svůj čas, nadání a někdy i život, aby i další generace
mohly žít bezpečněji a s krásnějšími mravními předpoklady.
Zde nám nepomůže ani celá světová veřejnost, protože záleží
na každém jednotlivém člověku, aby dovedl svoji
charakterovou pevnost držet za všech okolností na výši.
Jak je to marnivé, když zpíváme z plných hrdel za získanou
tzv. svobodu. Musí ji prožívat jednotlivec a měl by ji žít celý
národ. My, kdo jsme spolu trávili léta v nenáviděných
šatlavách bolševických, kde se domnívali, že nás udolají
nejenom nevšímavostí, ale i hrubostí v jednání, ti nám

Kázání otce Huvara v Altnaitelbecyn 21..9.2002
nedokázali vzít ty možnosti, které človek potud drží, pokud
bere všechno s vděčností jako žitý, krásný den. Všichni, jak
jsme tu přítomni jistě cítíme spoluzodpovědnost, abychom
tuto čistou památku všech dokázali předávat dál.
Není možné, abychom zde, mimo území naší jistě krásné, ale
zkoušené vlasti, vrhali obžaloby na území, na které se musíme
vracet zase, ale byl by i náš návrat zbytečný, kdybychom se
nevraceli s úctou ke všem hodnotám a s láskou ke všem
lidem.
Zkuste si ještě seřadit všechny své dojmy ze všech prostředí,
která jste museli procházet. Od onoho potupného ostříhání
dohola, přes odvšivování a povinné samotky. Kdo měl štěstí,
byl ještě aspoň chvíli na společných, zvláště kdo jsme začínali
už v roce 1948 a potom začínal onen tvrdý boj tolikráte o
holou existenci, ať to bylo na šachtách, na různých
komandech, ať to bylo na Mostecku nebo ve všech šachtách
uranových, či korekcích, jenom mezi pavouky, ale tolikráte
tato příroda dokázala osvobodit od oné tíhy, jak se dovedou
zapomínat lidé, kteří hovoří i
stejnou řečí. Kolik to bylo plánů,
kolik to bylo osnov, jakým
způsobem se musí nutně ubírat
příští život. Nikdo z nás nevěřil,
že to bude trvat tak dlouho. Snad
jen generál Tousein,
který
prohlásil: „nebuďme bláhoví, Zá
padu na nás tolik nezáleží, že by
museli pokračovat v dalším boji.
Zachováte-li si víru“ - říkal on,
„tak za třicet let se ještě budete
modlit, aby vás Bůh tohoto moru
zbavil.” Bohužel, měl pravdu, ale
my ji domýšlíme ještě dál, že ani
po tolika desetiletí jsme se těchto
okovů zcela nedovedli zbavit.
Politické okovy jsme odvrhli, ale
Foto RNDr. Gracian Tejral
mravními řetězy se nám zadrhává
hrdlo a my nevíme, že odpustit
může jenom Nejvyšší. když máme sílu ho prosit.
Vzdejme upřímné díky za to, že ještě v takovém počtu se
můžeme shromáždit na místě, které bylo výrazem úcty, ale též
i zbožného zaujetí pro ideje, které zůstávají v každém režimu
myšlenkami čistými, ryzími a nosnými pro příští desetiletí.
Jsme ještě tady, ať je naše svědectví natolik pravdivé, že
především náš osobní život a přistup k problémům je stejně
krásný, jak to bylo tenkráte, když jsme ještě ve svém mládí
nedovedli uvažovat o zlém. My žijem jako živí svědkové, aby
dějiny nemusely být uváděny v omyl právě tím, že budou
překrucovány těmi, kdo neměli, říkám, tuto velkou milost,
sledovat od začátku všechno to, co bylo šlapáním po čistotě
životů, které byly slabší, než člověk předpokládal.
Budeme-li se vracet zase přes hranice, zkusme si ujasnit onu
skutečnost je-li to nutné a potřebné, abychom i tento krátký
obřad uskutečňovali mimo území naši vlasti. Je na to mnoho
náhledů a názorů a každý má právo zaujmout své stanovisko.
Naše je jaké? Zůstat čistým od všeho rmutu a špíny, kterou
naházela minulá desetiletí na jednotlivce i na národ a být tím.
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kdo se může každému podívat rovněž do očí a podat
pomocnou ruku. Kdo žije jen pro sebe, nežije vůbec. Ale my
přece máme poslání větší.
Díky za vaši přítomnost, díky všem, kdo vzpomínáte a jako
skutečnost si nechejme povinnost za všech okolností udržet v
úctě ty, kdo už nemohou ani vyslovit svůj názor. Každé
utrpení přijaté z rukou Nej vyššího očisťuje člověka samého a
dává odpověď i sílu těm, kdo se chtějí od dějin učit.

Setkání
v Altnagelbergu

oficiálně tuto slavnost ignoruje a svým členům ji „nedopo
ručuje“, odjeli všichni účastníci do nedalekých jihočeských
Nových Dvorů, kde ve velmi příjemném prostředí jídelny
kláštera řádu Servitů poobědvali a pak poseděli v družném
(-nt-)
hovoru.
| Bratři!
| Tradiční setkáni bývalých politických vězňů v rakouském
Nagelbergu v letošním roce dne 21.9. nebylo
poznamenáno, jako tomu bylo dříve, velkým počtem
účastníku. V celku se nás sešlo asi třicet. Dříve přijeli
bratři autobusy, letos se bohužel Praha vůbec neozvala.
S politováním konstatuji, že ani ve „Věrni zůstali“ ze 7.
září neuverejnili oznámení o shledání. V čem to vězí - je
mi dostatečně známo, že mezi dvěma pražskými orga
nizacemi jsou stálé nesváry - myslím úplně zbytečné a
prospěchu věci nepomáhající - jestliže setkání pořádá
Světové sdružení, bylo přece jejich povinností i když
přes nesváry, aby obě sdružení se toho zúčastnily.
Nebylo tomu bohužel tak, kladu si tedy opravenou
otázku, k čemu vlastně ta sdružení máme, když se
aspoň jednou za rok i přes překážky nemůžeme sejít. Je
to smutné - ale bohužel pravda. Je známo, že Češi
dovedou držet pohromadě, když je jim nejhůř, jakmile
se situace změní, je konec přátelství - konec pěkných
předsevzetí z kriminálu.
Je mi z toho všeho na nic, ale je to bohužel smutná
pravda.
PROSBA K LIBUŠI !!!
Prosíme Tě drahá kněžno Libuše,
promluv lidu této země do duše!
Ať lid všechen - včetně manželských páru zanechá sporů, hádek a svárů!
Ať každý kol sebe jen dobré přátele vidí!
Ať místo lhostejných ěinorodě máme lidi!
Ať k úrodě bohaté vzejde poctivé práce sémě!
Ať znovu plátí:
„To je ta krásná země44!!!

Foto RNDr. Gracian Tejral

V sobotu
21.9.2002
sešli se bývalí poltičtí
vězni, tak jako každým
rokem, u památníku obětí komunistického režimu
v Československu v rakouském Altnagelbergu.
Setkání
politických vězňů v Altnagelbergu má dlouholetou tradici.
Poprvé se zde sešli političtí vězni - emigranti z celého světa
v roce 1988, tedy v době, kdy u nás vládlo ještě temno a na
něco podobného se v naší vlasti nedalo ani pomyslet.
Letošní setkání bylo poznamenáno velmi malou účastí
„poutníků“. Zda se na tom podepsaly povodně, či stále větší
nesnášenlivost vyvolávána některými vedoucími funkcionáři
muklovské organizace, je otázkou. Jisté je, že to nesvědčí o
ničem dobrém.
A to nic dobré je velmi mistrně vložený klín mezi nás. Je
těžko pochopitelné, že lidé, kteří dnes tak vehementně
proklamují svůj boj proti teroru a nesvobodě dnes nesnáší
vedle sebe ty, co mají odlišný názor na cokoliv. Proč stále
proniká na povrch jejich myšlení ono ryze komunistické
heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“, které jim bylo po
téměř celé půl století vštěpováno do hlavy tak, že zřejmě
zapustilo do jejich myslí tak velmi silné kořeny, že se toto
stalo také jejich vlastním motem. Je to hanba a ostuda!
Proto vy, co se považujete za představitele a vedoucí
muklovského hnutí, zamyslete se sami nad sebou a nad tím
co činíte a dejte průchod zdravému rozumu!!! Nehrajte na
notu svých skutečných nepřátel, kteří se z toho všeho jen těší
a kdo ví zda ve skutečnosti sami nestojí za těmi všemi rozkoly
v pozadí a spokojeně se usmívajíí. A vy jste jim na to v tom
nejlepším případě naletěli - věřme, že jen naletěli, že není
v našich řadách Jidášů!
Po mši svaté v místním kostele a po neformálních projevech u
pomníku, kde mimo jiné zaznělo politování nad tím, že KPVČ

Tolik připomínka k našemu setkáni s pozdravem

Ing. Vladimír Říha
Vöcklabruck
Rakousko

Foto RNDr. Gracian Tejral
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Ř.k. farnost sv. Václava - Toronto
St. Wences/aus Church • 49G Gladstone Avenue, Toronto, Ontario MBH 3H9
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Zatímco dříve si lidé o neštěstích a jiných událostech
vyprávěli a každý, kdo přišel z míst, kde se udala, se těšil
zcela mimořádné pozornosti, je to dnes jinak. Pokud nás
povodeň nepřipravila o dodávky elektrické energie, můžeme
sledovat události v Praze, Znojmě, Děčíně a v dalších
zátopových oblastech v přímém přenosu televize.
Pro mnoho citlivých lidi je pohled na neštěstí druhých, které
nemohou odvrátit, zdrojem velkého utrpení nad vlastní
bezmocnosti. Právě tak pociťujeme bezmocnost nad stoupající
vodou, se kterou nelze nic dělat a bezmocnost nad našim
pohodlným fungujícím, auto
matizovaným, elektronickým
světem techniky, který může
být rázem zcela vyřazen a
který je vůči vodě, když ho
zaplavuje, až zoufale bez
mocný. Bezmocnost je nemilý
stav a může vést k resignaci i k
agresivitě. A tak se podívejme
ještě dál.
Jakkoliv povodeň znemožňuje
aneb Neštěstí v
používáni technických pro
středků, závislých na elektřině, jakkoliv nám dává pocítit
velkou bezmocnost vůči živlu, který se neptá na naše názory a
nijak se neohlíží na naše oprávněné požadavky, nemá sílu nás
zbavovat našeho lidství. Ani našich vztahů a ochoty a
schopnosti konat dobro. Naopak, jak říká ve svém slovu
povzbuzeni kardinál Vlk: „Novou naději nám vlévá i
solidarita tolika dobrých lidi v této chvíli, ochota ke vzájemné
pomoci a starost o druhého i jakoby nove vzájemné vztahy."
A tudy zřejmé vede cesta z pocitu bezmoci. Můžeme svému
spolulidství dát vždy nějaký užitečný výraz. Někdo praktickou
fyzickou pomocí, někdo poskytnutím materiální pomoci, jiný
finančním příspěvkem. Ale nezapomeňme na další dvě
důležité věd: mnozí potřebuji naši blízkost - zejména staří
lidé, ale nejen oni. Potřebují si povídat, vyjádřit opakovaně
své zoufalství, překvapeni, obavy o budoucnost, ale také třeba
zlobu a výčitky sobě, druhým, Bohu... K tomu jsou třeba naše
otevřená srdce a uši.
A všichni potřebuji podporu našich modliteb. Nejen podporu
toho, aby záchranáři a zachraňovaní vše fyzicky vydrželi, ale
podporu dlouhodobou, kdy se budou mnozí vyrovnávat s

neštěstím, které je stihlo. Odborníci mluví o měsících a někdy
létech, které člověk potřebuje na to, aby se vyrovnal s tím, co
ho postihlo. Některé vzpomínky zůstanou dokonce celoživotní
otevřenou ranou.
Jistě, nemůžeme pomoci všem a ze všech neštěstí. Ale
můžeme pomáhat nějakým způsobem každý diky své víře. Ta
pomoc už nebude „v přímém přenosu“, jako jsme viděli tato
neštěstí. Ale po stránce duchovni je naopak pomocí v
nejpřímějším „přenosu“, protože to, co vychází z víry a lásky,
platí
před
Bohem
hned
a
stále.
P. Aleš Opatrný (výběr)

Povodeň
nás nemá sílu zbavit
našeho lidství

Je důvod k naději - Slovo
kardinála Miroslava Vlka k
povodňové situaci:
V životě nastávají situace,
které přesahují naše síly.
Nejen lidské schopnosti, ale i
všechny
naše
technické
možnosti.
Taková je naše zkušenost v
přímém přenosu
této přítomné chvíli. Nyní
není čas na spekulování o tom, proč takové situace nastávají,
jestli jsme na ně byli dobře připraveni atd. Nyní je chvíle,
která vyžaduje naději. To je síla, která pomáhá přežít. Zvláště
ti, kteří jsou postiženi a vůbec všichni zodpovědní potřebuji
perspektivu: přežijeme a překonáme tuto katastrofu!
Odbornici říkají, že v krizových okamžicích vyvine člověk
mnohonásobně víc energie než v obyčejných chvílích života.
Takovou jiskřičku světla nám dávají i naše vlastní zkušenosti např. záplavy na Moravě v roce 1997 - i zkušenosti našich
předků.
Novou naději nám vlévá i solidarita tolika dobrých lidí v této
chvíli, ochota ke vzájemné pomoci a starost o druhého i
jakoby nové vzájemné vztahy. Nabízí se pomoc z mnoha stran
ze zahraničí...
To vše posiluje naši naději: přežijeme, překonáme! Podobné
katastrofální situace v nás uvolňují prostor pro vědomi, že si
sami nestačíme a potřebujeme i pomoc „shůry“. V nás, lidech
dneška. V náší životní zkušenosti, je toto „vztahování se
vzhůru“ stejně nějak přítomné. I když mnohdy zacházíme
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velmi macešsky se svým životním prostředím, s přírodou.
Přesto s jistotou své životni zkušenosti chci říci: Bůh má
člověka rád.
Věřím, že právě v takovéto situaci inspiruje - On, láska mnoho lidí k pomoci a vlévá do našich vzájemných vztahů
svého ,.ducha lásky“. 1 tohle přináší naději. Podtrženo a
sečteno: je mnoho důvodů k naději a optimismu. S novou
naději se znovu vrháme do bojů s nepřízní této chvíle...
Láska, která dřímá pod popelem vlastních zájmů - List
českobudějovického biskupa Antonína Lišky věřícím: V
těchto dnech je naše myšlení zaměřeno na katastrofické
povodně, které ve dvou vlnách postihly i náš kraj, naši
diecézi, naše město. Rozvodněné řeky, přetékající přehrady,
protržené hráze rybníků ohrožují lidi i hodnoty, oběti jsou i na
lidských životech. Škody na domech, bytech i na lidské
psychice jsou nedozírné.
V této truchlivé situaci je jedno světélko: zájem a ochota
pomoci, často přes vlastní těžkou situaci. Vidím to nejen jako
známku lidské solidarity, ale také jako projev bratrské lásky,
která dřímá pod popelem vlastních zájmů - Kristova láska - i
když si to třeba neuvědomujeme. Těžké chvíle a neštěstí
sbližuji lidi. Bohu diky, že jsme si blízko. Vyslovuji hluboký a
vřelý dik všem, kteří se v této situaci, vysilující a často
nebezpečné, starají o záchranu před povodní a o pomoc těm,
kteří jí byli postiženi: úřadům a organizacím, krizovým
štábům, zachráncům všech typů, hasičům, armádě, každému
jednotlivci, který obětuje svůj čas a riskuje možná i zdraví.
Děkuji zvláště diecézni charitě i farním charitám. Velké díky
vyslovuji ostatním diecézím, diecézním charitám, a zvláště
Diecézni charitě Olomouc za jejich pomoc personální,
materiální i ekonomickou. Kristova láska nás spojuje.
Na vás, milí bratři a sestry, se obracím s prosbou o finanční
pomoc na odstranění nebo aspoň zmenšení škod. Na tento
účel se dnes koná mimořádná finanční sbírka. Při zhoubných
záplavách na Moravě jste ukázali velkou ochotu pomoci,
pomozte i nyní našim nejbližším. Když jsem z okna kaple
pozoroval zaplavenou část biskupského města, napadla mi
duchovní souvislost záplavy. Ne povodeň špinavé vody, která
nese všechno možné, co sebou strhne, ale záplava milosti,
proud milosti, blaho rozlévající se jako řeka, záplava lásky
Boží. Před zátopou stavíme hradby z pytlů pisku, vyklízíme
ohrožené prostory, evakuujeme lidi. Boží povodni milosti je
třeba otevřít všechny brány, aby odplavila bahno hříchu, trní a
křoví špatných návyků, zeminu kontaminovanou jedy neřesti.
Záplava Boží milosti smete všechno špatné a dá možnost začít
znovu, od čisté podlahy. Mílí bratři a sestry, stále na vás
myslím a prosím Pána skrze přímluvu Panny Marie, aby vás
posílil a naplnil novou důvěrou a radostí. Učedníkům,
tonoucím v bouři na jezeře, volá: „Nebojte se, jsem to já!“
Tak říká i nám.
Výzva a příležitost pro nás, věřící křesťany ... - z listu
královehradeckého biskupa Duky k povodním: Podělme se s
plnou odpovědností, velkorysostí i křesťanským soucitem s
těmi,
kteří
v
rozbouřených
vodách jihočeských,
západočeských a středočeských řek ztratili své domovy nebo
přišli o velkou část svého majetku, dokonce i o své nejbližší.
Tyto bolestné a těžké události jsou nejen zkouškou, ale i
velkou výzvou a příležitosti pro nás, věřící křesťany...
Krajanské organizace v Kanadě vyhlásily sbírku na pomoc
povodněmi zpustošené České republiky. Zástupci organizací,
které se na sbírce zúčastní, určí, na které konkrétní projekty
budou peníze zaslány. I naše farnosti, farnost sv. Václava a

farnost sv. Vojtěcha, se připojují k této sbírce. Šeky laskavě
vystavujte na „St. Wenceslaus Church“ anebo na ,.St.
Adalbert Church“ s poznámkou „Povodně" nebo „Flood
Relief Fund“ a zašlete na naši adresu, nebo zanechte přímo v
kostele. Šeky je též možno vystavit přímo na „Flood Relief
Fund“ a zaslat na Czcch and Slovák Association of Canada,
740 Spadina Avenue, Toronto, ON M5S 2J2. Dárcům budou
zaslána potvrzení pro daňové účely. Všem dárcům srdečné
Pán Bůh zaplať !!!
STAV SBÍRKY NA VÝTAH do kostela ke dni 31. července
2002: $ 34,091.00. Všem dárcům vřelé díky a upřímné „Pán
Bůh zaplať!" Sbírka pokračuje; pro své dary použijte laskavě
farní obálky a označte je „VÝTAH".

Projev
bratra Standy Stránského
při pietním setkání
na ďáblickém hřbitově
dne 26.6.2002
Vážení přátelé, sestry a bratři,
stojíme u čestného pohřebiště zrůdné éry komunismu! Obětí,
které urputně bojovaly proti přesile, která měla zbraně - které
sloužili lidé bez citu, sadisté krutí a nelidští. Rudý režim
urputně decimoval všechny, kteří mu nebyli pochutí. Soudci a
prokurátoři bez výčitek svědomí dokázali vyslovit ortel smrtí i
těm. kteří se provinili jen slovním nesouhlasem. Dokázali
odsoudit na smrt i ženu, za niž se bral celý svět. Soudili i naše
vojáky, bojující v armádách v cizině za naši vlast, aby byla
opět svobodná.
Připomeneme-li dnes komunistům jejich zločiny, nemohou
se na nic upamatovat. Naše demokracie je taková, že zločiny
komunismu netrestá!!! Dokud my žijeme, budeme jim viny a
zločiny připomínat. Na tomto čestném pohřebišti se snažíme
vytvořit důstojné prostředí, které všem návštěvníkům
připomene zrůdnost komunismu.
Zde je místo, které dává možnost zamyslet se nad otázkou,
proč jsou komunisté stále skrytým nebezpečím pro každého,
kdo se proti nim postaví.
Píšeme rok 2002 a se smutkem v duši konstatujeme, že se
do popředí neurvale tlačí ideologičtí potomci těch, kteří mají z
minulosti na svědomí tolik zmařených životů. Zdá se, že
našemu národu nestačí to, co musel pod komunistickou
knutou prožít.
Jsou snad zapomenuty koncentráky padesátých a šedesátých
let i sadistické popravy nevinných, ale i zabíjení ve věznicích
narozených dětí?
A my, bývalí političtí vězni komunismu se oprávněně
musíme ptát, proč nebyla naplněna litera zákona o zločinnosti
komunistického režimu. Proč se současným komunistickým
agitátorům dostává v mediích stonásobně více prostoru než
nám, kteří jsme živoucími svědky komunistické zločinnosti?
Proč soudy tak liknavě postupují v řízeních se zločinci mini
sterstev vnitra komunistické éry?
Přátelé, pokloňte se s úctou těm, kteří tu leží... Všem těm,
kteří bojovali až do své smrti za svobodu nás všech. Vzdejme
čest jejich památce minutou ticha.
Děkuji.
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Bitka, ktorá zastavila boľševizmus
Uplynulo práve 82 rokov od čias, keď poľská armáda pod
velením maršala Pilsudského zastavila komunistické ťaženie
na Európu. Poodhaľme jedno biele miesto európskych dejín
o ktorej dodnes mlčia oficiálne sovietske a dnes i ruské úrady.
Koncom apríla r. 1920 boľševický maršal Michail
Tuchačevskij na čele 200 tis. armády spod Smolenska
vypochodoval smerom na západ. Jeho cieľom bolo prejsť cez
Poľsko až do Nemecka, aby sa plameň triednej revolúcie
rozlial po celej západnej Európe, ako vzbúrená rieka. Spolu
s ním smerom na Ľvov, s cieľom dobyť Balkán útočili
rovnako početné vojska Južného frontu. 20. júna 1920
boľševické armády vkročili na poľské územie. Poliaci boli
jeden a pol mesiaca v defenzíve, kvôli prevahe nepriateľských
síl. Dňa 12. augusta konská armáda Budioneho sa objavila na
predmestiach Varšavy. Vtedajšie európske noviny písali, že už
len zázrak mohol zachrániť mladú poľskú republiku.
Dňa 15. augusta 1920 smelým prekvapujúcim útokom sa
silami 120 000 vojakov prebil Pilsudski cez Rusov. Bitka pod
Varšavou trvala 12 dní. Skončila sa úplnou porážkou
boľševickej, robotnícko - roľníckej armády. Agresor po
niekoľkomesačnom boji bol vytlačený až po Kyjev.
Podľa historikov a vojenských odborníkov patrí Varšavská
bitka z augusta 1920 medzi desať najslávnejších bitiek, ktoré
zmenili kolobeh histórie. Bol načas zastavený ázijský
boľševizmus pred bránami Európy, zachránila západ
prednásilím komunizmu, dokázala, že Poliaci sú schopní
obrániť svoju vlasť. Straty boli vysoké, presiahli vyše 100 000
mŕtvych a ranených, to znamená dvakrát viac, ako v ohranej
vojne s Nemcami v septembri 1939.
Teraz už mnohí čitatelia pochopíte, prečo tých 40 rokov
ruskí komunisti tvrdili, že v predvojnovom Poľsku vládol
fašista - Pilsudski. O 17 rokov 11. mája 1937 Michail
Tuchačevskij po sfalšovanom procese zastrelený 15. augusta
sa po celom Poľsku rozozvučia zvony kostolov. Na pamiatku
víťazstva nad boľševikmi.
Fedor

Vybrali jsme pro Vás z českého tisku

Muzeum železné opony:
raut místo piety
MFDNES-9. září 2002
Kvilda -Základní kámen k muzeu železné opony má od
soboty obec v srdci Šumavy - Kvilda. V areálu bývalé roty
Pohraniční Stráže vznikne do tří let projekt za sedmdesát
milionů korun, jenž nemá ve světě obdoby.
Autorem myšlenky je Nadace Železná opona podporovaná
místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Expozice
připomenou například izolaci republiky pomocí drátů a napětí
pěti tisíc voltů a krvavé štvanice na narušitele státní hranice.
Místo veřejné piety se však pořadatelům zářijové slavnosti a
politikům včetně velvyslanců několika států podařilo předvést
v areálu opuštěných kasáren soukromou akci s rautem pro
prominenty. Domácí obyvatelé, pokud neměli pozvánku,
zůstali za plotem. Vojenský guláš a chuťovky okusili
například ministr vnitra Stanislav Gross, místopředseda vlády
Pavel Rychetský nebo bývalý ministr zahraničí Jiří Dienstbier.
O nutnosti čelit společně novým hrozbám po loňském 11. září
se zmínil v projevu v českém i ruském jazyce ruský chargé
ďaffaires Antolij Vladimírovič Agapov. „Muzeum je tu pro
novou generaci mladých lidí, kteří už mají jiný náhled na svět

než my, kteří jsme žili v kleci za ostnatými dráty“, připomněl
Dienstbier.
„Je to výsměch, žádné muzeum tady nechceme. Starosta
Kvildy je bývalý velitel pohraniční roty. S pořadatelskou
páskou jsem zahlédla také místostarostku, která ji dříve nosila
s nápisem PS - pomocnice Pohraniční stráže“, poukazovala
žena, která na Kvildě žije od narození. „Sedmdesát milionů by
měli raději dát na rozvoj Kvildy“, rozčilovala se na ulici,
zatímco v areálu kasáren vrcholila předváděcí akce - stíhání a
zadržení narušitele hranice pomoci služebního psa.
Různé pocity přiznal i zástupce konfederace politických
vězňů František Zahrádka, na kterého zbyl čas na několik vět
na konci seznamu řečníků. Dvaasedmdesátiletý - bývalý mukl
strávil třináct let v žaláři za převádění lidí na přelomu
čtyřicátých a padesátých let. „Je to projev hluboké úcty
k politickým vězňům, kteří se tohoto okamžiku nedožili“,

TAK VYPADALA ŽELEZNÁ OPONA.

