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R E S

P U B L I C A

Podivné manévry severomoravských policejních sil
v Šumperku k 20.výročí upálení Jana Z
ajíce.
V pátek večer dne 24.února 1989 jsem přijel do svého trvalého bydliště
před 7 hodinou večer. Fři odemykání domovních dveří <*e ite r:n,$ přiblížili taí
et'1í*í známí * -.aíatníh'i oddělení státní bezpečnosti a vyzvali ;©«, bych js
né*ledoval do -utosobilu, &e se m o u >ausejí něco projednat# rrý pouze na 10
minut. Odvnali w e nu bezpečnost, které bil* zřízena v blízkosti Strední průayolové ékcly, právd té, ňa ktoré etudová! den Z*>jie. V budově by It. pt'*átlsi
školka# ylo ji»tě pří jebané spatřit ne chodbě nynějšího oddělení bezpečnosti
různé nélepyfc s Kumcajsea
henkou, jaksi to navozovalo pří jemiájčí atmosféru#
r&* roie ořevzali dva pracovníci bstr«vské Státní bezpečnosti & jeden « nich
zřejmě velitel této odloučená vyšetřovací skupiny
hned vyvedl a omylu#
opustil tirádu vyhrůžek & zastrašování v tom smyslu, že oni jsou ostravská bezsečnosti ti áe umí daleko tvrději jednat s tikov v «i lidmi j«ko jé o čerež svědčí
to, le v -atrávě ©t nic t^k^vého jako v Frsze nedlje * ís posud ae o něco poku
sím ns. nřbitově ve Vítkově či rřed^Stiední průs^ šlovou školou v Sum >er*u, tak
at počítám a tvrdým xakrokem, nebot jas prohlásil, nebudou u*«bli3kuvžádni zah
raniční zpravodajové, tasie budou moci jednat bez rukaviček# Zároveň připomí
nal zpřísněni zákonů a že posud se ke sně přidá jen několik delších lidí bu
dou to p^BUzovat jako přestupek nepovolené raanifentace & napaří mi hned lo.onť.
Kčs pokuty a v případě,, &e ai někdo dovolí při tom vyvolat nějaká hesla či ně
jaké jiné nepřístojnosti, budu ze to odpovědný právě já. opět poukazoval ne
nějaké telefonáty, které údajně měly sdělovat, že bude položena výbušná náloždo jakési budovy v Šumperku a to l% je právě výsledken takových počínání jako
je poklátíinl kytek či zapalování svíček# stejně důrazně ane varoval před ces
tou do Vítkova £e hrobu Jana Zajíce a Ze právě tem bych ^ h l dopadnout ještě
hůř.
v Odpověděl jsem, že mám v úmyslu zapálit před Střední prózy šlovou .Školou v
oumperku na ní z studoval Jan Zajíc dvě svíčky, jednu z* něj a druhou za J pna
Fi-íliz* toho oroto, že jsen byl zadržen před uřbitovem ve Vfietetech .:-i#l#
»« neoylo ni umožněno t*® tuto druhou svíčku zapálit# l^le jse;a řekl, le.
nedají právo -ai v tom'bránit, neboť jako obyvatel věste' Šumperka xia právo ta
kto uctít zoufalý hrdinský čin ěumperkkého studenta, studenět* po kterém mož
ná že u Z zanedlouho bude pojmenována provč teto £kola. Ne připomínku co budu
dělat, když by tuto ulici m o h o u stran uzavřeli, jsem řekl, že v to® případě
zapálím tyto cvičky před blízkým kostelíkem na křižovatce této ulice a pokud
1 t<»m tai to bude zabráněno pak u našeho pravoslavného kostela sv.Barbory v
blízkém parčíku. Upozornil jsem je rovněž na jejích nezákonné počínání, kdyby
mi chtěli v tom bránit, nebot MěšV jim k tomu doposud Žádné povolení nedal.
rva to mi odpovědělix že to aeá dá jeětě zařídit. Mluvili a vyslechli or./v vel
ké množství lidí v Šumperku a nikde ei prý neořeje, aby se nějakým způsobem
vzpotnněla památka Janu Zajíce a dokonce že mluvili i se spolužáky Jana Zajíce
z Sř5 a Žádný z nich prý nechce této výročí jakýmkoliv způsobem vzpomenout a
že tedy mé počínání by bylo namířeno i proti veřejnému mínění v Šumperku#
Hčhem celé té doby chtěli zjistit, kdy se chystám & odjezdu do Vítkova a
když jse« se k toru nevyjadřoval, zadržovali mne celou noc bez spánku až do
7,3' hod., kdy jsem byl propuštěn. ;."U£>Í» po pravdě říci, ža jejích pozdější
jednání bylo takřka gentlemanské a byl jsem počastován i jednou kofolou a rá
no horkým Čajem, když
ji® zdálo, že se Již do Vítkova nedostanu byl jsem
odvezen dokonce *ž před dům, takže jeea hjl r.« rozpacích, zd& nakonec z* to
nemáa dokonce poděkovat. Uklidnilo mne až to, že jsem al vzpomněl, že ne revené jac*a ji* ne vrhl, sby vstoupili do anou právě zakládané HSnoleénoeti o
znovu*6v ä dění čí znovuobnovení prázdného lístau”. Což ale zdvořile odmítli.

