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Heinrich S p e t a r

čeká na smrt.

Obžalovaný Spetar by 1 z h odsouzen za to, že spolupracoval ur.ý více roků
se zahraničními zpravodajskými službami a podie bulharské tiskové kanceláře k
činnosti se priznal. V bůlhsrských zprávách se však neuvádělo s kterými zahra
ničními službami měl obžalovaný spolupracovat.
Heinrich Speter přec oval více jak 10 let v CSN ve funkci úředníka této
světová organizace jako člen bulharská mise při Spojených národech. Žádost, aby
šéf bulharského státu zně&il rozsudek trestu smrti poóepsalo víc jak 1.CC0 za
městnanců :s:j. i-odobně učinila i známé organiz=ce na ochranu lidských oráv zv
aná ^amnesty -nternational. Ve svém oznámení vydaném v Londýně uvádí, že bulha
rský Nejvyšší soud Spetarovo odvolání proti rozsudku zemití. Organizace se te
dy obrátila na bulharského vůdce Tocora Živkovs s výzvou, aby rozsudek změnil.
Sovětský fysik Andrej Sscharov zaslal Živkovovi telgram v Kterém uvádí,
že uděií-li odsouzenému Spetarovi milost Bulharsko získá ve světě větší prestiž
a větší sympatie. Tolik Haif Bernstein z BBC.
Případ rodiny

K u l i k ových.