Členové klubu vojenské
historie ^Českoslovenští úderníci" předvádějí,'- jak probíhalo zadržení
„narušitele státní hranice
FOTO: MAFA - SLAVOMÍR KUBEŠ

uvedl. Zahrádku zatkli v roce 1952. Jako osmnáctiletý
převáděl skupiny hlavně v prostoru Nového Údolí a Prášil.
Kontakty měl na americké tajné služby a 312. stíhací peruť
anglického královského letectva R. A. F., což se mu stalo
osudným.
„Trest smrti mně změnili na kriminál kvůli nízkému věku“,
poznamenal muž. Na konci slavnosti poklekl před základním
kamenem muzea. „Je to dojemné, i když tu kolem sebe vidím
hodně lidí, kteří železnou oponu stavěli. Teď tu jsou s námi
v jednom šiku. Pohoršovat to ale může jenom je“, poznamenal
František Zahrádka._____________________ Antonín Pelíšek
Nechť čtenář sám uváží a zapřemýšlí nad tím proč bývalý
velitel PS, nyní starosta obce, člen KSČM
zakládá
muzeum železné opony za 70 mil. Kč, které získá z kapes
daňových poplatníků._________________________________

Dokumenty zrady
Text Mníchovskej dohody uzatvorenej medzi Nemeckom,
Francúzskom, Talianskom a Veľkou Britániou v Mníchove
dňa 29. septembra 1938.
Dňa 29. septembra 1938 v Mnichove sa stretli Hitler,
Mussolini, Chamberlain a Daladier po niekoľkohodinovom
jednaní rozhodli, aby tzv. Sudety boli počas 10. dní odstúpené
Nemecku. Toto rozhodnutie oznámili československému
vyslancovi. Syrového vláda za predsedníctva Dr. E. Bcneša
druhý deň mníchovskú dohodu prijala. Mníchov bol po
roztrhaniu versaillskej a locarnskéj zmluvy Nemeckom a po
anexi Rakúska ďalšou križovatkou na ceste k druhej svetovej
vojne. Bol výsledkom neskrotnej agresivity fašistického
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Nemecka a zaslepenosti politiky umierňovania.
Uplynulo
mnoho rokov, a predsa otázka Mníchova ostáva živá medzi
historikmi, politikmi a medzi žijúcimi svedkami. Malo sa
Československo brániť?
Bolo správne kapitulovať?
V diskusiách, či sa malo bojovať, alebo nie, sa budú ich
účastníci naďalej deliť podľa politických a morálnych kritérií.
Zástancovia kapitulácie budú oceňovať rozhodnutie, ktoré
zachránilo stotisíce. Mníchov znamenal koniec prvej
republiky. Aj cez tento tragický záver bola táto doba
významným obdobím v československých dejinách. Dokázala
možnosť a životaschopnosť samostatného československého
štátu. Vytvorila slušne fungujúcu demokratickú sústavu.
Achillovou
pätou bola národnostná otázka. Počítať so
Sovietskym zväzom bolo sotva reálne. Republika nemala
spoločné hranice so Sov. zväzom. Poľsko a Rumunsko, cez
ktoré by sovietske vojská museli prejsť, boli v nepriateľskom
pomere, takže prechod Červenej armády by určite nepovolili.
Nemalou mierov bojaschopnosť ich vojsk bola silne oslabená,
po likvidácii veliteľského zboru.
Prvým nemeckým jednotkám umožnila mníchovská dohoda
vojsť na československé územie 1. októbra 1938. Generál
Leeb ich viedol k Volárom a k Vyššímu Brodu. Nikto im
nekládol odpor. Prikázal to rozsudok z Mníchova. Nasle
dujúceho dňa bol na rade pohraničný sever. Ani generál Bock
tu nemal problémy. Tretie pásmo určené na pripojeniu k ríši,
zahrňovalo kraje severozápadné a západné Čechy. Delo
strelecký generál Reichcnau mal na toto obsadenie tri dni.
Považoval to za prijemný úkol, ktorý si ešte spestril pobytom
na Červenom Hrádku. Princ Hohenlohe, ktorý toľko urobil pre
Henleina a nacistickú spravodajskú službu, bol pozorným
hostiteľom.
Za Rcichenauvými vojakmi prešiel hranice pri Aši Adolf
Hitler. Major Romel riadil vodcov (Fuhrerov) konvoj. Cesta
bola voľná bez prekážok, Tak ako jeho rýchla kariéra. O pár
rokov, ako veliteľ vojsk v Afrike, spáchal samovraždu.
Henleinovci si dali záležať na parádnom uvítaní. Tu v Chebe
prehovoril Hitler. Tu povedal, že ich čaká všetko to čo
Nemcov v ríši, teda aj povinnosť a bude treba aj obete. Obete
boli, no z iného rodu a inej viery - Česi, nemecký antifašisti.
Dňa 4. októbra sa Hitler vo svojom šedom aute vydal do
Rumburka a Frýdlandu. Svoje zájazdy ukončil na severnej
Morave.
V českých zemiach sa zdvihla vlna odporu, umocňovaná
správami o nemeckých násilnostiach, ordnerov a gestapa. Boli
mŕtvi i ťažko ranený pri násilnom vyháňaní českého
obyvateľstva. Predmetom útoku sa stali dokonca čes
koslovenskí styční dôstojníci. Boli to ťažké dni, ktoré
prežívali občania týchto území. V hláseniach o tom sú plné
dokladov o utrpení duševnom i fyzickom.
Dôkladne zarezanie do českých zemi sa iniciatívne usilovali
sami henleinovci. Vytryskli gejzíry zloby, nenávisti a zla.
Ľudia utekali, často len stým čo mali na sebe, utrápení
a vystrašení. Mnohí z tých, ktorí ich prenasledovali boli
mnoho rokov ich susedia a obdobnými každodenným
životom. Fašizmus im dal pocit nadvlády, výnimočnosti
a právo byť krutý k tým, ktorí boli označení za cudzích, za
protivníkov a nepriateľov.
Krstné mená: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville
Chamberlain, Edouard Deladier
JuFe

NĚKDY SE NÁM Z TOHO
TOČÍ HLAVA

„Sametová revoluce", nečekaná a přinášející nám tolik
překvapujících událostí, strhující do euforického nadšení
většinu národa, strhla zprvu i nás. Zvonili jsme klíči, stáli pod
balkony, pozorně naslouchali projevům disidentů a jako
spousty jiných jsme si v duchu malovali novou budoucnost
bez diktatury komunistických nomenklatur. Když jsme zjistili,
že ta budoucnost dostává silně narůžovělý nádech, nechtěli
jsme zprvu věřit, že se to celé tak zvrtlo. Kam jsme se otočili,
tam jsme naráželi na bývalé komunisty a estébáky. Viděli
jsme je kolem sebe, viděli jsme je též v nejbližším okolí
nového prezidenta a ve vládních křeslech. Bylo to pro nás
nepochopitelné poznání. Všude se mluvilo o demokracii, ale
byla to nějaká jiná demokracie, než jakou jsme znali z časů
svého mládí.
Než jsme se stačili vzpamatovat z rozčarování, přišla reformní
lavina. A my jsme zase nestačili zírat, jak si bývali komunisté
při těchto reformách rozebírají privatizované podniky a
usazují se v různých státních institucích. Když jsme se
pokusili protestovat, nikdo z nových politiků nás nechtěl
slyšet. A nakonec jsme s hrůzou museli také konstatovat, že
agenti StB se dostali i do naší organizace, do naší KPV.
Upozornili jsme na to vedení KPV, kde jsme očekávali plné
pochopení, ale narazili jsme! Stará pravda přísloví „za dobrotu
na žebrotu“ se opět potvrdila. Nejvyšší představitelé KPV
nám místo poděkování za naši obezřeteInost nasadili „psí
hlavu“.
Dnes se ti, kteří pronikání komunistů a estébáků do
ekonomiky i státního aparátu a všech možných organizací
přehlíželi, diví, jak se to mohlo stát. Jak se jen mohlo stát, že
prokazatelní agenti StB dostávali čistá lustrační osvědčení s
jejich podpisem, jak se lidé, jako Slouf, Srba a další, mohli
vyšplhat na místa z nichž mohli ovlivňovat dění v nejvyšší
politice. Příčiny hledají samozřejmě všude jinde, jen ne u
sebe.
To, co předcházelo posledním volbám do poslanecké
sněmovny, co nám předvedli někteří představitelé velkých
stran, to byla jen první fáze velkého boje o koryta, který se
rozhořel naplno ihned po volbách, když se ukázalo, že strany
pravicového ražení by mohly zůstat stranou veškerého dění.
Dvě z nich vystupující pod standartou „dvoučlenné“
čtyřkoalice, rychle vyhodnotily situaci, přeochotně přijaly
nabídku vítězné ČSSD na utvořeni koaliční vlády „ČSSD /
KDU-ČSL / US - DEU a vylicitovaly si svá vytoužená
ministerská křesla a další výnosné pozice. Třetí pravicová
velká strana zůstala v opozici s komunisty a ke všeobecnému
úžasu si dnes s nimi její představitelé při různých televizních
debatách do značné míry notují až člověk žasne kam jsme to
dospěli.
Že je naše státní správa i řada samosprávných orgánů obcí
doslova prošpikována bývalými nomenklaturami komu
nistické éry a navíc ještě řadou prospěchářů a to je realita
současnosti. Krutá, ale pravdivá. K odpovědnosti za tento stav
se však nechce nikdo hlásit, jedni to shazují na druhé a ti jim
to zase obratem vracejí. Takže nakonec nejspokojenější jsou
komunisté, kteří při tom bratrovražedném boji o koryta
Pokračování na straně 32
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Narodil se jako nemanželský syn chudé švadleny, vyrůstal na
podroben zpravodajskými službami svobodného světa.“
vsi a svůj původ pociťoval za stigma hanby („Otec, který žil
Frolik před americkými senátory vypovídal pod přísahou.
několik ulic od nás, se ke mně nikdy nepřihlásil a nikdy jsem
Sotva byla jeho zpráva zveřejněna, ozvaly se potrefené husy.
Prý je v té řeči leccos přehnáno, ať záměrně, ať bezděčně.
nepocítil jeho pohlazení.“)- Po maturitě na obchodní akademii
ve Slaném začal pracovat v administraci Rudého práva, roku
Kam s nepřesným informátorem? K soudu! Hamburský Stern
1952 vstoupil do služeb
a jistý britský poslanec byli
ministerstva národní bezpeč
Frolíkem označeni za pří
nosti, při zaměstnání na
jemce komunistické finanční
„vnitru“ vystudoval vysokou
podpory. Soudili se - a Frolík
Příběh majora JOSEFA FROLIKA | oba procesy vyhrál. Také ji
školu ekonomickou. Nej I
dříve se zacvičoval u
stá česká herečka, usazená v
I
ekonomické kontrarozvědky, v 60. letech u za
USA, Frolíkem uvedená mezi agenty, pomýšlela na
hraniční rozvědky. Špionážní úkoly plnil mj. na
soud. Když se její právní zástupci seznámili
Alois Kučera
československém velvyslanectví v Londýně. Přivítal
s Frolíkovou dokumentací, od žaloby upustili.
politické a společenské změny roku 1968, nikdy se nesmířil se
Profík byl po svém útěku trnem v oku komunistickým tajným
sovětskou okupaci. „Byl
službám. Jeho život v USA
Když 21. července 1969 přistál na le se stal cílem deseti útoků.
jsem 17 let důstojníkem
pražského ministerstva vnit
tecké základně nedaleko Washingtonu, Do domku v Jacksonville
ra a nemám v úmyslu zbavit
vysílala Praha do svých rezidentur po na Floridě, kde žil, najela
se množstvím silných slov
dálkové
řízená
celém světě šifrovaný pokyn: „Zastavte jednou
odpovědnosti za to, co jsem
dodávka
s
nákladem
veškerou aktivitu. Frolík utekl.“ Dva ro trhaviny. Rozbuška tehdy
dělal nebo udělal. Nikomu
jsem však vědomě neublížil
ky nato byl ve své staré vlasti odsouzen selhala. Na deset míst v
a nikoho jsem pro jeho
jeho
domově
(včetně
v nepřítomnosti k trestu smrti.
názory nepřivedl do vězení.“
poštovní schránky) roz
Když v létě 1969 prchal přes bulharské pobřeží, vyvezl mimo
místil kdosi, dodnes nevypátraný, celkem deset chřestýšů.
jiné, jak sám říká, „přes čtyři sta jmen a identifikačních údajů
Frolík naštěstí před odchodem z domova vypnul topení a hadi
tajných spolupracovníků československé rozvědky na Západě
ztuhli. Jisté nejasnosti stále provázejí i Frolíkovu smrt v
a téměř 2000 charakteristik důstojníků rozvědky, společně s
nemocnici amerického námořnictva. Jednou se snad o Josefu
popisem nejdůležitějších operací ve svobodném světě“.
Frolíkovi dozvíme plnou pravdu. Zatím se zdá, že v dohledné
Po útěku do USA se Frolík dal k dispozici americké zpra
době to nebude.
vodajské službě, vypovídal před podvýborem amerického
Převzato z Lidových novin (19.6.2002)
Senátu a své zkušenosti z Československa shrnul do knihy
Špion vypovídá. Vyšla nejprve anglicky, potom v
zahraničí několikrát česky, v Praze pak (1990) dnes
již neuvěřitelným nákladem 150 tisíc výtisků. Frolíka
můžeme poznat i z knížky Střílející abatyše (Curych
1983, Praha 1991) a nejnověji z dokumentu Špion
vypovídá II (2000), což je přepis zmíněné výpovědi
před senátním podvýborem, učiněné roku 1975.
Zaslouží-li si něco označení literatura faktu, pak
právě Frolíkovy práce. Je v nich hojnost informací
jak pro historiky, tak pro čtenáře, kteří o
zpravodajských hrách či o agentech československé
rozvědky z řad známých umělců a sportovců netuší
vůbec nic.
Podle slov amerického senátora Pella pracoval Frolík
pro Spojené státy plných 25 let. Číslo je překvapivé,
uvědomíme-li si, že hoch z Libušina sloužil u vnitra
ne více než 17 roků (1952 - 1969). Kdy tedy jeho
spolupráce s Američany začala? Podle jedné verze už
na konci dubna 1945, kdy jako sedmnáctiletý přišel
na území protektorátu do kontaktu s agenty americké
tajné služby OSS.
Víra ho dovedla ke katolictví skoro až bigotnímu.
Křižoval se i při jízdě automobilem kolem kostela.
Když byl po atentátu ohrožen život prezidenta
Reagana, dal za jeho uzdraveni Frolík sloužit mši.
ANOjCHUíÄ j-tt&sřroy
MíŠh&(K3)R V KUW
jedle
„Když jsem začal pracovat na svých vzpomínkách,“
CWfrtár
NEHUrecTNEMA A, -ít)říká autor knihy Špion vypovídá, „končilo tříleté
UTÍCX
LeJL ZA'T’PA'CDO 5
...
celodenní a každodenní vytěžování, kterému jsem byl

Špion, který vypovídal

Milan Lipovský
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(Jeden dopis,|
|z kterého mrazí
;í’:|v zádechl
Konfederácia politických väzňov
Slovenska
OV KPVS Prešov
Vážená Konfederácia Politických väzňov
Slovenska, ako politicky väzeň r. 1949 1957 zatknutý orgánmi StB dňa 15.5.1949
v Michalovciach a o 2 týždne vydaný
sovietskej NKVD, ktorou som bol
zavlečený do ZSSR, dávam Vám stručný
prehľad o väzniciach a kon-centračných
zvláštnych táboroch, kto-rými som za
uvedené roky prešiel.
Narodil som sa 1.4.1926 v Michalov
ciach, kde som žil do roku 1946. V januári
1946 som odišiel za prácou do Čiech.
Zamestnal som sa v závode Avia v
Čakoviciach u Prahy, kde som pracoval až
do nástupu na vojenskú prezenčnú službu
t.j. do roku 1948. V januári 1949 som bol
z armády zo zdravotných dôvodov
prepustený na 6. mesačnú zdra-votnú
dovolenku. Počas zdravotnej dovolenky
som celú dobu žil u svojich rodičov v
Michalovciach, presnejšie až do dňa
zatknutia. Ako som uviedol dna 15.5.1949
ma ŠTB zatklo a previezla na ŠTB do
Prešova, odkiaľ ma 14.5.1949 previezli do
Prahy, kde ma ŠTB uväznilo v Prahe Ruzyň. Podotýkam, že dôvod zatknutia mi
v Michalovciach ani v Prešove ani v Prahe
označený nebol. Asi o týždeň som bol
podrobený zdĺhavému výsluchu. Aj keď
mi nebol oznámený pravý dôvod
zatknutia, z priebehu výsluchu mi bolo
jasné, že niektorí moji známi z Prahy boli
zatknutí a sú vo väzení. Mňa podozrievajú
z ilegálnej činnosti, napojenie na
zahraničnú sieť s cieľom usnadnenia
prechodu cez územie republiky na západ
ukrajinským povsta-leckým skupinám.
Počas vyšetrovania mi bolo jasné, že ŠTB
nemá žiadny dô-kazový materiál a že
obvinenia sú
založené
na ničím
nepodložených pred-pokladoch. Toto bol
prvý a posledný výsluch na území ČSR
vedený orgánmi ŠTB. Týždeň po
výsluchu mi v cele nasadili púta, zaviazali
oči, usadili do auta a previezli na správu
ŠTB. V kancelárii mi dali dole šatku a
sňali púta. Prítomných bolo 5 pracovníkov
ŠTB a jeden sovietsky dôstojník v
hodnosti
majora. Asi po pol hodine mi ŠTB
oznámili, že ma odovzdali sovietskym
orgánom bezpečnosti. Po krátkom pou-

Kráčelo jaro Nazaretem.
Učilo ptáky zpívat dětem —
a v srdcích probouzelo žal.
Proč, proč je smutno v Nazarete?
Proč je tak smutno v celém světě?
Že mor i v kvítí hořkne dál.

Též v tesařově domku chudém
stýská si panna nad osudem,
jejž vysloužil si bědný lid.
Vší silou duše své i těla
ta dívka pokorná by chtěla
na Králi spásu vymodlit.
A hle, vtom před ní znenadání
se jako tichý plamen sklání
zářivý jinoch neznámý.
Kdo je ten krásný? Anděl Páně.
Na prsou kříží bílé dlaně.
Co dívce nyní oznámí?
„Buď zdráva, Boží lásky plná!"
Domem se jako světlá vlna
rozlije neslýchaný hlas.
„Pán s tebou, květe liliový!"
A jinoch tajemnými slovy
zvěstuje Panně Boží vzkaz.
— Dechnutím Krále Hospodina
květ liliový počne Syna.
A staniž se tak ještě dnes!
Ač král, Duch Boží, svátá Panno,
vyčkává na tvé ne či ano.
Svobodné vol a odpověz. —
Tu strnou nebesa i země.
Proud času stanul přetajemně,
ustaly strom i tráva růst,
své vody zastavila řeka.
Jak Bůh, tak celý vesmír čeká
na slovo, slůvko z jejích úst.
V nastalém tichu prudce šumí
krev srdcem Panny. Nerozumí:
jak zvláštní má to přinést daň?
Chtěla být služkou lidu všemu,
ne matkou dítku jedinému.
Ale — jak Pán chce, tak se staň!
Jen zaševelí tato slova,
vtom čas i prostor hnou se znova
a rozproudí se o překot.
Jaro, jež Nazaretem kráčí,
hned jásot lije v písně ptačí:
Květ liliový počne plod!
Václav Renč,
ze sbírky básní Popelka nazaretská

čení ako sa mám správať, ma v
sprievode sov. majora a v okrúžení 5.
pracovníkov ŠTB odviezli k autu
vzdialenému asi 100 m od budovy ŠTB.
Auto bolo vojenské gazík, za-krytý
plachtou v prostriedku plochy bol
postavený súd od benzínu.
Dvaja sov. vojaci ma usadili za tento
súd tak, aby som ho objal nohami a
rukami a s namierenými automatmi na
mňa sa usadili z oboch strán vedľa mňa.
Auto sa pohlo a tak sa začala moja
preprava pod vojenskou eskortou podľa
všetkého často používaným orgánmi
ŠTB a NKVD kanálom na prepravu
československých
a
nielen
československých občanov do Badenu v
Rakúsku na sovietsku kontra-rozviedku.
O metódach vyšetrovania v tomto
zariadení v Badene písať nebudem, nato
by bola jedna kniha málo. Asi o 4 týždne
ma previezli z Badena na území ZSSR a
to do Užhorodu vzdialeného od rodných
Michaloviec 35 km. Po troch týždňoch
intenzívneho vyšetrovania ma ostrihali a
previezli do Kyjeva do väzenia na ul.
Korolenka č. 55. Tam mi po skončení
vyšetrovania v apríli 1950 predložili k
podpisu
rozhodnutie
tak-zvanej
Zvláštnej rady pri Ministerstve vnútra
ZSSR (Osoboje Soveščanije), ktorým
ma odsúdili na 10 rokov. Tento
rozsudok som nepodpísal.
Z väzenia ma previezli cez Butyrsku
tranzitku v Moskve do tranzitného
tábora v Kujbyševe. Po týždennom
pobyte v tejto tranzitke ma previezli do
Kazachstanu do zvláštneho tábora pre
politických väzňov Kingir. Asi po dvoch
mesiacoch ma previezli do tá-bora
Spassk, zvaný tiež ako Dolina smrti.
Tento tábor sa nachádza asi 40 km od
Karagandy. V roku 1952 ma previezli na
Tajmyr, tábor Norylsk do zvláštneho
tábora č. 5 a po štyroch týždňoch ma
preložili
do
tábora č. 4 tzv.
Komendantský. V tomto tábore som bol
do roku 1955. Po skončení Narylského
povstania, ktoré sa skončilo druhý deň
po zatknutí Beriju, ma spolu s druhým
čsl. občanom Dr. Borisom Jandom
previezli na Kolymu do Ma-gadanu. Z
Magadanského tábora p. Bo-risa Jandu
preložili do zberného tábora pre cudzích
štátnych príslušníkov a v roku 1954 sa
vrátil do Československa. Mňa v roku
1954
previezli
do
vnú-trozemia
Magadanského
kraja,
do
Arkangelinských uholných bani, do tábora
zvaný Ares, odklial ma asi po dvoch
mesiacoch preložili do tábora Kadak -
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Čankomendantsky. Vo februári r. 1955 ma preložili do tábora
Arkahala, odkiaľ ma asi o 14 dní previezli do zvláštneho
tábora Izvcstkovy. Tento tábor sa nachádza v bahnistom
teréne Jahodinského okruhu asi 60 km od Jagodncho. Je to asi
pol km“ skalnatý pahorok uprostred bahnísk. Prístup k tomuto
pahorku je len cez zimné obdobie, kedy je vyznačená trasa
zamrznutá. Cez letné obdobie je prístup cez bahniska
nemožný. V tomto tábore som sa nachádzal asi do mája 1956,
odkiaľ ma previezli do tábora v Jagodnom, kde som bol až do
oslobodenia t.j. do augusta 1956. V septembri 1956 som
pricestoval do Moskvy na čsl. veľvyslanectvo, kde mi bolo
povedané, že už niekoľko rokov po mne neúspešne pátrali a
až v roku 1956 zistili, kde sa nachádzam.
Vzhľadom na to,
že som si musel s pomocou
Veľvyslanectva vybavovať riadne vycestovacie doklady,
domov som sa vrátil až 7.3.1957. V čase čakania na
vycestovacie doklady mi Vojenský tribunál Kijevskcho
vojenského okruhu cestou čsl. veľvyslanectva v Moskve
poslal doklad o tom, že obžaloba proti mne pre nedostatok
dôkazov bola zrušená.
V roku 1969 som sa s touto záležitosťou obrátil na
Predsedníctvo vlády ČSSR. Bolo mi oznámené, že moju
záležitosť ma riešiť zákon o mimosúdnej rehabilitácii, ktorý v
tie roky neexistoval.
Na záver uvádzam zoznam väzení a táborov, ktorými som
za roky 1949-1956 na území ZSSR prešiel:
1) Baden (Rakúsko) Sovietska kontrarozviedka NKVD
2) Užhorod - väzenie NKVD
3) Lvov - tranzitný tábor
4) Kyjev - väzenie NKVD
5) Moskva - tranzitný tábor
6) Kujbyšev - tranzitný tábor
7) Kingir (Kazachstan) - zvláštny tábor pre pol. väzňov
8) Spask (Kazachstan) - zvláštny tábor pre politických
väzňov
9) Krasnojarsk - tranzitný tábor
10) Norilsk (Tajmirský polostrov) - zvláštny tábor pre pol.
väzňov č. 5
11) Norilsk - zvláštny tábor pre pol. väzňov č. 4
12) Buchta Nachodka - tranzitný tábor
13) Magadan (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. väzňov
14) Ares (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. väzňov
15) Kadakčan (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. väzňov
16) Arkagala (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. väzňov
17) Izvestkovy (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. Väzňov
18) Jagodnyj (Kolyma) - zvláštny tábor pre pol. väzňov

Vidíme často,
že vítěz je přemožen tím,
koho přemolT
(Catonova dvojverší 2,10,2)

finto monument je věnován «
BMUNISTŮM - CHAMELEONŮM,

kteří ve dvou svých pučích
Bzkradli v tomto státě, co se dalo.
roce 1948 majetek soukromý,

Ji roce 1989 majetek národní.
Čest jejich existenci!
a,

Olomouc 25. září 2002
Otevřený dopis
Pan
Václav Havel
Kancelář prezidenta
HO 00 Praha l
Pane Havel !
Před sebou mám Lidové noviny ze dne 24. září 02, kde m.j.
výňatek Vašeho projevu z Floridy uvádí: „Odmítněte prolhaný
komunistický jazyk a umělý svět, který vytváří a svoboda
bude překvapivě blízko....“
To jste pronesl Vy. Představitel státu, který v listopadu 1989
byl jednomyslně zvolen bolševickým parlamentem do funkce
prezidenta, Vy, který po zvolení sestavil vládu z převlečených
komunistů: Čalfa, Dubček, Jičínský. Rychecký, Vacek atd.
Pane Havel! Komunisté věděli, že jejich tehdejší způsob
moci končí a měli zájem zajistit vše pro budoucnost. Své
schopnosti prokázali mnohokrát v minulosti. Měli své
stratégy, psychology, dezinformátory.
Rozhodli se vytipovat nejvhodnějšího adepta do funkce
prezidenta. Vybrali Vás, protože věděli, že jste nezřízeně
ješitný a ctižádostivý.
Komunisté, nebo ti, kteří jimi do nedána byli, včetně jejich
pohůnků a námezdních knechtů, věděli, že nemohou mít
lepšího prezidenta, než jakým jste se stal pro ně Vy. Nutně
Vám musí blahořečit ve dne v noci. A v díkuvzdání ku zjevení
pravdy postavit sousoší.
Vaší cestou na Floridu, mezi Kubánské emigranty jste
prokázal, že Pravdu, Právo a Spravedlnost soudobému
zbídačenému světu představujete v naprosto odlišném pojetí.
Světu, ve kterém již neexistuje čest a víra, že Pravda má větší
hodnotu než lež a podvod. K tornu je Vám známo, že ti, kteří
v této zemi údobí rudé totality ohnivě sloužili, drží dnes
mistrně taktovku a ta důchodová hrstečka důsledných
antikomunistů před vstupem do márnice slouží k cejchovaní
jako spolek dekadentních psychopatů. To vše díky Vám!
Pane Havel! Je mi 72 roků. Na rozdíl od Vás vděčím za
přežití produktivního věku „zfušované“ práci bachařů. Roky
49-51 TNP, 51-53 PTP. 53-68 kom. kriminály. Od roku 1970
s rodinou v podmínkách zdravotně závadného bytu IV.
kategorie. Čest Vaší památce!
Koudelka Joseí
Denisova 35
772 00 Olomouc .
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neztratily
vlastnictví,
protože
zabavovací rozsudky byly zrušeny.
Uvádí i rozhodnutí Ústavního soudu
173/95, podle kterého každý, kdo byl
rehabilitován, má nárok, aby byl
zapsán do katastru jako vlastník i
rozhodnutí Ústavního soudu 4/97,
kterým
se
zrušilo
předchozí
rozhodnutí, takže rehabilitace nárok
na zapsání do katastru nezakládá.
ESLP pak mluví o Mezinárodní
úmluvě o občanských a politických
právech, která zakazuje jakoukoliv
diskriminaci
a
o
několika
Když osmá armáda odrazila u El Alameinu poslední nepřátelský rozhodnutích Výboru Spojených
útok, konala přípravy. Stredozemskou cestu Osa téměř uzavřela, národů pro lidská práva, podle kterých
takže vše bylo dováženo kolem mysu Dobré naděje, kudy proudily diskriminace osob, které nemají
lodi z Britanie a ze Spojených států. Dovážely děla, tanky, letouny občanství, a kterým byl za komunismu
a výzbroj všeho druhu a také vojenské posily. Dne 23. října 1942 zabaven majetek je nerozumná a
bylo vše přichystáno. Každých 22 metrů, soustředil generál odporuje této Mezinárodní úmluvě.
Montgomery na devítikilometrové frontě svá děla. V 9.30 večer ESLP říká, že třebaže Mezinárodní
zahájilo dělostřelectvo palbu.
úmluva zaručuje rovnost všech osob a
Za obrovskou palbou 88 mm děl postupovala pěchota, v níž byly může být neodvisle uplatňována,
také jednotky řecké brigády a postoupila až na místa vyznačená článek 14 Evropské úmluvy o ochraně
bílými pruhy, které naznačovaly, že terén byl vyčištěn od min. Po lidských práv, který zakazuje
2. listopadu vytvořila zde pěchota mezeru v Rommelově obranném diskriminaci, se může uplatňovat jen
pásmu. Tudy pak proudily stovky tanků, které za veliké bitvy ve spojení s jiným článkem Úmluvy.
obrněné vozby v El Aquaquiru naprosto zlomily a porazily ESLP přiznává, že tento rozdíl nebrání
německé pancéře a italské divize obrněné vozby „Árietě“. Rommel tomu, aby byla přezkoumána stížnost
musel ustoupit. A nezastavil se, až u mysu Bon v Tunisku 2.800 na diskriminaci.
km odtud, kde vyvrcholila celá katastrofa Osy.
Vláda České republiky namítá, že i
když bylo zabavení majetku zrušeno
Přátelé!
se zpětnou platností, stěžovatelé neměli nikdy oprávněné
Prohráli jsme několik bitev, větších i menších. V
očekávání restituce a nikdy nedostali právo majetek užívat
parlamentních volbách zvítězili Sociální demokraté s 30,20 %
nebo s ním disponovat. Tvrdí, že zákonem 119/1990 nebyl
hlasů, Klausova ODS získala 24,47 %, Komunisté se
majetek automaticky vrácen a byl stále ve vlastnictví osob,
vyšplhali na třetí místo a získali 18,51 % hlasů. Koalice
které jej získaly za komunismu. Žadatelé nebyli nikdy zapsáni
Lidovců a Unie svobody skončila na čtvrtém místě s 14,27 %.
do katastru jako vlastníci a nikdy se s nimi jako s vlastníky
Pravý Blok, který jsme podporovali získal 0,59 % a nakonec
nejednalo, a že tedy takový abstraktní nárok nemůže být
vyloučil předsedu, Petra Cibulku.
považován za vlastnictví podle Evropské úmluvy, že může být
Další velká prohra byla 10. července u Evropského soudu
nanejvýš považován za zbožné přání, které
pro lidská práva ve Štrasburku, (dál ESLP),
se nesplnilo proto, že mu zákony
kde restituční stížnost dvou rodin Čechů, kteří
nevyhověly.
získali občanství Spojených států, byla
Pro případ, že by ESLP rozhodl o přijetí
zamítnuta. Rozhodnutí má 17 stránek v
stížnosti, vláda tvrdí, že zásah do práv
29. července 2002.
angličtině a můžeme vám je poslat internetem
stěžovatelů je ospravedlněn veřejným
na požádání a udání adresy. Zde uvádíme
zájmem, a není v protikladu se snahou
hlavní body:
zákona o vyvážení zájmů těch, kterým bylo ukřivděno v
ESLP vzal v úvahu českou Listinu základních práv a
totalitním období, těch, kdo jejich majetek získali, často v
svobod, podle které má každý právo vlastnit majetek a
dobré víře, a nakonec i zájmů státu, který by se dostal do
veškerá vlastnická práva jsou v očích zákona stejná.
dluhů, kdyby napravoval minulé omyly. Vláda tedy tvrdí, že i
ESLP vzal v úvahu zákon 119/1990, kterým byly zrušeny
když pro podmínku občanství a jiné podmínky byl
všechny politické rozsudky z komunistického období, včetně
stěžovatelům odepřen jejich majetek, že přece tím Evropská
všech vedlejších trestů, ke dni, kdy byly vysloveny.
úmluva nebyla porušena.
Poznamenal také, že pozdější zákon měl upravit podmínky
Stěžovatelé odporují podání vlády a tvrdí, že tím. že jejich
pro uplatňování nároků vyplývajících ze zrušení rozsudků.
zabavovací rozsudky byly zrušeny se zpětnou platností, jejich
Podrobně se pak ESLP zmiňuje o restitučním zákoně 87/1991,
vlastnictví bylo obnoveno. Zákon 87/1991 měl jen stanovit
zejména o podmínce občanství.
způsob, kterým měly soudy zajistit užívání jejich majetku.
Uvádí i Úmluvu o vzájemné ztrátě občanství, podepsanou
Ústavní soud rozhodl, že právo takto definované se rovná
mezi Československem a Spojenými státy v roce 1928.
skutečnému zájmu ve věci, a že zákon 87/1991 se měl zabývat
Zmiňuje se o rozhodnutí českého Ústavního soudu 117/93,
výhradně způsobem jak majetek převést a neměl určovat
podle kterého osoby rehabilitované podle zákona 119/90,
vlastnictví.

43. oběžník.
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Stěžovatelé uvádí, že odmítnutí českých soudů zajistit jim
jejich právo porušuje Úmluvu, a že vláda nemohla svůj postoj
odůvodnit veřejným zájmem. Citují předešlý rozsudek ESLP
Lithgow and Others, v kterém soud rozhodl, že mohou být
dobré důvody proto, aby se rozlišovalo mezi odškodněním
občanů a neobčanů, protože neobčané jsou zranitelnější v tom,
že se nepodílejí ani na volbách, ani na zákonodárství. Může se
tedy ve veřejném zájmu vyžadovat větší břímě od občanů než
od neobčanů. Stěžovatelé nakonec tvrdí, že by soud měl dojít
k stejnému rozhodnutí jako Výbor pro lidská práva Spojených
národů, který rozhodl v několika případech, že odmítnutí
restituce nebo odškodnění z důvodu občanství je nerozumné a
odporuje Mezinárodnímu paktu o občanských a politických
právech.
ESLP zvažuje, jestli je v tomto případě ochrana majetku,
zaručená v Úmluvě, aplikovatelná, protože zákaz
diskriminace neexistuje sám o sobě ale jen ve vztahu k jiným
důležitým ustanovením. V této souvislosti soud uvádí, že
vlastnictví může být jen skutečné vlastnictví nebo majetek
nebo i nárok, o kterém má žadatel oprávněné očekávání, že
bude splněn. Naopak naděje, že dávno neexistující právo by
bylo oživeno nemůže být považována za majetek ve smyslu
Evropské úmluvy. Pokud jde o to, jestli žadatelé měli alespoň
oprávněné očekávání, že o jejich nároku bude rozhodnuto v
jejich prospěch, ESLP uvádí, že v době, kdy vznesli svou
žádost o restituci, zákon 87/1991 stanovil, že jenom ti
rehabilitovaní, kteří mají české občanství, mohou uplatnit
nárok na restituci. Vzhledem k tomu, že žadatelé neměli nárok
ani na restituci ani na odškodnění, a že zákon 87/1991 jim
bývalé vlastnictví neumožnil, měli jenom jednu možnost a to
dosáhnout odstranění zákonné podmínky občanství na základě
její neústavnosti. Jejich naděje, že bude tehdy platný zákon
změněn v jejich prospěch, nemůže být považovaná za
oprávněné očekávání. ESLP rozlišuje mezi pouhou nadějí a
oprávněným očekáváním, které musí být podloženo zákonem.
ESLP tedy rozhodl, že žadatelé neprokázali, že mají nárok,
který je dostatečný k tomu, aby byl uplatněn, a že nemohou
tvrdit, že mají vlastnictví podle Úmluvy. Proto ani rozsudky
českých soudů, ani zákon 87/1991 není možno považovat v
jejich případě za porušení pokojného užívání majetku. Z toho
plyne, že jejich stížnost ohledně ochrany majetku nespadá pod
článek Úmluvy ochraňující majetek. Článek Úmluvy
zakazující diskriminaci nestojí sám o sobě a vzhledem k tomu,
že ochrana majetku nepřichází v úvahu, soud rozhodl, že ani
tento článek se nemůže použít.
Plyne z toho tedy, že stížnost na ochranu majetku, spolu se
stížností na diskriminaci, nevyhovuje ustanovením Úmluvy a
musí být zamítnuta.
Tolik o rozsudku. Přídavné jméno mu dávat nebudeme. Ať
si ho označí každý sám. V některých částech, zejména v
úvahách o tom, co je majetek, nárok na majetek nebo naděje
na majetek, cituje soud doslova ubohé argumenty české vlády.
Největší bitvy nás teprve čekají. Nebojujeme jen o majetek ale
především o právo a spravedlnost, bez kterých není
civilizovaný život možný. Náš zápas není jen o naše zájmy ale
i o zájmy lidí v Čechách, na Slovensku a v jiných zemích
střední a východní Evropy, které se ještě nevymanily z
komunistického vlivu. Naši protivníci hájí zájmy členů
zločinecké organizace a tak se na ně díváme. Naší povinností
je bojovat až do konce.
Přikládáme článek z Hospodářských novin o postoji
Evropské unie k tomuto rozsudku, a připomínáme tiskovou

zprávu Evropské unie přiloženou k 42. oběžníku. Z obou je
vidět, že Česká republika nebude s diskriminačními zákony
přijata do Evropské unie.
16. července bylo veřejné slyšení před Komisí Kongresu
Spojených států pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Jednalo se o restituci majetků zabavených v střední a
východní Evropě za nacismu a komunismu. V Kongresu sílí
zájem o urychlenou nápravu nespravedlností. Velice zajímavá
byla řeč senátorky Hillary Rodham Clintonové, ženy
presidenta Clintona. O restitucích v České republice podala
svědectví Olga Jonášová z Washingtonu. Tato a další
svědectví najdete na strance
http://www.csce.gov/briefings.cfm7briefing id=220
Nenechte si průběh této konference ujít. Nemáte-li internet,
podívejte se u někoho kdo ho má. Teď je nanejvýš nutné psát
dopisy kongresmanům a senátorům. Pište především Hillary
Clintonové, Congresmanu Smithovi a ostatním členům
komise. Pište i svým representantům v kongresu i senátu.
Zmiňte se o majetcích ukradených obětem obou totalitních
režimů, které skončily v rukou komunistické šlechty a jsou
teď pod ochranou české vlády. Žádejte aby se adresát Vašeho
dopisu zasadil o to, aby president Bush o tomto problému
hovořil s prezidentem Havlem, který má přijet do
Washingtonu 18. září.
Adresy členů komise:
Sen. Ben Nighthorse Campbell,
Chairman of thc CSCE Commission
234 Ford House Building
Washington, DC, 20515-6460
Rep. Christopher H. Smith,
Co-chairman of the CSCE Commission
234 Ford House Building
Washington. DC, 20515-6460
The Honorable Hillary Rodham Clinton
United States Senáte
Washington, DC 20510
Phone: (202)224-4451
Fax: (202)228-0282
Ostatní členové komise:
Frank R. Wolf, Virginia
Joseph R.Pitts, Pennsvivania
Zach Wamp. Tenncssec
Steny H. Hoyer, Maryland
Robert B. Aderholt, Alabama
Benjamin L. Cardin, Maryland
Louise Mclntosh Slaughter, New York
Alcee L. Hastings, Florida
Kay Bailey Hutchison. Texas
Sam Brownback, Kansas
Gordon H. Smith, Oregon
George V. Voinovich, Ohio
Christopher J. Dodd, Connecticut
Bob Graham, Florida
Russell D. Feingold, Wisconsin
Určitě pište prezidentu Bushovi a ministru zahraničí
Colinu Powellovi:
George W. Bush, President of the United States
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500
Hon. Colin Powell, Secretary of Statě
2201 CStreetNW
Washington DC 20520
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Nástin dopisu, jemuž podobný byste mohli poslat svým
zástupcům najdete na příští stránce.
Přikládáme i vyúčtování. Tisk a poštovné každého oběžníku
stojí skoro 500 dolarů. Rozesílání internetem je méně pracné a
nestojí nic. Sdělte nám své internetové adresy.
Na naší stránce www.czechoffice.org najdete mnoho
informací, zákonů a jiných dokumentů, týkajících se restitucí.
Czech Coordinating Office
Sccretary Jan Sammer
1103-100 AntibesDrive
Toronto, Ontario,
Canada M2R3N1.
Tel. 416-665-7324
Jan, sammcr @.czechoffice.org
www.czcchoffice.org
Nastin dopisu:
The present Czech government is continuing to insist on
persecution of the victims of the Nazi and Communist regimes
by refusing to return the property that was stolen from them
by the Czech government. Instead they sell some of these
properties to third parties. On July 16, 2002, the Helsinki
Commission held a hearing on this issue, including shocking
testimony on the actions of the present Czech government (see
http://www.csce.gov/briefings.cfm?briefing_id-;220 ). 1 urge
you to press the Bush administration to follow-up with strong
actions both bilaterally and through the European
Commission, so as to produce concrete results. It is
unacceptable that the Czech government discriminates
against US citizens of Czech origin, protects the rights of
buyers of stolen property at the expense of the victims of Nazi
and Communist state-sponsored robbery, and
spreads lies and disinformation about its activities
and objectives. These shameful actions should be at
the very top of the White House agenda for the
upcoming visit to Washington of Czech president
Havel on September 18, 2002. I expect to hear from
you about concrete follow-up that will produce
tangible results for me and the other increasingly
impatient victims. We have heard enough of bland
statements from the US State Department about how
they believe restitution is important - they have had
no impact whatsoever for the last ten years. 1 hope
you are as shocked as I am that the US Embassy in
Prague failed to even mention the most recent
Helsinki Commission hearing to the local press.
Článek Hospodářských novin Praha. 18.7.2002
Emigranti bez českého státního občanství se mohou
téměř rozloučit s nadějí, že by v rámci restitucí mohli
získat majetek, který jim zabavil komunistický režim.
České restituční zákony z počátku devadesátých let
podmiňují navrácení majetku právě českým
občanstvím. S tímto ustanovením se odmítla smířit
čtveřice emigrantů - nyní amerických občanů.
Manželé Poláčkovi a Gratzingerovi se proto obrátili
se stížností na české zákony k Evropskému soudu pro
lidská práva ve Štrasburku. Ten však jejich stížnost
označil za nepřijatelnou. „Nyní se již nemáme kam
obrátit, rozhodnutí je definitivní. Restituce se tím
uzavřely,“ uvedla Dagmar Satrapova, která emigranty
zastupovala.
Rozhodnutí sonduje precedentem. „Domnívám se, že
jakékoli další stížnosti k soudu pro lidská práva na restituční

podmínku státního občanství by již neměly naději na úspěch,“
uvedl Vít Schorm, který stát ve Štrasburku zastupoval.
Problém s občanstvím se podle bývalého ministra
spravedlnosti Jaroslava Bureše může týkat několika stovek
potenciálních restituentů ze zahraničí.
Rozhodnutí soudu se přitom představitelé státu obávali.
Nynější ministr spravedlnosti Pavel Rychetský na počátku
května uvedl, že případný verdikt ve prospěch emigrantů by
mohl mít pro Česko větší dopad než současné diskuse o
Benešových dekretech.
Pokud by stát prohrál, ocitl by se ve složité situaci:
zkonfiskovaný majetek totiž již není statní, ale byl prodán
jiným lidem. Kdyby se otevřelo nové kolo restitucí, mohly by
vznikat nové křivdy, uvedl v květnu vládní zmocněnec
Schorm.
Verdikt soudu podle Schorma ale nemusí být dostatečným
argumentem pro Evropskou komisi - ta již dříve vznesla
otázku, zda podmínka občanství nemá diskriminační charakter
neslučitelný se zásadami Evropské unie.
Šéf delegace Evropské komise v Česku Ramiro Cibrian
včera ČTK řekl, že komise vezme rozsudek na vědomí.
Poznamenal ale, že Česko nesmí mít po vstupu do unie
žádnou diskriminační legislativu bez ohledu na rozhodnutí
štrasburského soudu.