Jsou to Němci a žijí v Německu, ale chtějí se dostet z NDH z východní čó' sti rozdělené země do Spolkové republiky. Náš spolupracovník Wsltér Zond popi
suje s enciysuje. Deutsche Welle.
Německo není jedinou rozdělenou zemí světe, ele u Německa je osobité to,
I že tu hranice neprobíhají napříč zemí podle nějakého osídlení,, ale vzniklý na’
• rysov.ací cesce politiky.
' Dnes jsou tyto hranice z Východu zavřené přinejmenším na závoru minovými
pili, ostnatým drátem a pohráni čníky^připravenými ke střelbě tak jako ve válce.
Tak se v drbe míru bybudoval vojenský stav. Zápsdní Němci sice mohou cestovat s
příslušným povolením na'Východ země. .*le z Východu na Západ jen staří lidé, dů
chodní, nemocní lidé zkrátka ti jež pro socialistický stát nejsou důležití. Čl
ověka jako výrobní prostředek žárlivě střeží. Některý funkcionář nechce vůbec
pochopit, že některý občan chce vůbec na kapitalistický Západ. Nebo, že by vů
bec směl jet.
3 touto skutečností se rodina Xulikových žijící ve východoněmeckém městě
Zhořelci nechtěla smířit. Neakceptovala stát jako dobrovolné vězení & 28. čer
vence 1972 si na národním výboře města Zhořelce podala žádost o vystěhování na
Západ. Její žádost ji promptně odmítli, i.ulikovci ji 9 . srpna 1972 opakovali s
odůvodněním, které bylo pro východoněmecké orgány zarážející:
"Zafe*.sváné názor, že každý člověk at né jakoukoliv státní příslušnost má
právo na osobní svobodu a že si může zemi v které chce žít svobodně zvolit. I 0dle našeho názoru by se mělo toto právo ve smyslu OSN jeho coarty aplikovat i v
tomto státě.r ■
Dle rvního odmítnutí, že KDH nemůže rodinu Kulikcvců na Západě chránit,
rodina Kulikových odntítla protiargumentem, že i tam existují přece úřady, kte
ré ji mnh~; ochránit. Výměna listů mezi rodinou Xulikových a funkcionáři KDH vy
padala pot:n takto:
'Lěs*.ská rada Zhorelec. Naše původní rozhodnutí je oprávněné a nebude zrně
něno."Hodina Xulikových cdoověděla Isitem adresovaným předsedovi státní rady W.
Ulbrichtovi:
"I.y nechceme použít illegélní cestu přechodu hranic, která se nám zdá pří
liš nebezpečná pro život nešichs dětí. Ostatně zastáváme názor, že se nechceme
dopustit nejcrívé nějakých politických Úplatků, abychom případně jak jsou nám
známy přípaiy neopustili ”áš stát z vězení. Já, Gerhard Kulík bych nechtěl jít
stejnou cestou jako můj otec. í ůj otec /.lfons Kulik nesoualesil s hitlerovským
režimem za tož ho uvěznili a zavraždili. Kroto já nepomýšlím na cestu násilí,
na cestu porušení hranic."
I>a t? odpověc ätátní rad} : "Za rozhodnutí této záležitosti jsou kompeten
tní výlučně místní státní orgány." Lopta se tedy vrátila z východního ^erlína
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do Zhořelce. Rodina Kulikových se tedy chtěla od tamější městská rady dozvědět
jak stojí jejich záležitost. Odpověď městské rady zr.ěla:
j
"Podle paragrafu 2C1 obč. zák. NDR může občan IDR odejít ze svežku svého
občanství jen tehdyi^ &může-li nové bydliště zaujmout jen s povolením státních
orgánů NDR mimo její území. Ka schválení této žádosti nesplňujete ale žádné pře
dpoklady. r
i ka protiřečení. Svého občanství se můžete vzdát, ale jedině s
p o v ,l e M I ? é§ ° # :óže vycestovat se nesmí, nelze se zřeknout ani státního občanství. To zne:rená jedno se nesmí, nebot druhé se nesmí a naopak,
A proto se rodina Kulikových zsve svém listě z 15. září 1S72 nezdržuje sl
ov o diktátorská a ne demokratické republice; "Domnívali jsme se, že demokracie
je skutečně demokracie, ale dnes víme že tento stát, který si říká německý demo
kratický, demokratický není. Spíš by se to mělo nezavat diktátorskou republikou.
Váš list potvrdil jen náš názor, nebot nás chfcete přinutit ke společenské d o s Iu šnosti ke které se nechceme hlásit. Cestou legální podání žádosti chceme oousti
tento stát, a lez vy nám v tom bohužel bráníte. I/.y již nejsme s to věřit v lids
kost a jiné hodnoty."
Státním orgánům NDR v samotné zemi to ještě nikdo v oficiálním listě jas
něji nepověděl. Cdpověďx státu zněla: Domovní prohlídka u Kulíkových a předvo
lání pana kulika na osobní rozhovor na městskou rsdu. kulik se v tomto rozhovoř
ru dozvídá, že k b x x x orgénýsi, které jsou jedině kompetentní nesmí vynést takové
rozhodnutí. Lopxta teda putuje dále. Kulik píše ministru vnitra:
"Chrneme, aby se konečně vědělo, že za žádných okolností tady nechceme žít
a zs žádnýchvokolností to od nás nemůžete požadovat. Ze zoufalství už nevíme co
máme dělat. Život našich dětí pro nás znamená velmi, než abychom tox zkusili ná
silným přechodem. Jen nemůžeme pochopit, že stát může b£t natolik totalitní a x
měřit žitot lidí na vahách pušek a samopalů.
12. prosince 1972 ministerstvo vnitra stroze oznamuje, aby Kulikovci už v
budoucnosti upustili od dalších dopisů v této záležitosti, kro orgány NDR je te
dy tento příoad uzavřený. Nad podivným jednáním pana Kulika zakroutili hlavou,
no zatvorit ho pravda nemožno, lebo doteraz išiel leda legálnými cestami. x ±e
Ale Kulikovci už tento list vůbec nedostali, řosee z městské rady jim oz
namují, že jejich list byl zamítnutý. Kulikovci zatím odcestovali do Českoslove
nska, kde se pokusili o přechod hranic do Spolkové republiky. Téměř týden blou
dil otec, matka s tři malé děti podál hranice, hledající vhodné místo na přechod
do Spolkové republiky. Potom je česká pohraniční hlídka zajistila a poslala zpě
do NDR.
Další etapa. Drážďanský okresní soud odsuzuje manžely Kulikovy na tři res
pektive dva roky a dva měsíce vězení protože se pokoušeli odejít do imperisslis
tické Spolkové republiky. Jde tu pravda o tu samtu imperialistickou Spolkovou
republiku s kterou NDR uzavírá smlouvy o voiném Doh^bu a jiných úlevách ve vzá
jemném styku. Dokonce sni v soudním rozsudku se nédcsážou zdržet tohoto pro-agandistického přívlastku svého souseda. No vrcholem vžeho je následující výňetek
z rozsudku:
"Vaše chování je porušením státně občanské povinnosti k věrnosti, Jde tu
pravda právě o tu státně-občansjřou povinnost k věrn*sti, které se manželé Kuli
kovci chtěli gtegálně a oficielně zřeknout. Věrnost s pištolou v chrbtě. Úbohejšie to už Kani nie je možné. V soudním rozsudku se dále hovoří, že chování rodi
ny Kulikových mohlo ohrozit pořádek a bezpečnost NDP. jakož i státních hranic mez Če skoslovensken a Spolkovou republikou, důvěru státních orgánů ČSSR k občanům
NDR cestující do jejich země a při realizaci zločinného úmysšu mohli podpořit
propagandistické instance k nepřátelské činnosti proti NDR.
Zbytek se dá dopovědět několika slov;) . V prosir.cá 1973 vykouoilá Německá
spolková republika Serharda a “arbaru Kulikovy z politického vězení. Děti zůstá
vají pcd dozorem východoněmeckých úřadů a jsou z nic o nucení chovanci dětských
domovů respektivně výchovných ústavů. Cesta ke svoboíě, útrpením dlouhá cesta .ie
skončená, žale po kolika přestávkách a za jakou cenu?
Dělničtí manželé vyzvaly na souboj svůj stát. Jrohráli i vyiráli. Jáe tu
o stát dělníků jakž se to vždy pěkně hovoří. Kulik nebyl žádný atomový fysi^,
neb jiný vědec v tajných resortech, že by ho museli zdržovat z důvodů bezpečnos
ti. Ryl to jednoduchý dělník a v době podání žádosti dokonce bez příjmů. Jeho
manželka byla pradlena.