Milan Lipovský
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Závazky
Výroční zpráva za rok 2001
Poprvé v tomto roce srdečně zdravíme členy a příznivce
půjčky
19000,Společnosti.
Majetek
0,Jak se již stalo neměnným zvykem, omezené finanční
Provozní záležitosti
prostředky znemožňuji častější a pravidelné vydáváni našeho
Dovolujeme si upozornit na nová kontaktní spojeni:
zpravodaje (náklad najedno číslo cca 4.000,- Kč).
mobil: (výhradně!) 732 406 694,
Činnost knihovny a studovny Společnosti je možné hodnotit
e-mail:
L.Gottfried@scznam.cz..
ze dvou hledisek. Z pohledu vnitřního se podařilo dosáhnout
Současně žádáme všechny dodavatele tiskovin, aby si naši
stavu zpracováni sbírek v objemu cca 150 bm (přírůstek 30
poštovní adresu opravili jen na: Společnost pro soudobou
běžných metrů převážně letákového charakteru). Tím se
dokumentaci, Jindřišská 5/11, 110 00 Praha I.
dostáváme téměř na samou hranici kapacity našich prostor,
Během podzimu totiž pravděpodobně v rámci sníženi nákladů
kterou není možno zvýšit bez odpovídajícího technického
zrušíme naši poštovní schránku.
Informace o České archivní společnosti
vybaveni. Stále tedy přibližně 50% objemu sbírek zůstává
Česká archivní společnost (ČAS) je profesním sdružením
uloženo mimo prostory' Společnosti a prakticky nepřístupno.
Bohužel musíme konstatovat, že poklesl počet návštěv ve
českých archivářů Naše Společnost, jako kolektivní člen ČAS
studovně o cca 20% (asi 80 badatelů). Tento stav je
se zúčastňuje valných hromad a spolupracuje na činnosti
ČAS. Vzájemně se tyto společnosti také informují o svých
jednoznačně způsoben okolnosti, že se trvale nedaří získat
jakékoliv mzdové prostředky na řádného zaměstnance ani
aktivitách.
dobrovolné pomocníky. Výbor tak zajišťuje
Na poslední valné hromadě ČAS, která se
chod studovny jen s mimořádnými obětmi
ZPRÁVY 1/02
konala v konferenčním sále Státního
na úkor svých povoláni a volného času.
ústředního archivu v Praze na Chodovci 26.
Společnosti pro
Omezené návštěvní hodiny proto odrazuji
března 2002, vystoupil za naši Společnost L.
soudobou dokumentaci
potenciální zájemce.
Gottfried s informaci o činnosti.
Ročník XI.
V roce 2001 Společnost získala granty
Součástí usneseni valné hromady (která
Magistrátu hl.m. Prahy a Úřadu MČ Prahy 1
zastupuje značnou část archivářů České
v celkové výši 83.000,- Kč. Tyto prostředky budou převážně
republiky) je i schválení rozpočtu, v němž se každoročně
poskytuje ze strany ČAS dotace na činnost svých kolektivních
čerpány v průběhu roku 2002 s hlavním určením na vazby
časopisů (meziroční nárůst cca 5 bm přístupných titulů a
členů a sekcí, tedy i naši Společnosti. Tato dotace je ovšem
periodik). Poskytnuté prostředky neumožnily rozvoj aktivit v
spíše symbolická (1000 Kč).
Česká archivní společnost má dobře vedenou internetovou
žádném jiném směru. S politováním musíme konstatovat, že
neexistuje prakticky žádný prostor pro sdruženi našeho typu,
stránku (adresa, www.cesarch.cz), kterou všem zájemcům o
jak získat grantovou podporu ze zdrojů nadací či státních
rychlé a snadné zorientováni v archivní problematice
fondů.
doporučujeme.
Z výše uvedených důvodů opět pro rok 2002 pracujeme s
Na stránce se dají nalézt nejen spolkové informace, jako jsou
,.Charakteristika ČAS“, zápisy z valných hromad a zápisy z
minimalizovaným rozpočtem jen s ohledem na nezbytné
provozní náklady. Přesnou hospodářskou rozvahu nelze uvést
jednáni výboru, ale i základní informace o celém oboru a
pro nejasnou příjmovou stránku rozpočtu.
internetová forma Archivního čtvrtletníku (od ročníku 1997).
Co se týče členských záležitosti Společnosti, o tom podrobně
Dále se zde nachází užitečný Adresář všech českých archivů,
v čísle ZPRÁV 2/01, kde byl uveřejněn zápis o korespon
seznam publikaci českých archivů z posledních let,
denční valné hromadě.
společenské akce archivů a archivářů, informace o volných
T Hokův
místech v archivech a odkazy na internetové stránky českých
archivů.
Přehled hospodařeni Společnosti za rok 2001
Na stránce ČAS je také možné zřídit osobní stránky archivářů.
Výkaz přijmu a vydání za kalendářní rok 2001
Kromě archivnictví v Čechách a na Moravě jsou zde výběrově
Příjmy
prodej vlastních služeb
1 900,i odkazy na stránky evropských a světových archivů. Také
přijaté členské příspěvky
2 000,v pododdílu. Zajímavé stránky najdeme odkazy na nejrůznější
dary
27 550,aktivity, týkající se historie a archivnictví (členěno podle
zájmových okruhů).
přijaté úroky
71,55
ostatní příjmy (vrácená DPI I a přeplatky služeb)
16 297,12
Na stránce najdeme i přesné znění archivního zákona a dalších
legislativních norem.
Příjmy celkem
130 888,67
Pravidelně
jsou doplňovány Novinky (zejména jde o aktuálně
Výdaje
nákup materiálu, zboží a DHM
7 563,volná místa v archivech nebo oznámeni o konferencích).
nákup služeb
3016,50Podobné novinky najdeme i v oddíle Nástěnka (aktuální
provozní režie:
vzkazy, změny telefonních čísel, návštěvních hodin apod.)
nájemné
42 364,LG
elektřina
1344.40
Společnost pro soudobou dokumentaci v roce 2002 podporuji:
ostatní
22029,70
daně a poplatky
2370,protikrytí grantu NROS
6 956,60
Výdaje celkem
85644,20
Hospodářský výsledek
37 755,53
Výkaz o majetku a závazcích
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odvezeni do Třeboně, odtud pak eskortováni do Českých
Případ I.
Budějovic. Tam byli odsouzeni jen 4, ostatní byli propuštěni.
Tust a Raspach, dvě obce téměř na hranicích s Rakouskem.
Obě měly jedno společné - mluvilo se česky a německy, již za
Pokud se tyče poručíka Kužela, byl až do r. 1942 do
zlikvidování Junáka naším vedoucím v Suchdole. Na junácká
první republiky chodili lidé na práci do Rakouska, navázaly se
hesla brzo zapomněl. Poděkování patří Josefu Bartlovy za
styky, Čech se oženil s Rakúšankou, nebo obráceně - není
tedy divu, že se mluvilo oběma jazyky. Jinak v jedné ani
záchranu životů. Co se nepodařilo v roce 1945, provedli
komunisté v roce 1953. Raspach byl vystěhován.
druhé obci nebyly v tomto směru žádné třenice - lidé si
Případ III. České Žleby Šumava.
rozuměli. Konec války, květen 1945. Vrátil se z koncentráku
Vítězné mocnosti trvaly na uspořádaném vystěhováni, tudíž,
Václav Maxa a František Říha.
že vysídlenci si mohou veškerý majetek vzít sebou.
Maxa a řídící učitel Podlaha ustavili lidový soud - přísedící
několik místních Čechů, kteří nechtěli, ale na nátlak museli.
Skutečnost jak je známo byla ovšem jiná. President Beneš
v roce 1945 po Potsdamské konferenci prohlásil: „Vyžeňte
Dne 24. května v 9,00 hod. večer odsoudili dvanáct mužů a
Němce z jejich bytu a udělejte místo naším lidem. Všichni
dvě ženy - údajně na základě jejich tzv. doznání k trestu smrti.
Za dvě hodiny po vynesení rozsudku byli všichni zastřeleni.
Němci musí zmizet. Co se nepovedlo v r. 1918 dokončíme
nyní.“
Říha, který se dostal do
Byl jsem asi s dvaceti
koncentráku jen proto,
Bratr Ing. Říha vzpomíná jak tomu bylo
příslušníky armády v
že v pracovní době
v roce 1945,
srpnu 1945 odvelen do
obtěžoval při práci ženy
Českých Žlebů, aby
na pracovišti a i přes
když řádili soudruzi v pohraničí
chom zajistili zně. Obec
několikeré upozornění
byla celkem bohatá, jak
vytáhl na mistra nůž a
ten to pochopitelně hlásil, je podle svědků střílel asi ze tří
mi bylo sděleno. Asi pět statkářů s více než 200 kusů dobytka.
Zůstalo zde jen pár rodin, které byly určeny k vystěhování a
kroků do týla. V každé vesnici bylo tenkrát tzv. mrchoviště
kam se zahrabávala uhynulá zvířata a tam také zahrabali
do té doby byly nasazeny ke všem hospodářským pracím
postřílené. Ženy s dětmi postřílených pak doslova vyhnali z
včetně krmení dobytka. Dohovořil jsem se s nimi celkem
bobře na půl Česky na půl německy a tak mi také sdělili, že na
jejich příbytku a prakticky s ničím odsunuli do blízkého
konci války bylo v obci na 2000 kusu dobytka, v srpnu 1946
Rakouska.
Generální prokuratura ČSFR 1995 zjistila, že Říha skutečně
ani ne 1000 kusu. Přijel tehdy nákladní vůz - nikoho se neptali
vraždil nebyl ovšem souzen, tyto činy jsou údajně promlčeny.
- naložili pět set kusů a odjeli. Tedy krádež.
Říha byl později příslušníkem StB, nějaký čas dozorcem na
Naši vojáci plnili svou povinnost na žních, měli k disposici
Pankráci, kde údajně obtěžoval Lidu Baarovou. Žije nyní v
jen kosy a tak práce pokračovala pomalu. Přesto všechno si
Praze na Vinohradech.
vojáci dovedli vždy pomoci. Na druhé straně hranic v
německé Haidmühle byla americká posádka, navázali jsme s
Maxa, jak se později zjistilo, spolupracoval v koncentráku s
hlídacími orgány, později se oběsil - výčitky svědomí - učitel
nimi styk a výměnný obchod. Oni chtěli lihoviny - my zase
Podlaha se zbláznil. Rodinným příslušníkům žijícím v
americké cigarety. Fungovalo to docela dobře, jen jsme
museli přesně vědět, kde máji finančníci službu, s těmi jsme
Rakousku se po dlouhé době podařilo dostat povolení k
nebyli velcí kamarádi.
převozu ostatků a jsou nyní pietně pohřbeni v nedalekém
Napadlo mne, proč bych nemohl těm zbývajícím zdejším
Gmůndu v Rakousku. Pietního aktu jsem se osobně zúčastnil.
Na místě mrchoviště je malý kamenný náhrobek připomínající
lidem nějakým způsobem pomoci. Domluvil jsem se s nimi,
místo popravy. Čas od času jezdím kolem, zastavím se a
aby si nějaké věci připravili a když jsme zjistili kde jsou
finančníci, tak se šlo. Oni domorodci znali dobře cestu a tak
pomodlím čtrnáct zdrávasů za všechny popravené.
jsme několikrát dopravili všechny jejich věci do Haidmühle.
Případ II. Raspach.
Četnický kapitán Josef Bartl bydlící v Brně obdržel od svého
Když byl určen den odsunu, měl každý jenom tašku nebo
otce, který tenkrát bydlel v Rapsachu 25. května telegram, aby
aktovku a pod. Finanční straž a dva vojáci je pak doprovodili
okamžité přijel. Na návsi u kostela ho zastavil mladík se
až na hranice.
samopalem a na jeho otázku co to znamená odpověděl: „Zítra
My jsme ukončili jakž takž žně a vrátili se zpátky do kasáren.
Myslel jsem, že tím je všechno skončeno. Měl jsem klidné
ráno je budeme střílet“. Později se dozvěděl, že onen mladík
se jmenuje Říha. U rodičů za ním přišel jeho bratranec, který
svědomí, že jsem se zachoval lidsky na základě přání
západních velmocí.
ho prosil, aby něco udělal, že byla na obci příslušníky MNV
Léta plynou jako voda - byli jsme oba s manželkou v
podepsána poprava asi 26 občanu Raspachu. Poprava má být
provedena příštího dne ráno Říhou, který stejným způsobem
koncentráku a v srpnu 1965 jsme zanechali náš veškerý
majetek v Československu a opustili jsme republiku.
provedl popravu den prěd tím v Tusti. Popravu jako v Tusti
V Rakousku jsem měnil několikrát zaměstnáni, získal jsem
organisoval Václav Maxa za spolupráce poručíka Kužela,
záložního důstojníka a finančníka Hůlky. Členové Národního
přátele a známe. Byl jsem stále ovšem zaměstnán v mém
výboru byli k souhlasu s popravou přinuceni pod pohrůžkou,
oboru - pilařině, jako vedoucí pily a pod. V té době jsem se
seznámil s jedním Němcem - Bavorákem. Toto přátelství trvá
jestli nepodepíší, budou také zastřeleni. Bártl žádal na
předsedovi NV, aby mu ukázal rozsudky. Rozsudek zněl
již téměř třicet let. Jednou mne pozval na návštěvu. Byl v té
době v sedmdesátých letech vedoucím pily ve Freyunku,
takto: „Já níže podepsaný prohlašuji, že jsem zradil
nedaleko hranic. Nakupoval kulatinu v Čechách - měli proto
Československou republiku a za svou zradu zasluhuji smrt.“
otevřený zvláštní přechod.
Odsouzeno bylo 26 občanů. Pomocí Bartlova bratrance se
podařilo obstarat nákladní auto a všichni jmenovaní byli
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Přijel jsem tam, on mne provedl podnikem a pak jsme seděli
v kanceláři. Najednou se otevřely dveře, vstoupili dva
zaměstnanci, donesli dvě bedny piva, dvě láhve lihovin a
cigarety. Na dotaz mého přítele co vlastně chtějí prohlásili, že
mi chtějí aspoň tímto způsobem poděkovat za to, že jsem jim
tenkrát v Českých Žlebech pomohl. Byli to dva muži tak asi
kolem 35 - 40 let. Tehdy to byly děti. Já jsem se rozplakal a
oni také. Jak je svět malý a někdy i za trochu dobra sklidíš
odměnu.
Dovětek.
V žádném případě nemám nic společného s uvedeným
Říhou. Jen to jméno a to mne mrzí. Lidové noviny uveřejnily
otevřený dopis Ludvíkovi Vaculíkovi, ve kterém Jan
Mlynařík, bývalý poslanec FS ČSFR ho vyzývá, aby obnovil
vyšetřování případu Františka Říhy, ve věci vyvraždění
obyvatel obce Tust. Na tento dopis reagoval František Říha,
rovněž v Lidových novinách pod názvem „Byl jsem nařčen
neprávem“. Teprve po roce jsem šťastnou náhodou tento
příspěvek získal a jako přímý svědek tehdejších událostí jsem
reagoval dopisem LN s tím, že chci uvést tuto záležitost na
pravou míru. LN bohužel odpověděly, že můj příspěvek je
sice velmi zajímavý, ale vzhledem k nedostatku místa jej není
možno uveřejnit. Na tom je jen zajímavé to, že odpověď vraha
otisknou
a
druhé
stanovisko
bohužel
ne.
Ing. Vladimír Říha

VE ZŘÍCENINÁCH ROSA COELI
VÁCLAV RENČ
!J\dE (laty [iroro/ги a Íznížat zfiívaly
ftod oHoíi ou, tuý m jiKátížm, <d/aria,
irním zfiivat i já tvou bítzň nEtmétou,
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ty t ýatou nEj/zrE^cí z mýc/í. ízriuoľa/zýc/i ttEzzíz
tmEtafa tŕní, doíurá
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íe/ue,

trýéfivá dWaria,

a rotu úz/zotti mi z ČEĽa utírala
ty vEtmír fiítnž mlče f, dl^aria.
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a cízrámy dotud (zrmžjí, <d/laría,

(He jaízo
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[irotoŽE cfiCEt, ó matízo dl/aria.

Vážení čtenáři! Vydávání našeho magazínu je z finančních důvodů ohroženo. Redakční rada se proto obrací
na všechny předplatitele s prosbou o uhrazení předplatného či poskytnutí finančního daru. Tisk a
distribuce stoji značnou částku peněz. Přitom sazbu a grafickou úpravu nemusíme hradit, tu zajišťuje firma
Ekokonzult Znojmo zdarma. Toto číslo vyšlo se zpožděním jen proto, že nebylo dostatečné množství
finančních prostředků na jeho výrobu. Jen díky otci Huvarovi, který výrobu tohoto čísla nemalou částkou
uhradil, bylo možné ho vydat. Je otázkou jak to dopadne s dalším číslem 4/2002. Je jen na předplatitelích
a sponzorech zda budeme vycházet, či nikoliv!
Za pochopení jménem redakční rady c₽kuje RNDr.
Qracian Tejral
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Panychída za sedem
statočných
V Rcsslovcj ulici v Prahe, stojí pravoslávny chrám. Na tomto
chráme je umiestnená bronzová tabuľa s nápisom: „V tomto
pravoslávnom chráme svätého Cyrila a Metóda padli za našu
slobodu dňa 18. 06. 1942 národní pomstitelia z radov
československej zahraničnej armády - škpt. Adolf Opálka,
kpt. Jozef Gabčík, kpt. Ján Kubiš, kpt. Jozef Valčík, por. Josef
Bublŕk, por. Jan Hrubý, por. Jaroslav Švarc.“
Biskup Gorazd, duchovný Čikl, dr. Petřek, predseda cirkevnej
obce Sonnevcnd, a iní vlastenci, ktorí ich ukrývali, boli
popravení.
Ako to bolo? Dňa 27. 9. 1941 sa vo vtedajšej protektorátnej
tlači objavila správa: „Vodca a ríšsky kancelár Adolf Hitler
poveril SS obergruppenfuhrera a generála polície Rcinharda
Hcydricha výkonom funkcie zastupujúceho ríšskeho
protektora v Čechách a na Morave...“ Geniálneho zločinca
tých dôb, ktorý sa zúčastnil na vypracovaní plánu obsadenia
Československa, na všetkých vojnových akciách voči
obsadeným krajinám Európy - šírením strachu, hrôzy a smrti.
Masové popravy Nórov, obyvateľov Smolenska, Poľska,
Holandska i Francúzska a zámer ponemčiť šesťdesiat percent
českého národa a ostatných zlikvidovať v koncentračných
táboroch pri Ľadovom mori, to všetko bolo jeho dielo. Dodnes
niet priameho dôkazu, kto objednal Heydrichovu likvidáciu.
Damoklov meč padol na Heydricha. keď to navrhli
predstavitelia československej londýnskej emigrácie. Skupina
parašutistov ANTROPOID, SILVER, „A“ zoskočili neďaleko
Prahy pri Nehvizdách, pri Podébradoch a pri Ořechové blízko
Telče.
Dňa 27. mája 1942 o pol jedenástej dopoludnia vstupuje
Jaroslav Švarc do jazdnej dráhy mercedesu s vlajkami SS
a Jozef Gabčník stláča spúšť pred chvíľou zloženého StenGunu s hlavňou namierenou na R. H. Výstrel sa neozval,
zbraň zlyhala. Najlepší strelec výsadkárskeho kurzu v Speciál
Training School zmeravel. V tom otriasla vzduchom
detonácia granátu Jána Kubiša.
Osmy deň po atentáte v nemocnici na Bulovko zomrel R. H.
Zatiaľ už všetci pražskí výsadkári boli v novom úkryte,
v krypte kostola, až na jedného- Karla Čurdu.
Komisár gestapa Jantur pred naším súdom v roku 1945
vypovedal. „Gestapo nevedelo o útočníkoch na Heydricha nič,
dokiaľ dňa 16. júna 1942 do budovy gestapa v Pctschovom
paláci nevstúpil rotný Karol Čurda parašutista skupiny „Out
Distance“.
V noci zo 17. na 18. júna 1942 o 3:45 hod. bolo okolie
chrámu obkľúčené a strhla sa urputná streľba. Po
dvojhodinovom boji traja ťažko zranení zomreli. Opalka po
prehltnutí cyankáli umrel, Bublik sa zastrelil, Kubiš umrel po
ťažkom zranení granátom. Ďalšieho po prezradení našli
mŕtveho v krypte. Po parašutistoch, ktorí si vyhasili životy
vlastnými rukami prišlo vyvraždenie pravoslávnych kňazov
chrámu. Lebky parašutistov v patologickom ústave na
Albertove fašisti vypreparovali. Dodnes ich hľadajú. So
spomienkami si na tejto panychíde uctievame siedmich
a ďalších statočných.
Fedor

Odrody komunistov
Vraj existujú rôzne odrody komunistov, napr. marxisti,
stalinisti, maoistí, castrovci, brežnevovci, dubčekovci....
Dokonca aj komunistické hnutie je členené na: komunistidiktátori, komunisti - dogmatici, komunisti - fašisti,
komunisti - reformisti, komunisti - disidenti, komunisti
uznávajúci západnú demokraciu, komunisti obhajujúci, alebo
potláčajúci ľudské práva.
Sú iste podstatné rozdiely medzi životopismi jednotlivých
postáv dejín západného marxizmu ovplyvneného spismi
a učením klasikov komunizmu Marxa a Engclsa a sovietskeho
marxizmu deformovaného falšovaním učenia Lenina
a primitívnou rétorikou a propagandou Stalina, ktorý vo
filozofii, spoločenských vedách a politike prejavil brutalitu
a zaostalosť, preto jeho iracionálna averzia a pudová nenávisť
smerovala proti filozofom, intelektuálom, literátom, ktorí
vyvolávali jeho komplexy menejcennosti. Niektoré Stalinove
praktiky, zvrhlosti, politické a psychologické defekty, akoby
strhávali všetkých politikov sovietskeho impéria. Z bývalých
hrdinov revolucionárov, odbojárov, bojovníkov svetovej
vojny sa po porážke Nemecka a Japonska stávali otroci moci,
ktorá podľa učenia Treuda a Fromma degeneruje a deformuje
charakter každého diktátora. Nie len Stalina, Mao Ce Tunga,
Brežneva, Castra, Caušesca, ale i ďalších mužov, tento krát
pravicových diktatúr Pinocheta, všetkých krutovládcov
vojenských diktatúr.
Západné mocnosti, mierové hnutia a sily demokracie aj za
ťažkých strát zvíťazili v stretnutí so svetovým komunizmom,
„stalinským boľševizmom“.
Vážení, dovolím si povedať, neexistuje komunizmus horší,
alebo lepší. Je to zvrhla ideológia, ktorá bola presadzovaná
rôzne v závislosti na dobe, zemepisnej polohe a politickom
vývoji. Na začiatku bola myšlienka: marxizmu-leninizmu,
ktorá písaná na papieri bola vábivá, ale ako náhle sa začala
uskutočňovať bola násilná a despotická. Komunistická
diktatúra, používala na udržiavanie svojej moci teror, násilie
a vraždy, preto každý i malý odpor bol potrestaný. To však
neznamená, že tí, ktorí boli vlastnou rodnou stranou
odstránení boli lepší! Kto môže posúdiť, ako by sa zachovali,
keby zostali na výslní. Týka sa to všetkých komunistov.
Doba, v ktorej žili bola rôzna. Bol rozdiel medzi 50. a 70.
rokmi, nie však preto, že by sa komunisti chceli vzdať moci,
ale boli iní - „civilizovanejší“, preto sa likvidovalo trošku
inakšie - „inteligentnejšie“. V 50 rokoch boli aktívni a po
roku 1968 po svojom vylúčení z radov KSČ sa stali
disidentmi. Stali sa disidentmi preto, že odhodili
komunizmus? Nie, stali sa disidentmi preto, že boli
komunistami zavrhnutí, vyhodení zo sedla. Mnoho ľudí si
položí otázku, ako by sa títo súdruhovia boli v budúcnosti
zachovali?
Neuznávam žiadnu totalitnú moc a učenie, nech ma
akúkoľvek farbu a hovorí sa jej akokoľvek, pretože korenie
zla sú u všetkých rovnaké.
Záleží len na podmienkach, ako sa dostať k moci. Spravidla
začínajú krásnymi heslami o „raji na zemi“, pokračujú cez
kolektivizáciu, spolčovanie a končia bezohľadne likvidáciou
svojich odporcov.
Feju
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Praha - Bývalý Kavanův generální sekretář Karel Srba byl
naštval, zašel za Breiem a pak si na Srbovo chování stěžoval v
více než sedmnáct let elitním spolupracovníkem vojenské
Praze,“ uvedl státní úředník, který je s případem seznámen.
rozvědky. Tajná služba ho v případě války chtěla vysadit do
Luboš Dobrovský celý příběh výslovně nepopřel, o detailech
Německa.
se však odmítl bavit: „Mohu vám říct jen tolik, že Karel Srba
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík přiznává, že Srbův svazek v
mi sdělil informace, které neměl vědět, a už vůbec je neměl
archivu rozvědky nemusí být kompletní. 1 z toho, co v něm v
sdělovat dál. Byly to informace, které spadaly pod velmi
tuto chvíli je, však je jasné, že Srba (dnes stíhaný za korupci a
přísný stupeň utajení. O této vážné indiskreci ze strany Srby
objednání nájemné vraždy) nebyl
jsem informoval ministra zahraničí
Vojáci cvičili Srbu jako superagenta
obyčejným agentem. Tím se také
Kavana a šéfa vojenské zpravo
vysvětluje, proč vedeni rozvědky loni
dajské služby.“
nesplnilo Tvrdíkův rozkaz, aby byla spolupráce se Srbou jako
Armáda rozjela záchranné operace
nespolehlivým ukončena. „Vyšetřování ukazuje, že se
Srba kromě toho dostal několik špionů přímo na ministerstvo
nejednalo o administrativní nedopatření, ale o úmysl,“ potvr
zahraničí, někteří z nich pak skončili jako diplomaté na
dil včera Tvrdík.
ambasádách. Navzdory všem pravidlům tajné služby má tak
MF DNES se podařilo alespoň částečně rekonstruovat Srbovu
informace, díky kterým může rozkrýt část rozvědky. Ministr
spolupráci s rozvědkou. A to na základě výpovědí jeho
obrany Tvrdík uvedl, že armáda nyní rozjela záchranné
spolupracovníků z tajné služby a státních
operace špionů, kteří se ničím neprovinili, ale
úředníků, kteří měli možnost seznámit se sjeho
kvůli Srbově kauze jim hrozí prozrazení.
SABINA SLONKOVÁ
svazkem. Srba podepsal závazek spolupráce s
„Práce tajné služby má být ze své podstaty
komunistickou vojenskou rozvědkou v roce 1985. Absolvoval
tajná. U pracovníků vojenské rozvědky, kteří mohou být
speciální školení z rádiového spojení, topografie, šifrování,
dekonspirováni a postiženi kvůli selhání lidí ve službě,
pohybu v terénu a parašutistický výcvik. Na kontě má tři
musíme zajistit jejich ochranu a bezpečnost,“ řekl bez bližších
seskoky s padákem.
podrobností Tvrdík, podle něhož jde o desítky osob.
Když jej armáda každoročně z jeho znalostí přezkušovala,
Karel Srba už před rokem, kdy MF DNES prvně napsala, že
vždy dosáhl plných pěti bodů. Pouze ze znalostí kapita
pracuje pro tajnou službu, jakékoli angažmá v rozvědce
listických armád získal body čtyři.
popřel.___________________________________________
Vojenští špioni ze Srby udělali takzvaného spolupracovníka |Srbův svazek si vojáci nelegálně kopírovali)
chodce s krycím jménem Salima a počítali s ním v případě
Praha (ina) - Příslušníci vojenské rozvědky v minulých
válečného konfliktu na vysazení do nepřátelského území.
letech pořizovali nelegální kopie tajného svazku svého
Díky jeho dobrým znalostem němčiny mělo jit o německy
spolupracovníka Karla Srby. Kromě toho vyjímali ze spisu
mluvící země. „Kdyby byl vysazen, jeho práce by spočívala v
jednotlivé části, přičemž není možné zpětně zjistit, zda vrátili
mapování terénu, dodávání informací o strategických ob
identické dokumenty, které si půjčili.
jektech a podobně,“ popsal plány vojenské špionáže jeden z
Informace, které MF DNES získala z několika na sobě ne
jejích bývalých pracovníků.
závislých zdrojů z rozvědky a státní správy, včera potvrdil
O tom, že si vojáci Srby coby spolupracovníka skutečně po
ministr obrany Jaroslav Tvrdík. „Zjistilo se opakované a hrubé
važovali, svědčí i to, že mu vystavili krycí občanský průkaz
porušení zákona o ochraně utajovaných skutečností, kopírova
na falešné jméno, a dokonce pas rakouského občana. Po celou
ly se tam dokumenty. V nej bližších hodinách či dnech podám
dobu byl navíc zařazen do supertajné části špionáže.
trestní oznámení na některé příslušníky zpravodajské služby,“
„Vystavení krycích dokladů svědčí o tom. že nebyl tím
řekl Tvrdík.
posledním pěšákem. Spolupracovníci je dostávali jen výji
Ministr obrany navíc připouští, že Srbův svazek nemusí být
mečně,“ říká vojenský historik Zdeněk Valíš.
kompletní: „Tak, jak poznávám celý problém, nejenže za to
Po roce 1989 vojenská rozvědka se Srbou, alias Salimou dál
ruku do ohně nedám, ale spíš mám o některých věcech
spolupracovala. Žádný z úkolů se - alespoň podle docho
pochybnosti.“
vaných záznamů - nevztahoval k tomu, k čemu jej vojáci
Nelegální manipulace s takzvaným živým svazkem, kdy není
vyškolili za minulého režimu.
spolupráce s agentem ukončena, je ve světě tajných služeb
Srba byl často využíván pro cesty do zahraničí. Rozvědka ho
považována za obrovský prohřešek. „Obecně říkám, že
například pověřila, aby v Rize kontaktoval místního ob
kopírování svazků či půjčování jeho částí by vůbec nemělo
chodníka s léčivy, o kterého se vojáci zajímali, a získal jeho
existovat. Může to vést k rozkrytí operací služby, ale i k
důvěru. Na oplátku mu měl nabídnout, že mu pomůže s
vydírání a zastrašování osob, které v tom svazku figurují,“
investováním v České republice.
uvedl člen výboru pro obranu a bezpečnost Jan Klas (ODS).
Srba plnil úkoly i v Českém domě
Části Srbova svazku se už v minulých letech dostaly k
Další úkol rozvědky se týkal hotelového komplexu v Moskvě
novinářům. Vyšetřovací komise, která zkoumá působení Karla
Český dům, který byl pro tajnou službu strategický mimo jiné
Srby v rozvědce, prozatím přišla na dva více ne?, rok staré
i kvůli tomu, že se v něm odehrávala spousta schůzek českých
případy kopírování svazku. Z jednoho je podezřelý bývalý ná
podnikatelů i státních úředníků s ruskými protějšky. Český
městek špionáže a z druhého náčelník oddělení.
dům roky vedl bývalý příslušník vojenské rozvědky Stanislav
Někdejší šéf rozvědky František Štěpánek (dnes přidělenec v
Brei. V roce 1999 však přestali být vojáci sjeho prací spo
Bruselu) si zase podle záznamů ve spise vytáhl několik
kojeni a pověřili Srbu (už jako zaměstnance ministerstva
dokumentů a následně je vrátil. Štěpánek to přiznal, ale tvrdí,
zahraničí), aby zajistil Breiovo stažení z Moskvy.
že na to měl nárok a vrátil přesně to, co si půjčil: „O tom
„Srba to oproti všem pravidlům utajení vyřešil tak, že zašel za
kopírování jsem bohužel nevěděl. Nevím, co bych k tomu
tehdejším velvyslancem v Moskvě Dobrovským, všechno mu
dodal. Je to nekázeň toho, kdo měl svazek v držení.“
řekl a chtěl, aby mu v tom pomohl. Dobrovský se tehdy
MF DNES 6. září 2002
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ZÁKON BLOKUJE VNITRO
Lidové noviny přinesly informaci o tom, že zveřejnění agentů
StB bylo zablokováno. Bohužel, článek silně zavání propa
gandou ministerstva vnitra.
Ministerští ekvilibristé zde veřejnosti sdělili, že podle nové
úpravy zákona o zpřístupnění svazků StB obdrželi 1440
žádostí, které obsahuji od pěti do 250 jmen (tomu odpovídá i
počet svazků, které je třeba ke každé žádosti vyhledat). Z nich
měli úředníci v personální i technické tísni vyřídit 550 žádosti,
tedy asi jednu třetinu. Lidové noviny se již nezeptaly, jak je
vyřídili.
Že by vnitro к žádostem zpřístupnilo pět a půl tisíce svazků,
jak nám sugeruje jeho úředník? To v minulosti nedokázal
pardubický úřad ani za rok. Co tedy znamená ono „vyřízení“?
Jde o vrácené žádosti, písemné odpovědi, nebo o něco jiného?
Kuloáry se šíří informace, že současní správci svazkové
agendy StB v řadě případů žadatelům tvrdí, že svazky
jsou skartovány, ač to není pravda.
Již před časem ministerstvo vnitra ústy svého bezpečnostního
ředitele prohlásilo, že nehodlá dodržovat tu pasáž zákona,
která hovoří o zveřejnění bývalé agenturní sítě. Tento trend
evidentně trvá. Jsme informováni o tom, že existuje
„personální i technická tíseň“. Zákon ale platí už od března
2002, tak proč vnitro teď slavnostně oznamuje, že navýší
archívům počet zaměstnanců a finance až od 1. ledna
2003? Na co se dosud čekalo? Co znamená informace, že
zveřejnění „se zablokovalo“? Nemělo by být spíš uvedeno - je
blokováno ministerstvem vnitra?
Skutečně principiální východisko je z této situace pouze je
diné: vznik na exekutivě nezávislé instituce, která bude
svazky StB spravovat a zpřístupňovat.
PhDr. Pavel Žáček

[Co s opilým námořníkem?|
Po dvanácti letech se zdálo, že zpřístupnění svazků bývalých
spolupracovníků StB již nestojí nic v cestě. Parlament přijal
senátní návrh novely zákona 146/1996 Sb. a rozšířil okruh
svazků přístupných veřejnosti. Asi nejpodstatnější změnu
představuje povinnost Ministerstva vnitra do jednoho roku od
nabytí platnosti zákona zveřejnit seznam osob které jsou
evidovány jako tajní spolupracovníci StB. residenti nebo
držitelé propůjčeného a konspiračního bytu a zároveň
zveřejnit seznam příslušníků StB. Stejná povinnost platí i pro
Ministerstvo obrany pod nějž byla převedena 3. správa StB
(vojenská kontrarozvědka). Další podstatnou změnou je
zpřístupnění svazků tajných spolupracovníků StB veřejnosti
(pouze s omezením, že spolupracovník musí být občanem
ČR). Jde o změnu opravdu zásadní, neboť doposud mohli
občané nahlédnout pouze do „svých“ svazků. Zároveň s touto
novelou projednával parlament poslanecký návrh na zřízení
instituce, která by se systematicky zabývala zpracováním
materiálů StB a zpřístupňovala veřejnosti další dokumenty
z doby totality. Proti tomuto návrhu vehementně vystupovali
představitelé Ministerstva vnitra a dokonce někteří vedoucí
pracovníci archivu osobně lobovali v poslanecké sněmovně.
Návrh byl nakonec zamítnut a pracovníci archivu prohlásili,
že jsou schopni sami zajistit zpřístupňování svazků podle
nového zákona 107/2002 Sb..

Uplynulo více než půl roku a jaká je skutečnost?
Ministerstva vnitra vyřídilo asi 550 z celkového počtu 1440
žádostí. Neuvádí však již, že za vyřízenou považuje žádost ve
chvíli, kdy žadateli odpoví, že se jím požadované svazky
zachovaly (pokud nebyly skartovány) a podle zákona mu
budou zpřístupněny. Kdy se tak stane nikdo neví. Tedy i ta
malá část občanů na které se usmálo štěstí a úředníci
Ministerstva vnitra jim odpověděli, se svazků o které žádá
doposud nedočkala. Důvod? Je málo úředníků. Nakolik je toto
tvrzení pravdivé a nakolik jde o výmluvu dokumentuje
několik prohlášení vysokých představitelů Ministerstva vnitra
ke zveřejnění seznamu spolupracovníků StB. Vedoucí
bezpečnostního odboru Aleš Šulc, podobně jako ředitel
Archivní a spisové služby Ministerstva vnitra Jan Frolík, již
dopředu vyjádřili pochybnost, zda se vzhledem k velkému
množství žádostí podaří připravit seznamy spolupracovníků
ke zveřejnění do dvacátého března 2003, jak požaduje zákon.
Nemůže být snad větší licoměrnosti. Seznam spolupracovníků
StB vytvořila v roce 1990 parlamentní Komise pro
vyšetřování událostí sedmnáctého listopadu. Z této databáze
později vznikly tzv. „Cibulkovy seznamy“. Tuto databázi
dodnes používá Ministerstvo vnitra při vydávání „lustračních
osvědčení“. Navíc pracovníci archivní a spisové služby
přepsali do počítače celý registr svazků, tedy nejen svazky
spolupracovníků. Vytřídit z těchto databází požadovaný
seznam je pro programátora otázkou několika minut.
K dokreslení celé situace je dobré poznamenat, že se vyskytl
již nejméně jeden případ úmyslně zatajeného svazku. Jde o
agenta Radslava Kinského. který působil v ČSR a později byl
rozvědkou vysazen do Francie. Tyto svazky v roce 1996
studovali v archivu Ministerstva vnitra pracovníci UDV. Na
žádost o jejich zpřístupnění Ministerstvo vnitra odpovědělo,
že tak nelze učinit, neboť byly v minulosti zničeny. Co dodat?
Žijeme v zemi, kde někteří vysocí státní úředníci veřejně
deklarují, že některé zákony dodržovat nebudou. Zdá se že:
„Všichni jsme si rovni, ale někteří jme si rovnější.“
Radek Schovánek
Pracovník Československého dokumentačního střediska.

Milan Kipovský
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Zástupce ředitele odboru Archivní a spisové služby MV
Vážený pan
Pavel Brunhofer
pošt, přihr. 21/ASU
170 34 Praha 7

MINISTERSTVO VNITRA
odbor archivní a spisové služby
pošt. pňhr. 21/ASU
170 34 PRAHA 7

Č.j. ASU -138/140 -2002

Praha
30.9. 2002
Počet listů : 1

Vážený pan
Radek Schovánek

Vfa Dožádáni k yažtmu i. i. AS Ľ -138/140 - 2QQ2

Vážený pane Brunhofere,
děkuj i za zaslané informace ohledné svazku Radslava Kinského. Jen pro upřesněni uvádím, že
svazek vedený na 2. správě rovněž existuje, pouze byl přeevidován k 1. správě, jak je běžné u
předávaných agentů. Informace o jeho zničení není tedy zcela přesná. Není mi však jasné proč
je na lustračním listu z roku 1996 uvedeno archivní číslo 21864.1 tak děkuji za informace
ohledně zpřístupnění osobního svazku 41898.
Pokud jde o paní Evu Trousilovou, roz. Fílrstovou, nar. 22. 4. 1936, byla zaevidována
v registru svazků centrály 10. spr. I. odb. 1. odd. (později 2. spr. 11. odb. 2. odd.) jako KTS
dne 8. 4. 1976 pod kr.jm. EVA, reg. č. 10986. Převedena do kategorie Agent byla 1. 7. 1976
a zároveň ji byio změněno krycí jméno na JARDA. K další změně došlo 3.11. 1980 a to na
kr.jm. ROMAN. Dne 20. 8. 1987 byla provedena změna příjmení na Trousilová. Svazek byl
skartován v prosinci 1989. Eva Trousilová je z íroveň evidována v databázi AISPAS. jak se
sám můžete přesvědčit. Informaci o jejím cizím státním občanství poskytl pan ředitel Frolík
novináři z týdeníku Respekt. Prosím tedy znovu o prověření její evidence v registru svazků,
neboť se domnívám, že byla evidována jako spolupracovník bezpečnostních složek ve smyslu
zákona č. 107/2002 Sb.

Již předem děkuj i za vyřízeni,

Váže dožádání pravdivých informací
ze dne 17. září 2002- sdělení
(k č.j. ASU-3337/PL-Sv-2002)

Přijměte, prosím, upřímnou omluvu za chybnou informaci, uvedenou
v souvislosti s osobou Zdeňka Bara, nar. 19.1. 1904; jeho svazek byl uložen do
archivu skutečně až v roce 1980 Tato chyba byla způsobena v minulosti již při
přepisu informací ze zachovaných protokolů do databáze spolupracovníků StB a
diky Vašemu upozornění ji bylo možno opravit.

V případě pana Kinského jde o chybu naši pracovnice, která Vás
informovala o tom, že svazky na něj vedené byly zničeny; měla tím na mysli
písemnosti, vedené na 2. správě. Osobní svazek registrační číslo 41898, uložený
pod archivním číslem 14107 na bývalét správě, je samozřejmě zachován a bude
Vám zpřístupněn, o čemž budete informován. Bohužel v situaci, kdy řada žadatelů
v souvislosti s § 5 zákona č. 107/2002 Sb. žádá o informace na řádové desítky až
stovky osob, není v našich silách vždy dodržet požadované termíny. Žádám Vás
proto o porozumění v případě, nepodaří-li se nám termín dodržet.
Pokud jde o paní Evu Trousilovou, nar. 22.4 1 936, sdělili jsme Vám, že
nebyla v minulosti evidována jako spolupracovník bezpečnostních složek ve
smyslu zákona č. 107/2002 Sb. To je informace, která je relevantní a kterou jste
zásadně požadoval V našich databázích ani v Centrálním registru obyvatel však
nikde nemáme k dispozici údaj, že by se jednalo o cizinku. Z toho důvodu Vám
byla poskytnuta informace v takové podobě, v jaké jste ji obdržel.

Radek Schovánek

Pavel Brunnhofer
zástupce ředitele odboru
V Praze 17. záh 2002

Ředitel odboru archivní a spisové služby MV ČR
Mgr. Jan Frolík
pošt, přihr. 21/ASU
170 34 Praha 7

Vžc: Dožádání pravdivých informaci k Vašemu č. i- A$U-3337/pir-$v-?,QQ2.

Vážený pane řediteli,
dne 8. července 2002 jsem obdržel odpověď na svoji žádost o zpřístupnění svazků
bývalých spolupracovníků StB. V případě Evy Trousilové, nar. 22.4.1936, je Vaše odpověď
nekorektní a měla být stejná jako v případě Tamary Reimanové, tedy že se jedná o cizince, na
kterého se příslušný paragraf zákona č. 107/2002 Sb.nevztahuje. V případě osoby Zdeněk
Bar. nar. 19.1.1934, je nepravdivý údaj o ukončení spolupráce. Podíváte-li se do registru
svazků pozorněji, zjistíte, že spolupráce byla ukončena v roce 1980, nikoli 1960. Již logickou
úvahou se dá předpokládat, že při spolupráci trvající rok a půl by agent těžko používal tři

krycí jména.
Dne 9. září 2002 jsem obdržel dodatek k původní odpovědi s omluvou pana
Brunhofera, týkající se osoby Radslava Kinského, nar. 14.6.1928, ve které mi sděluje, že
svazek pana Kinského „již není v současné době k dispozici, neboť byl v minulosti zničen“.
Chci Vám připomenout, že osobu Radslava Kinského jsem jako pracovník UDV „lustroval"
15.3.1996 jak v evidencích EZO, tak bývalé 1. Správy. V lustraci EZO bylo uvedeno archivní
číslo 21864 Hradec Králové a dále odkaz na 1. Správu. Zde byl svazek Radslava Kinského
veden pod registračním číslem 41898 aje uložen v archivu pod číslem AS-14107. Znovu Vás
upozorňuji, že jsem v roce 1906 (jak jistě víte) četl svazky agenta Kinského jak z doby jeho
působeni v ČSR tak po jeho pozdějším „vysazeni“ komunistickou rozvědkou do Francie. Na
oba tyto svazky se vztahuje zákon č. 107/2002 Sb.. Proto od Vás žádám pravdivou a promptní
odpověď na své dožádání.
Pokud byly svazky Radslava Kinského zničeny po roce 1996, považujte tento dopis za
trestní oznámení na neznámého pachatele a předejte jej, prosím, příslušným institucím.

Děkuji Vám za urychleně a korektní vyřízení mého
podnětu.

S pozdravem

Radek Schovánek

Na základě stížností autora článku „Co s opilým
námořníkem“ ministerstvo vnitra se několik dní po
sepsání tohoto článku vyjádřilo, že svazky Radoslava
Kinského jsou zachovány a budou mu k dispozici, otázkou
zůstává kdy.
Část korespondence autora s MV předkládáme čtenářům
zde na této straně k vlastnímu úsudku.
Také v případě popsaném v článku „Daj-li mi medajli,
nedaj-li mi medajli...“ (str. 33) dochází postupně k
příznivějšímu vývoji. Autorovi bylo přislíbeno, že poža
dované materiály mu budou předloženy.

Někdy Se nám.....
Pokračování ze strany 19
vypočítavě zůstávají stranou a jen těží z každé chyby a
přehmatu bojujících stran středu i pravice. A ani se příliš
netají s tím, že počítají, že jejich čas přijde!
A my, o nichž politici říkají že máme být „svědomím společ
nosti“, se musíme znovu ptát kdo je odpovědný za to, že to tak
daleko došlo. Ptát se, kdo je odpovědný za děravou legis
lativu, za rozkradené a promrhané miliardy, za upadající
morálku společnosti, za drzost s níž vystupuji naši komunisté,
i za to, že zločiny komunismu stále zůstávají nepotrestány. A
žel. když odpovědi na tyto otázky jsou nasnadě, nemůžeme je
říci naplno, jak bychom chtěli, protože zas by to mohlo
skončit u soudů, v nichž by naše naděje na vítězství byla
minimální a kde bychom se museli omlouvat za to že jsme
řekli jen pravdu. Ti, kteří mají v rukách moc dokáži
převálcovat každého, kdo se proti nim postaví. Stejně
razantně, jako to dělali kdysi komunisté. Je to smutné, ale je
tomu tak.
Stanislav Stránský

Strana 33
mladé adeptky učitelství byly nemilosrdně ze středních škol a
Nedávny rozsudek Mestského soudu v Praze v případě
předních funkcionářů Komunistické strany Československa
pedagogických fakult vyhazovány za řetízek s křížkem mezi
ukázal celému národu kromě nepopsatelné ubohosti obou
ňadry zneužil režim odkaz posledního biskupa Jednoty
Bratrské Jana Ámose Komenského a způsobilé obdivovatele
aktérů i neuvěřitelnou tupost tzv. procesu vyrovnávání se
s minulostí.
Makarenka a Nejedlého obdarovával zlatou či stříbrnou
Při pohledu do tváří vetchých pohlavárů zproštěných obžaloby
plaketou nesoucí jeho jméno. Chcete je i dnes znát ?
Kontaktujte Ministerstvo školství paní Bůžkové.
se mnohý z nás nemohl ubránit otázce: Kde zůstala
spravedlnost? Kdo je tedy vlastně odpovědný za zločiny
A tak svá ocenění v tehdejší megalomanské době zaslouženě
socialistického Československa, za morální devastaci národa
dostávali i prověření soudruzi novináři, soudruzi lékaři,
ústící i po 13 letech do současných tunelů a etatistických
dojičky, traktoristé či kovoobráběči.
zlodějen? Snad my všichni, jak nám to kdosi sametově
Snad nejzřetelnější skupina nositelů řádů, vyznamenání a
vnucoval?
ocenění z hlediska konkrétní odpovědnosti se nepochybně
nějakým způsobem váže k těm dekoracím, které souvisely
Kdo jsou Ti, kteří aktivně prosazovali komunistický režim,
upírali občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjadřování,
s mocenskými složkami - s lidovými milicemi, s armádou,
veřejnou a státní bezpečností, pohraniční stráží, tedy vesměs
vědomě porušovali lidská práva a svobody a programově
napomáhali v ničení tradičních hodnot evropské civilizace?
s represivním aparátem komunistické strany a moskevských
Kdo způsobil obecný úpadek naší země provázený justičními
protektorů. Již samotné působení v těchto složkách bylo pro
zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, kdo
převážnou většinu takových kon-krétních osob vyjádřením
zvláštní důvěry a jejich politické vyspělosti, kterými se
zneužíval výchovu, vzdělávání, vědu a kulturu k politickým a
ideovým účelům, kdo se spojil s cizí
u strany a režimu těšily. A stal—li se
pak v oněch dobách někdo z této
mocností a od roku 1968 udržoval
množiny nositelem takových ocenění,
uvedený
stav
pomocí
jejích
okupačních vojsk? Kdo byl oporou
jako byl kupříkladu řád Za zásluhy o
budování Lidových milicí či snad Řád
zločinného,
nele-gitimního
a
Mgr. Jan TOMAN
rudé hvězdy, zcela otevřeně bychom
zavrženíhodného reži-mu? Odpověď
mohli
tyto osoby označit za
na uvedené otázky přitom v rovině
morální zdá být velice jednoduchá - za tyto i za další
odpovědné zločince. Jakoby totiž v řadě případů na oněch
neblahé skutečnosti uplynulé éry jsou plně odpovědni zejména
propůjčených stužkách a kouscích kovu ulpívala krev a slzy
obětí komunismu. Je s podivem, že v rámci státem
ti, kteří tento režim pod taktovkou Moskvy a v souladu se
svojí touhou po podílu na jakékoliv moci aktivně prosazovali.
tolerovaného a legislativně usměrňovaného honu na různé
typy práskačů, agentů či spolupracovníků některých účelově
1 po 13 letech od přechodu vlády mezi námi totiž existuje
vybraných bezpečnostních složek v polistopadovém období se
jednoznačně definovatelná, pojmenovatelná „pseudoelita“, o
na takové jednoduché a obecně dostupné pojmenování
jejíž - přinejmenším - morální vině na neuvěřitelné devastaci
konkrétních viníků pozapomnělo. A to zde přitom nešlo pouze
tohoto národa nelze nepochybovat. Jednoznačně.
Od prvopočátků dějin organizované lidské společnosti bývali
o osoby, u nichž lze mnohdy v konkrétních případech snad i
omluvit chvilkovou morální slabost, kdy pod hrubým
výjimeční jedinci pro výjimečné činy a zásluhy vyzdvihováni
z anonymní masy a poctíváni navenek zřetelnými symboly.
psychickém i fyzickém nátlaku jejich selhání spočívalo v
Odvěké rituály dekorace svých zasloužilých převzali i
bezobsažném formálním podpisu vázacího aktu (a někdy ani
komunisté. Vtiskli jim však jiný obsah a smysl. V určených
to ne), ale o vlastní strůjce, opory, ba přímo oddané vzory a
dnech byli budovatelé a obránci socialismu podle sovětského
architekty systému komunistického udavačství, lži, klamu a
vzoru dekorováni řády a vyznamenáními, které měli oceňovat
podvodu.
Když byl 2. října 1990 vydán částečně dosud platný zákon č.
nepopiratelné zásluhy jejich nositelů o rozvoj a blaho
404/1990 Sb., o státních vyznamenáních České a Slovenské
socialistické vlasti, o indokrinaci a zglajchšaltování
společenského života nebo o zásluhy o obranu a bezpečnost
federatívni republiky, došlo ke zrušení předpisů upravujících
země a společenství obehnaného ostnatým drátem.
řády a medaile doby budování lidově demokratického státu a
Systém ocenění byl orwellovsky promyšlený a rozvětvený.
socialismu. Ode dne účinnosti tohoto zákona nešlo již
Umělec tak mohl být při správné světonázorové orientaci
udělovat nebo propůjčovat řády, vyznamenání, tituly či jiná
poctěn predikátem „zasloužilý“ či „národní“, sportovec zase
ocenění podle dosavadních právních předpisů. Právo nosit
insignie těchto řádů, medailí nebo podobných ocenění však
„Mistr sportu“, případně „Zasloužilý mistr sportu“. Nebylo by
zde asi fér nepřipomenout, že ne všichni otitulovaní si svůj
tím dotčeno nebylo.
Pozdější zákon č. 157/1994 Sb..o státních vyznamenáních ČR,
cejch zasloužili jen leštěním klik stranických sekretariátů,
měl konstituovat nová ocenění v podmínkách nově vzniklého
všichni však prošli schvalovacím procesem orgánů a komisí
státu - České republiky. Předchozí právní úpravu novelizoval
vedoucí strany a sekretariátů kontrolovaných organizací
(ČSTV atd.) a měli možnost - pokud jim vtom nebránila
tak, že zrušil většinu jejích paragrafů a zavedl vyznamenání
nová.
demence stařecká či jiná - takové ocenění kvalit jejich tvorby
V souvislosti s mnohými komunistickými řády a vyzname
nebo výkonů svobodně odmítnout. Obdobně jako jiné tituly,
řády a vyznamenání byl systém zrušen zákonem č. 404/1990
náními a s těmi, kdo se k nim i dnes veřejně hlásí, jsou
Sb. Seznamy takto dekorovaných a oceněných by se měly
zajímavé i jiné dva právní aspekty. Nedopouštějí se snad ti,
nacházet ve správě příslušných ministerstev.
kdo je i v současnosti veřejně nosí, tolerované trestné
Poněkud jinou situaci lze spatřovat ve školství. I zde bývali
činnosti? Na jedné straně tu zřejmě proti aktuálnímu právnímu
zasloužilí a prověření nositelé komunistické výchovy a
stavu stojí v rozporu zejména § 261 platného trestního zákona.
Školství za účelnou indokrinaci mladé generace poctíváni. V dobč, kdy

Daj-li mi medajli,
nedaj-li mi medaili....
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Podle tohoto paragrafu totiž každý, kdo veřejně projevuje
často skrývajících v anonymitě různých státních úřadů,
sympatie k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv
institucí, armády, policie či zpravodajských služeb a dobře
a svobod občanů, nebo hlásá (m.j.) třídní zášť, bude potrestán
placených z daní občanů?Teoreticky prostřednictvím za
odnětím svobody najeden rok až pět let. Na straně druhé pak
ručeného práva na informace. Zákon č. 106/1999 Sb., o
- pokud by je snad takové medaile či řády někdo i dnes hrdě
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
nosil neoprávněně (pro pochybovače, namítající, že takto
předpisů, dává každému možnost požádat státní orgány o
právem či neprávem se honosící individua se již mezi Aši a
konkrétní informace. Pokud předmětná informace neobsahuje
Hodonínem nevyskytují doporučujeme zavítat prvního
utajovanou skutečnost, nebo jiné skutečnosti v zákoně
májového dne na Letnou, a zlí jazykové tvrdí že i do řady
uvedené, je státní orgán povinen každé žádosti vyhovět.
chodeb a kanceláří „natovské“ AČR), je zřejmě nutno i zde
Jednoduché...
Protože údaje o českých občanech
dle některých výkladů v souladu s kontinuitou právního řádu
dekorovaných medailí Za upevňování přátelství ve zbrani
počítat absurdně se sankcí, kterou pro někoho, kdo by je na
bezpochyby do kategorie utajovaných skutečností nenáleží,
veřejnosti nosil neoprávněně, stanovuje zákon o přestupcích.
požádali jsme o ni příslušnou instituci - Kancelář prezidenta
Přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy se dopustí ten,
republiky. Ovšem - nedělo se nic.
kdo si vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění
Když uplynul měsíc od podání předmětné žádosti, zvolili
udělované státním orgánem přisvojí a vykazuje se jím. A aby
jsme cestu nesmělého telefonického dotazu, kde že se to
bylo možno takovéhoto falešného nositele sankčně postihnout,
vlastně naše lejstro zatoulalo. Přesně po 32 minutách
je nutno všechny držitele těchto vyznamenání a řádů
usilovného pátrání hodného kafkovského Zámku či Agathy
přehledně evidovat. Právě s přihlédnutím k tomu, že právo
Christie, kdy jsme prostřednictvím telefonu učinili okružní
nosit vyznamenání socialistického Československa zrušeno
prohlídku Pražského hradu (spojovatelka - podatelna nebylo.
protokol - Kancelář -spojovatelka - protokol - podatelna Při hledání odpovědnosti konkrétních osob za události kolem
archív - archív) jsme se sice osudu naší žádosti nedopátrali,
sovětské okupace v roce 1968 a následné kolaborace, zejména
nicméně jisté ovoce naše činnost přinesla...pardon ovoce v řadách ozbrojených a bezpečnostních složek, jsme tentokrát
přinesla totiž, jak se lidově říká - „HOUBY“. Tak nějak by se
mezi řadou vyznamenání naši pozornost soustředili zvlášť na
asi stručně a do češtiny dala přeložit odpověď vedoucí archívu
jedno vyznamenání - a s ním i na jeho držitele - na medaili Za
Kanceláře prezidenta republiky mgr. Javorské, kam byly
upevňování přátelství ve zbrani. Z dnešního pohledu je možno
zřejmě požadované informace v rámci skartačních lhůt
říci, že právě držitelé tohoto vojenského vyznamenání patřili i
uklizeny pod pokličku. Oprostěme se od skutečnosti, že
mezi jinými v socialismu dekorovanými k zvláštnímu druhu
hlavním zájmem dotyčné dámy bylo vypátrat, k čemu že to
„homo sovieticus“. Medaile
vlastně předmětnou informaci
byla zavedena na základě
potřebujeme, neboť ve smy
zákonného
opatření
č.
slu dotčeného zákona je po
16/1970 Sb. předsednictva
tom nepochybně zase zcela
Federálního
shromáždění.
„HOUBY“ jí. Zásadní však
Prezidentem
socialistické
bylo, že jsme vlastně dis
republiky jí bývaly ve třech
kutovali s někým, s kým jsme
stupních oceňovány zásluhy
hovořit ani neměli. Naše
nositelů o upevňování bo
žádost nebyla totiž v režimu
jové družby ozbrojených a
zákona o archivnictví, nýbrž
bezpečnostních sborů států
v režimu zákona jiného Varšavské smlouvy a lidu
zákona o svobodě informací.
spřátelených zemí s ozbroje
A tedy v režimu ústavou
nými silami a ozbrojenými
garantovaného práva na in
sbory. Představu, za co také
formace. O nějakém odložení
naší žádosti pro nepříslušnost
se asi tato medaile propůj
čovala, si mohou otrlejší
jsme informováni nebyli.
čtenáři s dobrým žaludkem
Na naše neodbytné dotazo
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani,
učinit z výňatku odůvodnění
vání po informaci o nositelích
udělovaná ve třech stupních v letech 1970-1989.
návrhu z roku 1974 na pro
medaile zkoušela komunikací
půjčení medaile lil. (nejnižpověřená paní magistra nej
šího) stupně jednomu ze soudruhů - i polistopadově pů
prve vybalit klasický zastírací a již otřepaný archivářský fígl
sobícím ve významné policejní funkci na Ostravsku : „ ...patří
- tyto materiály prý nejsou zpracované. No a pro jistotu si
navíc toto tvrzení podepřela mlžícím dodatkem, že by i tak
mezi soudruhy velmi vyspělé, s vyhraněnými politickými
postoji a plně se ztotožňuje s politikou strany. Velmi úzce
mohla vydat pouze informace k nositelům z let 1970 - 1972,
spolupracuje zejména s velením sovětských vojsk, kde je tato
ostatní jen s povolením ředitele Kanceláře Prezidenta
republiky, kterým není nikdo jiný než Ivo Mathé, bývalý
spolupráce a osobní aktivita sovětskou stranou vysoce
ředitel České televize. Paradoxní se právě v této souvislosti
hodnocena. Zvláště úzká a pravidelná je i jeho součinnost s
velením sovětských vojsk v místech jejich dislokace, tedy v
jistě zdá skutečnost, že internetová stránka Kanceláře
prezidenta republiky obsahuje seznam nositelů vyznamenání
okresech Nový Jičín, Bruntál, Šumperk a Olomouc... “
nejen České republiky, ale i zaniklé Československé
Jak nejlépe uspokojit zájem veřejnosti na konkrétním
federatívni republiky. Na dotaz proč bychom tedy nemohli
pojmenování strůjců dnešního pokryteckého marasmu, na
dostat také obdobný seznam i z období (přinejmenším)
jmenovitém označení takových krtků - faleristiků, dodnes se
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normalizačního Československa, bylo hradní úřednicí snad
celkem logicky sdělováno, že vyznamenání a řádů bylo
v tehdejší době moc a že by se tedy jednalo také o spoustu
osob. Atd. atd. No nic - řekli jsme si a paní magistře jsme
opravdu upřímně za snahu poděkovali. S tím, že věříme, že
v rámci odvolacího řízení nám bude vyhověno, abychom snad
v budoucnu nemuseli soudním sporem zatěžovat drahocenný
čas úředníků nového prezidenta ani přetížené české správní
soudnictví.
Zůstává otázkou, koho to vlastně hradní klika posledního
prezidenta socialistického Československa Václava Havla
kryje. Inu, faleristika je hezká záliba, o tom na Hradě od dob
aféry Helmuta Zielkeho jistě vědí své. Ale že by se nositelé
kolaborantské medaile Za upevňování přátelství ve zbrani,
kterou tak nadšeně a slavnostně kdysi přebírali, museli
zrovna v současné české realitě na nynějších pracovištích a
misích za své zasloužené ocenění stydět ?Nebo snad přece...?

Špioni proti státu
O existenci a práci vojenské rozvědky věděl ještě přede
dvěma měsíci málokdo. Vždyť země vstoupila do NATO,
většina důležitých zemí patří mezi spojence, tak jaké vojenské
informace vyzvídat? Kolik má Čína vojáků? Kolik tanků má
Bělorusko? Mezi experty byla vojenská rozvědka posmívána.
Říkalo se, že většina jejích špionů jezdí za hranice, aby tam
opisovali novinové články a pod šifrou je posílali nadřízeným
do Prahy.
Až případ Srba ukázal nebezpečnou tvář vojenské rozvědky.
Její pracovníci porušovali pravidla i zákony, vyzvídali na
území Česka o zdejších občanech, až se nakonec zapletli do
plánované vraždy novinářky. Policie prošetřuje jejich možný
podíl na vývozu zbraní do rizikových zemí. Špioni navíc
většinou sloužili už komunistickému režimu.
Tvrdíkovi rezervisté
Na jaře 1990 zjistili nezkušení členové parlamentní komise
pro vyšetřování událostí 17. listopadu, že jedinou totalitní
tajnou službou nebyla StB. Objevili existenci Zpravodajské
služby generálního štábu (dnešní vojenské rozvědky), která
úzce spolupracovala se sovětskou GRU, tamní vojenskou
rozvědkou. Zděšeni členové komise tehdy vypátrali, že
poradci z GRU v české vojenské rozvědce stále pracují.
Sověti odešli v květnu 1990 po Havlově intervenci u
Gorbačova. O rok později byl schválen lustrační zákon, který
se ale vojenské rozvědce vyhnul. Také zákon o zpřístupnění
svazků StB se na vojenskou rozvědku nevztahoval. Dnes se
ukazuje, že vojenští špioni v nezměněné totalitní sestavě a se
stejnými agenty pokračovali v tom, co dělali už za časů
Brežněva. Fízlovali na domácí půdě, sháněli kompromitující
materiály na významné představitele nepřátel i přátel, jezdili
za velkc peníze do ciziny a organizovali vývoz zbraní. Práce
této služby nebyla ani po listopadu vymezena zákonem, v
příslušné normě se lze dočíst pouze to, že služba existuje - a to
je vše.
Poměry nedokázal změnit žádný z ministrů obrany, kterým
služba podléhá. Ještě Jaroslav Tvrdík loni jmenoval šéfem
Vojenského zpravodajství (podléhá mu Vojenské obranné
zpravodajství - kontrarozvědka a Vojenská zpravodajská
služba - rozvědka) letitého špiona Jiřího Giesla, který pracoval
pro vojenskou rozvědku už v osmdesátých letech jako vo
jenský přidělenec v Sýrii a Egyptě. Respekt má k dispozici

informace, že pro StB pracoval i jeho nový přímý podřízený,
od září šéf vojenské rozvědky Josef Prokš. V osmdesátých le
tech velel 43. rotě průzkumného praporu, tzv. rotě Vojenské
kontrarozvědky, podléhající třetí správě StB. Poté se stal
členem štábu průzkumného praporu, který byl speciálně
připravován na vysazeni proti americkým jednotkám
dislokovaným v Německu.
Těžko se divit rozvědčíkům, že používali jako agenta Srbu, že
s ním spolupracovali na vysílání diplomatů do zahraničí a že
se těmito diplomaty sami stávali, jako v Kazachstánu Srbův
řídící důstojník Miroslav Andr. Dělali jen to, co se v osm
desátých letech naučili od sovětských soudruhů.
Agenti Omnipolu
Hlavním důvodem špionské anarchie je vládní neschopnost
dostat tajné služby pod jednotné a čitelné vedení. Odpovídá za
ně řada lidi a zároveň nikdo. Například přímým nadřízeným
vojenské rozvědky byl v posledních letech náčelník
generálního štábu Jiří Šedivý. Šéfa rozvědky ovšem jmenuje
ministr obrany. Koordinátorem tajných služeb byl poslední
dva roky ministr zahraničí Jan Kavan. Úkoly mohl vojenské
rozvědce zadávat Šedivý, Tvrdík, ale také vláda. Kontrolovat
službu mohla jenom vláda. Je nabíledni, že takový
propletenec pravomocí vedl k tomu, že si rozvědka dělala, co
chtěla. Zejména poté, když její nejvyšší koordinátor Kavan
jmenoval svým generálním tajemníkem jejího agenta Karla
Srbu. Rozvědka se tak vymkla jakékoli politické kontrole a
není těžké si představit, že dělala například to, co si přál
Miroslav Šlouf, který Srbu Kavanovi doporučil.
Za rozvratem vojenských služeb stojí především obchod se
zbraněmi. Ten v Česku dnes ovládají lidé, kteří jsou více či
méně spjati s komunistickým monopolním vývozcem zbraní
Omnipolem - třeba syn jeho dlouholetého člena vedení
Richard Háva nebo jeho někdejší obchodní rada pro Sýrii
Pavel Musela. Omnipol byl pod kontrolou vojenské rozvědky
(i GRU) a řada zaměstnanců Omnipolu byla buď agenty, nebo
přímo jejími kmenovými zaměstnanci. Vojenská rozvědka
dodnes spolupracuje s licenční správou ministerstva průmyslu,
která povoluje obchodovat se zbraněmi, a špioni mají
významné slovo v debatě, kam se mohou zbraně vyvézt.
Vyšetřování vražednické Srbovy aféry zatím ukázalo v
blízkosti hlavního podezřelého nejen politiky, ale také špiony
a obchodníky se zbraněmi. Další postup aféry tak může otřást
politickou scénou podstatně více, než si dnes kdo umí
představit.
JAROSLAV SPURNÝ Respekt / 38

Podání vysvětleni ve smyslu ustanoveni § 158 odst. 5 tr.

K Dříoadu Vladimír Hučín
řádu, týkající se nákupu knih „Kato“ - Příběh opravdo
vého člověka.“
Po poučeni a seznámení s předmětem výslechu uvádím
následující:
Na začátku bych chtěl uvést, že institut policejního orgánu
BIS je pro mne tak naprosto nedůvěryhodná a považuji za
provokaci, že takový orgán, který je personálně obsazen býva
lými komunistickými esenbáky a estébáky, svazáky a
podobnými individui jako je Panaš, Popel a spol., neboť tito
lidé se samozřejmě museli cítit ohroženi mou přítomností v
BIS, neboť znali můj styl boje proti komunismu a věděli, že
jsem k této práci v BIS byl doporučen politickými vězni a
KAN. Výše jmenovaní se podíleli na mé likvidaci ve věci
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vyšetřování dosud neobjasněných pumových útoků v Přerově
a svou činností v podstatě znemožnili objasněni těchto
výbuchů. To je jeden z mnoha důvodů mé krajní nedůvěry k
této instituci a žádám státního zástupce, aby ve své
kompetenci rozhodl o podjatosti policejního orgánů inspekce
BIS. Z těchto důvodů se vyjádřím k celé věci pouze v obecné
rovině, podrobnosti si ponechám ke své výpovědi při hlavním
líčení v mém trestním a rehabilitačním procesu, které doposud
nejsou ukončeny.
Pokud jsem tedy dotazován k výše uvedené věci, pak uvádím
následující:
Bylo to v závěru první poloviny roku 2000, kdy jsem se
pohyboval v blízkosti kanceláře ředitele, zvonil telefon, ředitel
tam nebyl a já jsem telefon zvedl. Tam se ozval striktní hlas
ze sekretariátu ředitele, konkrétní jméno nevím, s tím zdali je
tam ředitel. Já jsem řekl, že není, ale během hodiny by se měl
dostavit. Dotyčná se zeptala zda jsme už začali pracovat na
knize, která má vyjít v nakladatelství Votobia. Já jsem se
vyjádřil v tom směru, že nevím o co jde. Ona sdělila jak to, že
to nevím a vysvětlila mi o co se jedná. Poté převzal telefon,
někdo jiný z Prahy, byl to mužský hlas, domnívám se, že to
byl Lang, ale nejsem si jist, který se dotazoval jak to je s tou
knihou. Já jsem řekl, že o ničem nevím. Pak někdy během
patnácti minut volali znovu. Znovu jsem tedy zvedl telefon a
dotyčný se dožadoval, abych přešel do crypta, že se bude
znovu hovořit o knihách. Do cryptotelefonu jsem nepřešel.
Pak přišel pan Částečka, kterého jsem informoval co je
nového ve věci. Já jsem mu sdělil, že chtějí po nás nějaké
knížky Kato. Chtěli znát jestli už konáme ve věci, zda
sháníme knihy ve vydavatelství Votobia. Částečka řekl, že to
není možné. Po nějaké době přišel za mnou Částečka do
kanceláře a řekl, že mám všeho nechat a že se mám vypravit
zmíněnou knihu zakoupit s tím, že mám koupit co největší
počet kusů, co půjde. K tomu mi dál řekl, že si mám vzít
peníze. Peníze na knihy mi Částečka dal. Jednalo se o několik
tisíc korun, s odstupem času si již nevzpomínám na přesnou
částku. Uvedená knížka stála cca 400,-Kč. Poté jsem šel do té
Votobie a zde jsem se zeptal zda ji mají a bylo mi řečeno, že
ano. Proto jsem požádal v první várce o cca 8-10 kusů knih.
Tyto jsem přived na odbor a předal je Částečkovi. Mezi tím
jsem se dozvěděl, že už přede mnou byl vyslán s cílem získat
tuto knihu František Dostálck a další pracovníci odboru. Ti
knihy také přinesli na odbor, Dostatek ten získal knihu jako
první, neboť měl v tiskárně známého. Kolik kusů Dostatek či
ostatní příslušníci přinesli mi není známo. Pak jsem se
dozvěděl, že byli vyslání ke koupi knih i další pracovníci z
analytického odboru. Kolik jich sehnali nevím, ale pamatuji
si, že na stole v ředitelně u Částečky se potom tyto knihy
hromadily. Pokud jsem dotázán na můj odhad, kolik těch knih
mohlo být odhaduji, že jich bylo nad deset, ale byl tam u
ředitele plný stůl knih, nedovedu přesně odhadnou kolik jich
tam cca bylo, neboť já jsem jich v první várce kopii sám
deset. Já jsem se soustředil na to abych nebyl určen jako
osoba, která je v pátek odpoledne poveze do Prahy, neboť
rozkaz zněl, okamžitě je dopravit do Prahy. Myslím si, že do
Prahy jel s knihami pan Vild. V následujícím týdnu jsem byl
já pověřen opět Částečkou k opakovanému nákupu knih s tím,
že je o tuto knihu stálý zájem a je potřeba další kusy zakoupit
a dopravit do Prahy. V těchto dalších várkách jsem já osobně
zakoupil do 20 kusů knih. Do vydavatelství jsem jel cekem
3x. Celkově jsem tedy já osobně koupil asi 30 kusů knih. K
dotazu kde jsem vzal finanční prostředky na další tyto knihy

uvádím, že peníze jsem použil na základě rozhodnuti
Částečky, a to z benzínu mého služebního dopravního
prostředku, s tím, že peníze mi poté Částečka vrátí, což se
poté stalo. Po celou dobu pan Částečka projevoval značnou
nelibost nad těmito příkazy, které se týkají skupování knih a
urychleně všeho zanechat a jednat v této věci. Kde Částečka
bral peníze nevím. Pochybuji, že by to šlo z jeho vlastních
peněz. Co se týče ostatních pracovníků, ti se nadále podíleli
na skupování knih, kolik jich skoupili celkově však nedovedu
říct a ani nevím, kdo je vezl do Prahy. V té době jsem již
projevil značný a opakovaný nesouhlas s touto věcí a zvažoval
jsem, zdali mé působeni v BIS není proti mému svědomí.
Otázka: V protokolu o hlavním líčení u okresního soudu v
Přerově, ze dne 29.5.2002 uvádíte, že jste dostal rozkaz
zjišťovat, kde se všude kniha prodává a ty poté skupovat
Může uvést kdo vám tento rozkaz, nebo pokyn vydal
Odpověď - Přesně to nevím, ale byl to telefonát ze
sekretariátu ředitele, domnívám se, že to byl Lang. Rozkaz byl
zcela jasný a striktní, který dále zněl zjistit, ve kterých
prodejnách, tiskárnách či nakladatelstvích je tato kniha.
Otázka : Proplatil Vám někdo Vaše výdaje na knihy? Byly
tyto údaje dokladovány?
Odpověď - Jak jsem již výše uvedl, peníze jsem dostával od
Částečky. K dalšímu dotazu kde jsou paragony od těchto knih
uvádím, že byly vždy u těchto knížek. Zda zůstaly v
Olomouci nebo byly dodány do Prahy, nevím.
Otázka : Byl na tento úkon veden nějaký svazek?
Odpověď : Domnívám se, že svazek na tuto problematiku
veden nebyl. Na takové věci se svazky nevedou. To se
všechno tutlá. Mě osobně to stálo mnoho hodin, kdy jsem
musel zanechat svou operativní práci na důležitých věcech a
skupovat tuto knihu.
Otázka: Chcete v závěru této věci něco dodat či doplnil?
Odpověď : Od samého počátku jsem tušil, že se jedná o
nějakou nelegální činnost vedoucích představitelů služby a
ČSSD. Za cenu abych se dále nemusel podílet na této činností,
jsem vědomě spáchal dopravní přestupek, že jsem stál na
zakázaném místě. Městská policie chtěla zareagovat,
příslušníci viděli, že nosím nějaké knihy. Jméno příslušníka
MP nebudu uvádět, neboť patří do okruhu mého zdroje.
Samozřejmě mám k této věci další podrobnosti, které
nehodlám nyní uvádět a jsem ochoten sdělit je až celá situace
bude gradovat do také polohy, že se vyhrotí natolik, že bude
muset být ustanovena komise, která se celou věc pokusí
nezávisle prošetřit. Chci ještě uvést, že současný šéf BIS,
který je Vašim nadřízeným, pan Růžek, je osoba pro mě
naprosto neakceptovatelná a z morálního hlediska
zavrženíhodná, neboť tento člověk se podílel na hanebném
komplotu vyšetřování mé osoby v souvislosti s dosud
neobjasněnými výbuchy, které byly učiněny tak, aby mě
odstranili z BIS. Je pro mě alarmující, že takovýto člověk
může řídit takovouto instituci jako je BIS. Jsem přesvědčen,
že je otázka času, kdy dojde na má slova. Je pro mě, jako pro
bývalého politického vězně, alarmující, že Růžek spolu s
dalšími zde stále setrvává.Toto je vše co mohu k celé věci říci,
doplněni ani změn nežádám. Skončeno a podepsáno dnešního
dne v 12.40 hod.
Po podepsání tohoto úředního záznamu panem Hučínem mu
byla na jeho žádost předána fotokopie tohoto záznamu.
Vyslechl a zapsal: por. Bc. Lenka Maková
Přítomen: mjr. JUDr. Luděk Eichler
Vypověděl: Vladimír Hučín
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Nepochybnou tragedií současnosti je skutečnost, že bývalí
příslušníci StB a SNB pracují na svých místech. I dnes
Vladimíra Hučína vyšetřují titíž lidé, které důvěrně zná
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zestebáckých a esenbáckých vyšetřoven (např. ředitel
perzonálního odboru BIS Vladislav Lapáček, příslušníci
inspekce BIS Popel, Panaš a další). Není to snad proti
zdravému rozumu. Bylo by snad po 2. sv. válce možné, aby

C-Í.s

Výtisk {isla:X
Počat listů :X>

vyšetřovatelé gestapa zůstali ve svých funkcích a měli tak
příležitost dále likvidovat své oběti? Na otázku proč tomu tak

je, dává nám snad částečnou odpověď třeba pokyn ministra
Sachera a to je jistě jen jeden
z mnoha pokynů , které
ochraňovaly komunistické agenty. V listopadu 1989 si tedy

soudruzi velice dobře zajistili nejen svoji beztrestnost za své
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V UJau »ajliUoí stability poUtiekdho afrojt nařlxujl

S akanlltou plíXCttoeJ:
I- Vyjmut « ďatfodní evidence SSD vos fmv evidenční karty, které
so týkají

a) presidenta republiky,
W členů Sedosůlaí vlidy, v lidy České xayvkliky a v lidy sloven
ské republiky,

c) poslanci rsdatlhfto shxoeíldéní,
d) poslanců Ceekd aíreání rady, Slovenská nírodaí sady a ple
níků eallriťdrfeh arran.

2. Vy Jmouc archivní aatariíly uložené v opera tivnín archivu Sto
VOS FMV, které se vytrhují k výia uvadenýa osobíou
3. Uložit registrační protokol/ do plechových obalů a tyto zape

četit. taíny v registraci řeilt náhradnía xpůsobaa s využitia
lístkovnice a na počítači.
4. tvidenčni karty, archivní luteriíly a registrační protokoly

uložit dc xvlditního fondu 3E0 VOS FMV.
5. Okamžití Signalizovat ainistru vnitra ČSFR vřechr.y případy,
kdy lustrace smiřuje do okruhu osob, uvedených v bodu i tohoto
pokynu.
niai.it r
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Ruka ruku myje
Odpověď ministerstva vnitra Mgr. Tomanovi
na stížnost zveřejněnou v minulém čísle našeho magazínu
Vážený pane magistře,
k Vašemu poslednímu dopisu z 25. 7. 2002 Vám sdělujeme,
že archivní správa MV se neprodleně zabývala Vaší stížností z
17. 5. 2002 na postup ředitele SOKA Znojmo ve věci
zpřístupňování archiválií OV KSČ Znojmo (na AS MV došlo
24. 5. 2002) v návaznosti na žádost JUDr. L. Mály o právní
stanovisko k výkladu komplexu zákonů, dotýkajících se
problematiky využívání archiválií mladších třiceti let a
obsahujících osobní a citlivé údaje, která nám byla postoupena
cestou náměstka ministra vnitra JUDr. Pavla Zářeckého, CSc.
Archivní správa MV za této situace měla nej lepší vůli řešit
tuto složitou problematiku velmi komplexně, a to nejen
s ohledem na Váš konkrétní případ, ale i na potřebu obecně
závazného postupu ve všech státních archivech, neboť v
různých obměnách se s podobnou nevyjasněnou situací bylo
možno setkat i v jiných archivech.
Archivní správa proto požádala o právní stanovisko odbor
legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES
MV a odbor legislativy Ministerstva spravedlnosti. Souběžně
nám bylo postoupeno i stanovisko Úřadu pro ochranu
osobních údajů, jako odpověď na podnět podaný JUDr. L.
Malou. Z uvedených právních posudků, které ovšem nejsou
právně závazné, neboť takový výklad může podat pouze

nezávislý soud, vyplynulo zjištění, které vychází vstříc
Vašemu výkladu, a podle něhož jsou všechny spisové
materiály a archiválie bývalé KSČ zpřístupněny bez omezení
(včetně omezení, která by vyplývala z interpretace zákonů
upravujících ochranu osobních údajů a soukromí osob), a to
podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivnictví ve znění zákona č.
343/1992 a jeho novely zákonem č. 107/2002, o zpřístupnění
svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé
další zákony.
Výsledek tohoto šetření byl sdělen dopisem z 4. 7. 2002 (čj.
LM-670/2002a) náměstka ministra vnitra JUDr. Pavla
Zářeckého, CSc. řediteli SOKA Znojmo JUDr. L. Málovi.
Současně byli informováni archivní správou dopisem z 4. 7.
2002 (čj. AS-2073/Ř-2002) ředitelé Státního ústředního
archivu v Praze a státních oblastních archivů a vyzváni, aby s
výsledky šetření seznámili státní okresní archivy v okruhu
jejich působnosti. S těmito závěr}', které se promítly do
režimu badatelem archivů, jste se patrně nemohl seznámit a
využít je, neboť, jak jsme byli informováni, navštívil jste
SOKA Znojmo naposledy 27. 5. t.r. Omlouváme se přesto za
opožděnou úřední odpověď na Vaši stížnost, ale v tomto
období, kdy právě vrcholí reorganizace státních archivů v
souvislosti s reformou státní správy, jakož i příprava
paragrafovaného znění nového archivního zákona, nebylo
možno bohužel vyřídit věc dříve, konstatovat, že jsme
neshledali pochybení na straně ředitele SOKA Znojmo
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JUDr. L. Mály při předkládání sporných archiválií mladších
třiceti let obsahujících osobní údaje, neboť ředitel byl
oprávněn pochybovat do obdržení právního výkladu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho použitelnosti v
oblasti využívání archiválií. Převážná většina z 11 kartonů s
archiváliemi KSČ Vám byla předložena, s výjimkou kartonu
150 a části archiválií z kartonu 331 s poukazem na to, že
zbývající archiválie Vám budou moci být předloženy až po
obdržení stanoviska archivní správy MV a Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Tento postup ředitele JUDr. L. Mály
považujeme za korektní. Váhavost ředitele JUDr. L. Mály v
tomto sporném případu nelze podle našeho názoru považovat
za pochybení, neboť po vejití v platnost zákonů č. 101/2000
Sb. a č. 107/2002 Sb. se výklad, co může být badatelům
předloženo z archiválií mladších, ale i starších třiceti let,
všeobecně v archivech zkomplikoval a vyžadoval si zásadní
obecné stanovisko opřené o právní rozbor. Sám jste mohl
složitost celého problému sledovat na pracovním semináři
věnovaném této problematice, pořádaném SUA Praha dne 23.
5. 2002, jehož jste, jak naznačujete, byl účasten.
Co se týče Vašeho poukazu na argumentaci autorským
zákonem, kterou použil ředitel JUDr. L. Mála, a kterou
zpochybňujete, je třeba konstatovat, že v případě využívání
„Závěrečných prací VUML“ z fondu OV KSČ tyto materiály
nepochybně autorským zákonem.
Neztotožňujeme se s Vaším názorem, že JUDr. L. Mála
„svévolně znemožňuje zpřístupnění části archiválií...“ a „...
obstrukčním postupem ... ztěžuje a znemožňuje badatelskou
činnost.“, jak vyjadřujete ve své stížnosti. Toto Vaše
hodnocení je v rozporu se skutečností, že právě z podnětu
ředitele JUDr. L. Mály byl fond OV KSČ brzy po jeho
nástupu do funkce ředitele SOKA Znojmo důkladně
uspořádán, profoliován a v roce 1999 vyhotoven kvalitní
prozatímní inventární seznam „Komunistická strana Česko
slovenska. Okresní výbor Znojmo. 1945 - 1990“ (zpracovala
Miroslava Moučková).
V průběhu kontrolní návštěvy mohli odborní pracovníci
archivní správy MV zjistit vzorný stav archivu a jeho
depozitářů. Archivní správa považuje JUDr. L. Málu za
odborně i organizačně schopného ředitele a proto nemá důvod
dávat podnět k jeho odvoláni z funkce ředitele SOKA
Znojmo.
S pozdravem PhDr. Václav Babička řed. archivní spr. MV

dispozici, neboť byl v minulosti zničen. První odpověď byla
bohužel chybná.“
Respekt má ale k dispozici dokumenty, které prokazuji, že
svazek je veden pod číslem 41898 na současné rozvědce.
Radslav Kinský s komunistickou rozvědkou spolupracoval a v
roce 1958 byl jako agent vysazen do Francie. Jeho svazek
nebyl skartován a v roce 1996 jej měl k dispozici Úřad pro
dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.
O další měsíc později, po stížnosti Radka Schovánka z
Československého dokumentačního střediska, který o exis
tenci spisu také věděl, se dokument najednou našel. „Je nám
to líto, chyba vznikla u naší úřednice, která dostala svazek z
rozvědky. Nebyl to úmysl,“ říká šéf bezpečnostního odboru
ministerstva vnitra Aleš Sulc.
Spoluautor březnového zákona o zveřejnění svazků StB,
historik Pavel Žáček, je přesvědčen, že případ Čingischán je
dobrým příkladem, jak se vnitro snaží blokovat přistup k
dokumentům. Podle Žáčka se do dvacátého března příštího
roku na Internetu neobjeví ani seznam agentů StB, tak jak
ukládá zákon. „Vymlouvají se na nedostatek lidí, jak je ale
mohou mít, když dodnes odborům, které se zpřístupněním
svazků zabývají, nedali ani korunu, nepřidali ani jednu
pracovní sílu navíc,“ dodává historik.
Až příští rok
Ředitel Šulc přiznává, že skutečně žádné peníze nejsou.
„Chtěli jsme platy pro sedmnáct lidí, ale peníze dostaneme až
z rozpočtu na příští rok.“ Podle tiskové mluvčí ministerstva
Gabriely Bártíkové s tím vnitro nemůže nic dělat: „Vláda
schválila požadavek financí na pracovníky potřebné pro
zpřístupnění svazků letos v květnu, nicméně s platností od
prvního ledna příštího roku.“ Kritici vnitra ovšem dodávají, že
ministerstvo mohlo potřebných zhruba deset milionů sehnat
nebo ušetřit. Na letošní reorganizaci policie byly vynaloženy
stamiliony korun a podle Nejvyššího kontrolního úřadu utratil
Grossův resort během roku neúčelné tři sta milionů korun,
hlavně na předražené počítačové sítě a úpravy krajských sídel.
Ministerstvo by navíc už dnes mohlo bez jakýchkoli nákladů
umístit na internt kompletní seznam agentů StB, který
vypracovala Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu v
roce 1991 a který už deset let existuje také v elektronické
podobě. „Není to tak snadné,“ odpovídá Šulc. „Musíme
odstranit písařské chyby a jména lidí, u nichž to vyžaduje
soudní verdikt,“ dodává. Otázku, jestli ministerstvo lustruje
deset let oficiálně podle seznamu, ve kterém jsou neod
straněné chyby, Šulc odmítá: „Odpovím tak, že seznam bude
v
březnu k dispozici.“
Zákon o zpřístupnění svazků StB platí jen na papíře
Ministerstvo
nestačí ani fyzicky zpřístupňovat svazky na
„Svazek agenta StB Radslava Kinského s krycím jménem
oficiálním místě v Pardubicích. Od března požádalo o
Čingischán je archivován a na základě zákona o zveřejnění
nahlédnutí do dokumentů sedmnáct set
dokumentů StB vám bude zpřístupněn.“
JAROSLAV SPURNÝ lidí. Svazky ale od té doby vidělo jen dvě
Tento dopis obdržel jeden ze zájemců o
stě šedesát lidí. Ani ministerští úřednici
dokumenty, které by měly pomoci osvětlit
RESPEKT / 42
nedokážou říci, jestli už někomu vyhověli
naši komunistickou minulost. Zákon platí od
podle nového zákona. „Možná, že tak letos viděli svazky
konce března a tato odpověď by mohla být svědectvím o tom,
pouze ti, kteří žádali podle starého zákona, ministerstvo se
jak funguje.
prostě brání zpřístupňovat svazky o práci StB, o jejich akcích,
Omluvte nás
o samotných estébácích,“
Mohla by, kdyby žadatel
Pan hrabě MVDr. Radoslav Kínský (Čingischán) je
říká historik Schovánek.
neobdržel
od
ministerstva
navržen parlamentem na medaili za zásluhy.
Ředitel Šulc krčí rameny:
vnitra o měsíc později jiný
Zjevně nejméně o 13 let opožděně! Důkaz právní
„No prostě na seznámení
dopis, ve kterém stálo: Osobní
kontinuity s minulým režimem I
Pozn. Redakce.
zveme žadatele podle toho,
svazek Radslava Kinského
jak přišly žádosti. Zdržuje
není v současné době k
nás také práce s převodem svazků do elektronické podoby.“

Čingischánův konec
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BQkumentydůDY
Zpráva o čiruioati justičních orgánA v období po

litických procesů

Gratulace Dr. Beneše Dr. Háchovi ke zvolení prezidentem
T 109/42
26 Gwendolcn Avenue
Putney S. W. 15.
Pane presidente,
vím dobře, jak těžké úkoly budete mít i jako president
republiky a přeju proto republice i Vám, aby jí dnešní Vaše
volba v těchto těžkých dobách sloužila k plnému zdaru.
Prokazoval jste vlasti veliké služby ve své funkci presidenta
Správního soudu svou velikou zkušeností a znalostmi i svým
spravedlivým a rozvážným právním postupem ve věcech často
nejdelikátnějších; a fakt, že se všichni u nás sjednotili na Vaší
volbě, to jen zdůrazňuje. Přeji Vám, aby se Vám nova práce
dařila a aby stát i národ vyšel co nejrychleji a nejlépe z dnešní
obtížné situace.
S výrazem upřímné úcty
Dr. Edvard Beneš v.r.
P. S.
Na Váš telefon v posledních dnech krize nebylo
mi už možno znovu ve chvatu událostí odpověděti. Myslil
jsem na ten postup několikrát a uvažoval o něm s vysl.
Mastným. Snad bude možno pověděti později, proč se věc
provésti nedala.
DrEB
Originál dal Dr. E. Hácha k nahlédnutí FRANKOVI při jeho
návštěvě 10.Vlil. 1940.
Cesta Dr. Emila Háchy do Berlína
Dne 14. března 1959 na nádraží anhaltském očekával mě
státní ministr Dr. Meissner a vyslanec Dr. Mastný s chotí. Po
vojenské poctě před nádražím, při níž mně provázel kromě
státního ministra Dra Meissnera generál, jehož jméno jsem si
nezapamatoval, doprovodil mě Dr. Meissner
do hotelu
Adlon, kde byly pro mne a moji družinu reservovány velmi
splcndidní místnosti a kde pro moji dceru byla odevzdána
kytice od říšského kancléře a velký karton bonbonů od
ministra Meissnera. Kytice měla byt odevzdána na nádraží,
ale pro špatné počasí byla uložena v hotelu.
O 24 hodině navštívil mne v průvodu ministra Dr.
Chavlkovského
říšský ministr
zahraničních věcí von
Ribbentropp, s nímž jsem vyměnil několik zcela povšechných
vět, při čemž jsem se zmínil o obtížné situaci malého národa,
vklíněného do sfér národa velkého. Dotkl jsem se také
nesnadného poměru Čechů ke Slovákům. Po odchodu
Ribbentroppově mezi 1 - 2 hod. dostalo se mi sdělení, že
říšský kancléř mne v říšské kanceláři očekává.
Na hotelu Adlon byl vedle praporů říšských vyvěšen prapor v
našich státních barvách.
V říšské kanceláři, kam mne doprovázel kromě státního
ministra Meissnera ministr Dr. Chavlkovský, byl jsem v
nádvoří přijat s vojenskými poctami a ihned potom říšským
kancléřem, který přišel mně vstříc a jemuž jsem řekl, že si
vážím osobního setkání s nejmocnějším státníkem naší doby.

Říšský kancléř pozval mně pak, abych po jeho pravé straně
usedl ve velkém kruhu předních osobností říše, mezi nimiž
byli: generál, polní maršál Goering, ministr von Ribbentropp,
generál von Keitel a mimo jiné státní ministr Meissner.
Zahájil jsem svůj projev slovy, jimiž jsem omluvil svou
hlasovou indisposici způsobenou cestou a uvedl, že osoba v
politickém životě dosud neznámá pokládám za vhodné, abych
se představil jako bývalý správní soudce, který přijal funkci
hlavy státu, když bylo rozhodujícími činiteli apelováno na
jeho národní a občanskou povinnost. Při tom jsem podotkl, že
jsem až dosud stál opodál politického života našeho státu a že
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s představiteli dřívějšího režimu neměl jsem jiných styků,
než ryze oficiálních a že zejména nebyl jsem s nimi v
intimnějších vztazích. Po té přešel jsem k otázce slovenské,
jejíž stav jsem až do té chvíle považoval za jediný motiv
své berlínské cesty, uvedl jsem, že mezi Čechy a Slováky
bylo nesnadno sjednat bližší vzájemné pochopení, poněvadž
orientace Čechů byla spíš západní, kdežto orientace Slováků
byla spíš východní. Bližší myšlenkový styk byl toliko se
Slováky evangelickými, kdežto s katolickými Slováky
nepodařilo se nalézti hlubšího sblížení. Potom odmítl jsem
slovenské výtky, že propuštěním slovenské vlády a
jmenováním vlády nové
na Slovensku dopustil jsem se
neústavního činu. Řekl jsem, že jsem příliš právník, a příliš
starý soudce, než abych byl neústavního aktu schopen. Můj
postup, že byl v plné shodě s ústavou, kterou v podstatě
formulovali Slováci sami. K tornu jsem poznamenal, že jsem
přesvědčen, že i říšský kancléř učiní se Slováky své vlastní
zkušenosti.
V dalším svém projevu, řekl jsem, že jsme si vědomi, že
osud českého národa je položen do rukou říšského kancléře,

Strana 40
že však hledím na to s plnou důvěrou, poněvadž je mně
známo hluboké porozumění říšského kancléře pro národnost
(„Ihr tiefes Verständnis für das Volkstum“), v čemž vidím
záruku, že odpovídá smýšlení říšského kancléře, aby český
národ žil a úplně se vyžil.
Říšský kancléř na to odpověděl, že jeho úmyslem vskutku je,
aby český národ
nerušené žil a že nejde mu o jeho
odnárodnění („keine Entnationalisierung“). Potom prohlásil,
že dnešního dne o 6. ho. ranní překročí říšské vojsko naše
hranice a narazí-li na odpor, že jej bezohledně zlomí.
Vím, řekl dále, že i mne to bude státi velké oběti na životech
ale výsledek, že nemůže být pochybný. V průběhu, svého
projevu řekl kancléř výslovně: „Meine Entschlüsse sind
unabänderlich“ !
Odpověděl jsem, že při
krátké době několika hodin
pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel branné
moci zabráni] skutkům obranným, načež říšský kancléř
prohlásil, že mi dává k disposici telefonní zařízení říšské
kanceláře.
Pan kancléř prý také řekl, že slovenské věci neměly vlivu na
jeho rozhodnutí, které se stalo již 10.III. po zprávách o
incidentech v Brně a Jihlavě. Řekl též, že lituje, že tu sedí p.
president a nikoli viník Beneš.
Poté byl rozhovor přerušen a já jsem s ministrem
Chvalkovským odebral se do vedlejší místnosti, odkud jsme
dosáhli telefonického spojení s ministrem národní obrany a
později s celou vládou.... Za mého pobytu v této místnosti
dostavil se ke mně osobní lékař generála polního maršála
Goeringa prof. Dr. Morel, který mne požádal, abych mu
dovolil vyšetřit můj tep a shledav, že je nepravidelný, nabídl
mi injekci. Zprvu jsem odmítl, poněvadž jsem necítil žádné
potřeby lékařského zákroku, ale k Morelově opětovnému
naléhání jsem se konečně podrobil, načež mi Morel dal
injekci z hroznového cukru. Při tom bylo nám nabídnuto
občerstvení.
Armádnímu generálu Syrovému jsem telefonicky oznámil,
jaká je situace a dal jsem mu přesný rozkaz, aby nařídil
posádkám, aby německému vojsku nekladly odpor.
Potom byli jsme pozváni do úřadovny říšského kancléře, kde
mne bylo předloženo k podpisu prohlášení, jehož jedno pare
podepsané říšským kancléřem a šl. Ribbentroppem se strany
německé a mnou s ministrem Chvalkovským se strany naší,
min. Chvalkovský přivezl do Prahy. Koncept tohoto
prohlášení byl mi ministrem Ribbentroppem předložen ještě
za našeho pobytu v sousedním saloně. V konceptu tomto bylo
uvedeno, že činím své prohlášení svým a jménem vlády, k
čemuž jsem poznamenal, že ústavně nejsem oprávněn
prohlášení
činiti také jménem vlády, s čímž ministr
Ribbentropp - vyžádav si dříve souhlas říšského kancléře - se
spokojil. Teprve po podpisu jsem obdržel telefonické spojení
s pražskou vládou, jež můj postup schválila.
Ještě dříve, než jsme byli ozváni k podpisu tohoto prohlášení
k říšskému kancléři, řekl mi Goering; skoro doslovně toto:
„Ich habe ein schweres Amt. Es würde mir ungemein leid tu;
wenn ich diese schöne Stadt vernichten müsste. Aber ich
müsste es tun, damit die Engländer und Franzosen wissen,
dass meine Luftwaffe eine hundertperzentige Arbeit zu leisten
vermag. Denn sie wollen es noch immer nicht glauben und
ich möchte den Beweis hierüber liefern“. Řekl jsem, že
nemohu zaručit, že veškeré posádky budou v krátké době,
která nám zbývá, zpraveny o rozkazu, který jsem vydal
ministru národní obrany. Goering na to odpověděl, že má na

mysli organisovaný odpor naší branné moci a nikoliv
sporadické akty bojové.
Když jsme pak v kancléřově úřadovně prohlášení podepsali,
rozloučil se s námi říšsky kancléř a páni jeho družiny, načež
jsme mezi 5. a 6. hod. ranní říšskou kancelář opustili.
Z projevu, kancléřova vybavuje se mně ještě výrok, jímž
prohlásil, že narazí-li na odpor, učiní konec - „dann mach' ich
Schluss“.
Po návratu do hotelu, kam nás doprovodil statní ministr
Meissner, pokusili jsme se bez úspěchu o odpočinek a kolem
11. hod. nastoupili jsme zpáteční cestu zvláštním vlakem-. Po
zpoždění, které bylo delší tří hodin, a bylo prý způsobeno
sněhovými závějemi, odebral jsem se ihned do schůze
ministerské rady, která se konala v bývalé velké knihovně na
Hradě. Zde podali jsme s ministrem Chvalkovským zprávu o
své cestě.
V průběhu jednání dozvěděli jsme se, že říšský kancléř
dostavil se do Prahy a zaujal místnosti v přední v části Hradu.
Ministr Chvalkovský byl pak pozván k říšskému ministru
Ribbentropovi.
Následujícího dne byl jsem kolem poledne pozván k říšskému
kancléři, (~ Nejprve po rozhlasovém projevu přisel k panu
presidentovi ministr Riebentrop.-xx Očekával jsem ho u
vrátnice při vchodu do úřadoven kanceláře presidentské na
lil. nádvoří, dovedl ho do l. posch., kde již kráčel vstříc
ministr Havelka. Ministr Ribbentrop odevzdal originál Výnosu
Vůdce o Protektorátu. Pak přijel ve 14.15 šl. Doernberg,
jehož jsem též uvedl a jeli jsme k p. kancléři. Pořad před tím
vyjednal von Halem. Pana kancléře jsem viděl usměvavého,
jak vykročil vstříc panu presidentu na práh předpokoje, -xx)
který v rozhovoru trvajícím asi půl hodiny prohlásil mi, že má
ke mně plnou důvěru a opakoval svůj berlínský projev, že
chce, aby český národ žil, aby se vyžil a projevil názor, že při
loyálním chování dosáhne netušeného rozkvětu („eine
ungeahnten Autschwung“). Při tom mi přislíbil, že ve smyslu
výnosu ze 16. března, který zatím byl již vydán a mně
Ribbentroppem v dopoledních hodinách doručen, bude
jmenovati říšským protektorem vysokého správního úředníka
hodnosti říšského ministra, který není osobností politickou a
je znám svou naprostou objektivností. Jméno jeho ještě
neoznačil.
Když mně byl říšský kancléř ještě připověděl, že mohu se na
něho kdykoliv obrátit, kdybych to pokládal za potřebné,
opustil jsem po rozhovoru obsahově méně významném
říšského kancléře, načež byl bezprostředně po mně přijat
armádní generál Syrový.
V rozhovoru s min. Ribbentroppem byla nadhozena otázka
výběru budoucích říšských úředních osob v Čechách a na
Moravě.

Upozornil jsem pana ministra výslovně na to, že by v
zájmu říše samé nebylo vhodno používati v těchto
funkcích sudetských Němců, kteří pochopitelně nemají
dosti objektivity a jsou náchylní provokovati české
občanstvo. Ministr odpověděl: „Das alles muss aufhóren“!

Doplnil podle
informace pana presidenta
Dr. Kliment v.r.
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ti funkčně mladší a novorozené po letošních
Henry Ford kdysi napsal, parafrázujíc Bibli: „Je
5.7. NÁZOR
volbách si posttotalilní stroj sám vytřídil a vybral.
čas setí, čas růstu, zraní a čas sklizně. Vláda, kterou
odsoudí mravní cit lidu je vláda ztracená, přichází
Byl jsem ve vrcholové české politice osm prvých
popřevratových let, kdy se systém utvářel a stabilizoval.
čas zralosti ovoce.“ Henry Ford těmito dvěma větami vystihl
Všechny věci, které dnes píši jsem v České národní radě a
princip fungování demokratického systému v anglosaském
později poslanecké sněmovně říkal, psal je a byl považován za
světě. V Anglii, kolébce moderní demokracie, politika
vyrostla z náboženství a navíc z puritánství. Do Státu tuto
Dona Quijota, nebo blázna.
Čtyřicet let komunismu v pravém smyslu toho slova „uhnětlo“
tradici přenesla posádka a příští osadníci legendární lodi May
společenskou vrstvu, která svého společenského, politického a
Flower. Politický demokraticky systém těchto dvou zemí stojí
ve valné většině i odborného postavení dosáhla využitím
a trvá na nepsaných pravidlech a hodnotách žité morálky.
pokřivených pravidel a zvyklostí, které totalitní systém uvedl
Dodnes tam platí a politicky funguje, že když strany přestanou
hrát fér hru a začnou si domlouvat mocenské intriky mezi
v život. Ti lidé zde byli, s morálkou a hodnotovými
sebou, stávají se volby procesem odvolání se k lidu a k jeho
stupnicemi, které do nich vestavěl celý jejich život v daném
smyslu pro fair play. Za
prostředí. Přivyklí na své
výjimečné postaveni, v
našeho času tento akt je
žádném případě neochotní
dinečně proběhl ve Stá
dobrovolně vstoupit do
tech za Nixona po aféře
rovné soutěže a respek
Water Gate. Z této pod
tovat její pravidla. Když se formální, vnější struktury to
staty anglosaské politiky, již více než dvě století, v obou
talitního státu sesuly i v Československu, společenská vrstva,
státech ideálně funguje většinový volební systém. Tyto kořeny
kterou „stvořil“, zde zůstala fakticky neporušená. Jedinou
jsou i původcem a zárukou jejich hospodářské prosperity. V
naší zemi již z tradice složitějších evropských, kontinentálních
šancí, jak se výrazně a významně oddělit od minulosti bylo
jasné přerušení kontinuity s totalitním státem, jeho pravidly a
poměrů to nikdy nebylo tak jednoduché a přímočaré. Půl
zvyklostmi. Stal se opak - byla ztvrzena právní kontinuita.
století totalitních poměrů zpochybnilo a rozvrátilo již tak
Nebyl učiněn ani pokus zakázat a rozmetat organizační stroj
nepevný morální a hodnotový řád. Po roce 1990 jsme měli
totalitního státu - komunistickou stranu. Komunistická strana
jedinečnou možnost a příležitost se jasně oddělit od své
se stala parlamentní stranou a ani se nepřejmenovala.
totalitní minulosti a jejího „ne-řádu“. Měli jsme šanci zasít do
Nezměnila název proto, že řídící orgány této jedinečné a
půdy semeno smyslu pro zodpovědnost a fair play. Zárodky
epochální přeměny komunistických vyžírků ve vyžírky
budoucí demokracie, které jsou i jejím jediným strážcem a
kapitalistické si byli vědomi, že v prvých formálně
garantem.
svobodných volbách, v roce 1990, by jejich zástupci vypadli z
Co se v naší zemi v devadesátých létech odehrálo bylo
parlamentní politické hry.
urážkou, popřením smyslu pro spravedlnost, zodpovědnost a
V počátku devadesátých let byl proces přeměny a přechodu v
fair play. Nová nastupující politická „elita“ všemi svými
posttotalitní stát, do velké míry ještě živelný. Nedokázali věci
klíčovými kroky a činy dala do veřejnosti signál že zločiny a
do podrobností zmanipulovat. Množství politických stran,
zneužití se v popřevratovém státě nebudou postihovat a
které se po převratu vynořilo, bylo přirozenou reakcí na náhle
trestat. Co jiného znamenala kontinuita právního systému se
se objevující možnost - ale podpora některých byla cíleně
státem označeným za zločinný a protiprávní. Nezakázání
řízena. Platí to o moravistech, sládkovcích, zemědělské straně
strany, která měla na svém účtu tisíce nevině popravených a
a dalších. Šlo o odvedení pozornosti na vedlejší kolej a
zabitých, statisíce vězněných a která téměř půl století sloužila
zabránění ustavení se a stabilizaci politické strany a subjektu,
zájmům cizí moci. Za zrůdnou pak považuji mimořádnou
který by svou politiku myslel vážně a pracoval ke skutečné
starost popřevratových politických špiček o co nejrychlejší
změně.
přijetí „Listiny práv“, hesla typu „nejsme jako oni“ a papírové
Viděl jsem proces vzniku politických stran, ustavováni se a
starosti o „práva menšin“. Říkám a tvrdím to proto, že účel a
přeměny české politické scény v rozhodujícím období
smysl těchto bohulibých prohlášení, hesel a starostí byl zcela
jiný než jejich znění a vnitřní obsah. Šlo o odvedení
devadesátých roků, „výrobu“ jejích vůdců i jejich
odstraňování. Tvrdím, že to nebyl proces přirozený, odrážející
pozornosti od toho co se ve skutečnosti dělo a zároveň to byl
demokratické poměry. Až na krátké období počátku
klacek na ty, kteří jen žádali spravedlnost, nebo po pravdě
devadesátých let, kdy se ještě všichni nenechali zmanipulovat,
pojmenovávali věci.
se velmi rychle ustavily poměry, že politiku nedělají lidé
To vše, co jen namátkou jmenuji, bylo semeno, které
zvolení ve volbách. Totalitní moc a totalitními poměry,
popřevratoví „státníci“ vkládali v čase setby do půdy plné
„uhnětená“ společenská vrstva, nikdy neodcházejí ze scény a
plevele, jeho oddenků i semen. Půl století měli lidé bez
nevyklízejí své pozice dobrovolně.
morálky, svědomí, zábran jedinečné podmínky pro svůj rozvoj
Česká politika devadesátých let byla jedinečné absurdní
a rozšíření se, byli všude. Co jiného se mohlo stát, než se stalo
divadlo, „státníci“ na jejichž bedrech měla ležet, ta před pár
- v české politice, s veřejnými médii, v privatizaci, s policií,
lety těžko uvěřitelná přeměna komunistického státu v
fungováním a vymahatelností práva. Individuální i veřejnou
demokratickou a svobodnou společnost, byli figurkami z
morálkou, s důvěrou velké části občanů v politické
Haška i Saltykova - Ščedrina.
představitele a vedení státu?
Václav Havel - celým svým životem hrál divadlo. Nelze
Pobuřují-li se dnes někteří politici a veřejní činitelé nad
zapomenout, jak z toho malého pána když vstupoval do
výsledky parlamentních voleb 2002 je to pobouření a
sněmovny v roli prezidenta, sálalo přesvědčení, že režíruje a
pohoršení krokodýlů. Oni všichni usilovně a horlivě na
je hlavním hercem nějaké hry. V lavicích stáli zástupci lidu a
rozkladu české společenské scény již dvanáct let pracují. Jsou
mnozí s úsměškem přihlíželi, téměř nikdo ho nebral vážně. Po
tvůrci a součásti celého systému - ti délesloužící jej budovali,
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většinu svého veřejného a politického života kázal a psal eseje
o mravnosti. Ve skutečnosti, nejdůležitějšími svými „stát
nickými“ činy zajistil pokračování nemravných způsobů i lidí
z komunismu. Nezapomenutelný pro mne byl „slavný“
Rudolfínský projev, s haprujícím scénářem a projevem, který
státnického v sobě neměl nic. Seděl jsem v řadě vedle
komunistů, hlasitě se smáli a já se styděl. Historie nestranně
posoudí roli a činy Václava Havla, bude to smutné i pro nás.
Václav Klaus - od samého počátku, kdy v zimě 1989 - 90 byl
vstoupen do popřevratové politiky, reprezentant hospodářské
a mocenské technokracie, která již v osmdesátých létech
držela skutečné otěže moci. Hysterik, který všechny kolem
sebe musel zmenšit, aby vynikla jeho velikost. Ve vládě
používal Karla Dybu jako maskota a blbečka, kterého
sekýroval a ponižoval, aby zastrašil ostatní. Nezapomenutelné
byly v době největší slávy jeho příchody do sněmovního
předsálí. Bylo to jako by Inka Tupac - slunce nebeské
sestupovalo na božiště. Ty paprsky sálaly a skoro bylo cítil
teplo. V předklonu, téměř po prdeli se kolem shlukovali
novináři. Komunistický inženýr lidských duši par excellence.
S opovržlivým úsměškem přisuzoval jiným a napadal je za to,
co bylo ústřední metodou celé jeho činnosti. Až začnou lidé
vidět skončí tak, jako skončil Gustav Husák.
Josef Lux - jako ministr zemědělství reprezentant družstevní,
kolchozní technokracie. Ač se asi osobně nepříliš snášeli,
vším co v zemědělství dělal upravoval cestu pro Jana Fencla.
Jako politik velmi učenlivý a nadaný v hrách a intrikách
postkomunistické politiky. Averze, kterou k němu měl Václav
Klaus byla oprávněná - v hajzlovinkách, které si dělali, byl
Josef Lux lepší. Bez skutečného rozhledu a ideálů, nebyl se
schopen povznesl a pohlédnout nad scénu, ve které se
pohyboval.
Kultivovaný Sládek - o dvě třídy lepší. Byl předsedou strany,
která po celou svou existenci byla stranou malých lidí. V
popřevratové politice reprezentoval a prosazoval zájmy
vedení družstev, zpracovatelských podniků, kteří i majetek
těch malých lidí brali do svých rukou. Podvedl své straníky a
voliče a ti mu přesto stále věřili. Nehezkou hru sehrál s
katolickou církví - nikdy neměl zájem, aby církev dostala
majetek, který by nesl zisk - půdu a lesy. Majetek, který by
církev učinil do jisté míry nezávislou. Potřeboval církev
závislou na své straně. Nechci být napadán, že kopu i do
mrtvých, říkal jsem tyto názory po léta, v tomto případě i
Josefu Luxovi osobně.
Petr Pithart - byl předsedou české vlády v rozhodujícím
období prvých dvou popřevratových roků, podílel se na všech
aktech, které nastavily osudný vývoj. Neučinil nic pro
radikálnější změnu poměrů. Při svém historickém i politickém
vzdělání musel vědět jaké důsledky bude mít provozovaná
politika a o co se hraje. Jako česky lev mručel a potřásal
hlavou na bezvýznamného protivníka, když cítil odpor uhnul a
zakličkoval. Petr Pithart je česky politik.
Jan Kalvoda - inteligentní bonviván a lenoch, snad ani
nevěděl co jej přivedlo do politiky. Zjevně neměl rád politické
intriky a proto jsem ho v ODA podporoval. K tomu, aby něco
udělal jsme ho museli vždycky fakticky dokopat. Snad ani
nemohl mít hrdost, když se nechal odstranit ze scény tak
slaboduchým způsobem - a nebo musel být na špagátu.
Miloš Zeman - tlučhuba, který by v jiném společenském a
politickém prostředí nikdy nemohl dosáhnout takového
postavení a popularity. Rivalita a nesnášenlivost s Václavem
Klausem byla od počátku dohodnutou politickou hrou.

Úspěšně, zatím, vyvrcholila v „Opoziční smlouvě“. Myslím,
že oba ekonomičtí prognostici plnili zakázku stejného
mocenského uskupení, a čas postupně vyjeví základní kontury
politické hry. Když po letošních parlamentních volbách svým
přihlouplým způsobem, považovaným za mediálně originální,
prohlásil, že kdo nebyl volit je zbabělec, urazil mne. Na rozdíl
od něho jsem v komunistické straně nikdy nebyl a v době její
vlády nikdy nebyl u voleb. Nelegalizoval jsem svou účastí akt,
který volbou nebyl. Dnes, v roce 2002 jsem se dvanáct let po
„sametovém převratu“ voleb opět nezúčastnil. „Volbu
kašpárků na niti“ svou účastí legalizovat nebudu. Viděl jsem
celý vývoj devadesátých let zevnitř politické scény a vím o
čem mluvím. Nebyl jsem sám. neúčast 42% voličů svědčí o
tom, že mnoho z nich tušilo, to co já vím. Jejich neúčast na
volbách - byla aktem volby. Nevím, kdo z nás dvou, jestli já
nebo Miloš Zeman je zbabělcem - slušně řečeno.
Dnes již nejde o to kolik hlasů dostali, či nedostali komunisté,
jde o celkový stav české politické, společenské a i
hospodářské scény. „Oficiální“ komunisté jsou jen viditelným
ukazatelem proporcí jak byl systém nastaven „státníky“ v
počátku devadesátých let - ostatní totiž nejsou o nic moc lepší.
Figurky na scéně, které prošly formálním volebním aktem, v
dnešní situaci již nejsou těmi, kteří by rozhodovali a na jejichž
slovo by bylo možno se spolehnout. Stejně jako v tomto čase
se odehrávající hra o to, komu patří a kdo je za televizí Nova,
platí totéž o české politice a jejích parlamentních stranách.
Nevyplatí se netrestat zločin, neučinili jsme ani pokus
vyrovnat se s minulostí, tak se zločinné jednání a chování
staly integrální součástí našeho individuálního i spo
lečenského života. Volby 2002 byly jen odrazem a projevem
této reality.
Volby 2002 snad jen mohly položit otázku těm, kteří ještě
zcela neztratili odpovědnost za svůj stát, mají smysl pro fair
play a míru věcí, jak dlouho ještě budou mlčet a nic nedělat.
27. června 2002 v Třeštici
Dr. Čestmír Hofhanzl
člen Smírčího soudu Konzervativní strany
www.skos.cz

ČESKÉ SOUDNICTVÍ
„VZPŘI M“ PRO CELÝ SVĚT
Chceš-li poznat pravost zákona a ochranu občana, zajdi k
českému soudu na soudní přelíčení, na něž jsou souzeni
členové KSČ, kteří se za doby své vlády dopustili kolaborace
a vlastizrady.
CAUSA „JAKEŠ - LENÁRT" krásný úkaz českého
soudnictví.
Když tito „dárečci" odcházeli ze soudní síně, nešetřili úsměvy.
Rozhazovali je do všech stran. Oni přece jen v roce 1968
obhajovali naše právoplatné socialistické zřízení a to bylo, jak
konstatovala i paní soudkyně Hana Hrnčířová, v souladu s
platnými zákony.
Říká se, že soudci mají být kvalifikovaní, vzdělaní a čestní
lidé. Aby dokázali ohlídat společnost před darebáky. Ale
praxe je, jak se ukazuje, jiná.
Paní soudkyně Hrnčířová soudila žalované podle
socialistických
zákonů,
tedy
podle zákonů,
které
spoluvytvářeli žalovaní. Zdá se, že ještě jí nedošlo; že dnešní
doba již není dobou komunistické totality. Kdyby soudila v
souladu se zákonem 231, nebo zákonem č. 87, určitě by
žalovaní od soudu neodcházeli s rozzářenými tvářemi, ale
rovnou za mříže.
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Je paradoxem, že ještě dnes existují mezi soudci jedinci a
není jich málo, jimž imponuji rudí zločinci komunismu. Zažil
jsem to osobně. Nazval jsem jednoho generála kolaborantem,
který v době ohroženi národa v roce 1969 úzce spolupracoval
s komunisty a vezl jsem se. Nesoudila mne sice pani soudkyně
Hrnčíříková, alejí podobná, soudružka, dnes sedící u vrchního
soudu reprezentující ODS. Vypočetla mi to, jako bych udělal
skoro hrdelní delikt.
I ptám se. pani profesoři fakulty práva, jak vychováváte své
studenty. Jak se vám libí to, co se dnes při procesech s
komunistickými pohlaváry praktikuje ?
Stanislav Stránský

Právní okénko MUKLa
Uplatnění nároku na vyplacení jednorázové náhrady ke
zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem.
Před téměř pěti lety vydala na základě zákona o protiprávnosti
komunistického režimu tehdejší česká vláda formou vládního
nařízení předpis, kterým se zavázala vyplatit jednorázovou
náhradu ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem. Protože i přes poměrně dlouhou
dobu je i nadále mezi námi stále řada osob (zejména
v zahraničí), které svůj nárok dosud neuplatnily, dovolujeme
si zde tuto záležitost připomenout. V porovnání s majetky
bezostyšně nakradenými mnohými představiteli komunistické
strany či náležitostmi příslušníků totalitních ozbrojených
složek a bezpečnostních sborů se sice vzhledem k vytrpěnému
příkoří i tak jedná o nepatrnou almužnu, ale aspoň tímto
způsobem můžete účelně rozhodovat o svých penězích
plných krve a bolesti, které v současnosti trvale
prohospodařuje socialistická vláda za stafáže Svobodovy
KDU-ČSL a Pilipovy US-DEU.
1) Postup vyřízení věci:
Jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem je oprávněn
přiznávat všem osobám
• s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, jakož
•
i osobám, které nemají trvalé bydliště na území České
republiky bez ohledu na státní příslušnost Magistrát
hlavního města Prahy
•
v ostatních případech městské - obecní úřady dle místa
trvalého pobytu v ČR.
Požadavek na přiznání náhrady můžete uplatnit buď:
• osobně na odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrá
tu hlavního města Prahy (MHMP). či u příslušných odborů
městských - obecních úřadů, kde s Vámi pověření pracovníci
vyplní písemnou žádost a taktéž pořídí a ověří kopii dokladu,
který nárok osvědčuje
•
písemně s doložením ověřené kopie nezbytného dokladu
na sídelní adresu úřadu.
U osob s trvalým pobytem v Praze či mimo území ČR:
Magistrát hlavního města Prahy,
odbor sociální péče a zdravotnictví
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1
V případě, že žadatel osvědčující doklady nemá k dispozici,
požádá pověřený pracovník odboru sociální péče a
zdravotnictví MHMP, městského - obecního úřadu o
potvrzení nároku příslušné orgány státní správy. Po kladném
vyřízení vydá odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP,
městského - obecního úřadu rozhodnutí o přiznání

jednorázové náhrady a zajistí její vyplacení prostřednictvím
finančního odboru MHMP ( či příslušného odboru městskéhoobecního úřadu ) a První městské banky ( v Praze ) či jiného
bankovního ústavu. 2 ) Formuláře, náležitosti, doklady:
Žádost je třeba podložit některým z těchto dokladů (v
originálním vyhotovení):
* usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve
vazbě a ve
výkonu trestu odnětí svobody, které se
rehabilitace týká rozhodnutí příslušného ústředního orgánu
státní správy o odškodnění
* propouštěcí potvrzení z tábora nucených prací
* potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací (vydává Náboženská
matice, U Rajské zahrady 20, 130 00 Praha 3)
* další doklady vystavené státními orgány, které osvědčují
oprávněnost nároku rehabilitované osoby, případně dobu, za
níž náhrada náleží
3 ) Seznam ústředních orgánů státní správy, které potvrzují
nároky rehabilitovaných osob:
Ministerstvo vnitra ČR
civilně správní úsek
U Obecního domu 3
112 20 Praha 1
Ministerstvo spravedlnosti ČR
odbor odškodňování
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Ministerstvo obrany ČR
Vojenský ústav pro právní zastupování
koordinační odbor
nám. Svobody 471
160 73 Praha 6
4 ) Opravné prostředky v případě nespokojenosti občana s
vyřízením věci:
Do 15 dnů od doručení rozhodnutí můžete podat
ODVOLÁNÍ k Ministerstvu zdravotnictví ČR (Palackého
nám. 4, Praha 2) prostřednictvím odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Magistrátu Hl. města Prahy či příslušného
odboru obecního - městského úřadu.
5 ) Související právní předpisy (zákony, vyhlášky):
- Zákon č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích
- Zákon č. 87/1990 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
- Nařízení vlády ČR č. 165/1997 o vyplacení jednorázové
odměny ke zmírnění některých křivd, způsobených.
V případě dotazů a nejasností můžete písemně kontakto
vat českou redakci MUKLA.
Příloha:
165/1997 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 1997
o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem
Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o
protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:
§ 1
(1) Osoby, které vykonaly trest odnětí svobody, jeho část
nebo vazbu pro trestný čin, za který byly rehabilitovány
podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, podle
zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění
zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb., nebo
jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č.
119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno
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cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo
bylo zrušeno podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o
protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu,
dále osoby zařazené do tábora nucených prací, u nichž
rozhodnutí o zařazení do tábora nucených prací bylo zrušeno
podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a dále
řeholníci a kněží, kteří byli internováni v centralizovaných
klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací*),
(dále jen „rehabilitované osoby“) mají nárok na poskytnutí
jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených jim komunistickým režimem v oblasti zdravotní
(dále jen „jednorázová náhrada“).
(2) Jednorázová náhrada se stanoví ve výši 625 Kč za
každý započatý měsíc vazby, výkonu trestu odnětí svobody,
doby strávené v táboře nucených prací nebo v centralizo
vaném klášteře s režimem obdobným táborům nucených
prací.
*) § 18 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
§2
(1) Jednorázová náhrada bude přiznána rozhodnutím
místně příslušného pověřeného obecního úřadu**) vydaným
na základě písemné žádosti, ke které rehabilitované osoby
připojí doklady o svém nároku.
(2) Jednorázová náhrada je splatná do 15 dnů od právní
moci rozhodnutí.

ALTNAGELBERG 2002
Foto Dr. Jiří Šetina

**) § 60 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. Zákon
č. 71/1967 Sb.. o správním řízení (správní řád).
§3
Právo žádat o vyplacení jednorázové náhrady nepřechází na
dědice rehabilitovaných osob.
§4
Toto nařízení se nevztahuje na rehabilitované osoby, které
vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu kratší
než 12 měsíců anebo byly na dobu kratší než 12 měsíců
zařazeny do tábora nucených prací nebo centralizovaného
kláštera s režimem obdobným táborům nucených prací.
§5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Předseda vlády:
vládnutí v Evropě, domnělé dobro zůstává svou vahou tristně
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
malé. Vždy převažuje MEGAZLO. Vylhanou propagandou,
Ministr zdravotnictví: PhDr. Stráský
systematickým zamlžováním všech špatností a přímo vědecky
Kdo nezná pravdu o uplynulém století, jen stěží chápe
řízenou manipulací veřejného mínění je možné klamat některé
postkomunistickou
současnost.
lidi po celém světě. Politický a eko
Před-stavme si misky vah zla
nomický kolaps vlády diktátu v
Komunističtí kandidáti, stvďte
komunismu. Na levou misku
rozsáhlé části říše zla prokázal velké
položme zločiny komunistických
lhaní a zločiny diktátorů a mnoha
diktátorů všech zemí, kde do roku 1989 vládla diktatura
lidem otevřel oči. Lidstvo ve své většině inklinuje ke
proletariátu. Položme na ni všechna velká ZLA. Miliony
svobodnému rozhodování o věcech veřejných, ne však k
utýraných a povražděných odpůrců komunismu nebo jen lidí
diktatuře. Chtějí-ii „později narození“ dát při volbách hlas
odlišných názorů. Miliony politických vězňů, odsouzených do
kandidátům KSČM, musí nejdříve znát pravdu o zlu
vyhlazovacích táborů gulag. Představme si vězně týrané
komunismu. Nepoznali, co dokážou komunisti, kolik hrůzy,
hladem, zimou a terorem věznitelů. Na pravou misku
utrpení se dostalo těm lidem, kteří nesouhlasili s jejich
shromážděme všechno vychvalované DOBRO komunistic
režimem. Kandidáti, dnes vystupujete na veřejnost a toužíte
kého systému. A výsledek? Váha gigantického zla všech
jen po moci. Styďte se sami před sebou!
kumulovaných zločinů nemůže být nikdy vyvážena
JOSEF RŮŽIČKA politický vězeň A028788
jakémkoliv dobrem komunismu. Porovnáme-li výsledky po
ZNOJEMSKO 44, 30. října 2002
více než sedmdesátileté periodě komunistického systému