Asi ve 13,Qt jsem se v převil k zapálení svíček u Strední pr ^yslovó Školy
v Suirperku e to tuk, abych uvedenou pietni vzpomínku mohl uskutečnit před pOl
druhou hodinou, tedy dobou v níž Jan Zajíc str* Šlivě trpči v hořící* pla.eri
Ha Václavském naměctí právě před 2C lety- *«ení jisté náhoda, že na Vrchlického
ulici, kterou jsem právě Sel, přijela z<»st-vile 2' * přede tanou dodávke VB z
níž vyeko&il civil a příslušník e kvapně e« odebrali k paneláku, kde lorečně
studovali jááne xu> zvoncích, patrně sese*cntěli varovat nějakého mladého obča
na, aby nevycházel z domu. á této úvaze mne veede to, že v některých středních
školách se dokonce veřejné studenti upozorňovali, t.by v pátek a s botu e* zdrŽov.li povětšině doma, tutéž výzvu vyhlazovali i na některých obecných Školách
v oumperku. ^odle některých očitých svědků byly do Šumperka povolány nosily z
jiných měst okresu « možná, že i ze vzdálenějěícn míst. Ví se dokonce i o za
držení 5»lšich několika občanů z nichž někteří byli až po tředh hodinách výs
lechů propuětěni. .
U Střední průmyslová školy k níž jsem zanedlouho bez přeiáie.% dor zil .stála
ne jednou rohu hlíddka VB & policejním psem & před Školou se procházeli dv*
uniformovaní příslušníci 8 nimiž jsem se míjel před vchodem do školy, o něfco’ika krocích jsem se rozhodl položit tyto svíčky u výklenku v dláždění přsd
školou tam kde končí travnatý záhon. Žádné vyvýšená místo, kde by ae to dalo
uskutečnit tam není. Po několi ;a m a m á c h pokusech o zaoálení obou svíček ve
vichru, který se v té době proháněl nač celým severomoravský® krajta a a ti
chou vzpomínkou ne Janovu obšt, jsem se tímto pro néo tak smutným a zároveň
zavazujícím místem rozloučmil. Svíčky jsem p nechal na místě jsko symbol,
'/•nedlouho ke mně řirazilo osobní auto z něhož vysedl příslušník v civilu,
legitimoval se mi a zároveň mne požádal o občanský průkaz z něhož ei vypsal
údaje a bez dalšího mne propustil, nicméně v blízkosti neftenb domu jsem již
byl očekáván mým nočním vyšetřovatelem, který n* tane z auta^zatolal otázku:
"a tím vale činnost tady v Šumperku skončila, pane Ha jný?" -říkám: "a k o , řekl
jsem Vám přece ne rovinu, Že se pokusím o zapálení svíček u tíední proayelové školy a nic víc že nemám i úmyslu.” "Ani bychom vám tc nedoporučovali,
vyslovil ještě jedno varovaní nakonec.
Celou dobu však vidím tu stará! paní, celou v černám, kterou jsem potkal
před evangelíci ým kostelem jak říká: HJdu b ® poklonit památce Jane Zajíce
k j e h o
škole." A jistě nebyla jediná.
právě v ňumperku se ne jeho
obět nemohlo zapomenout i přes tak rozsá lé bezpečnostní manévry.
Vladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
767 Ol Šumperk

Vysíláno rozhlasovou stanicí

"Svobodná Evropa" dne 1.3.1989 v relaci

"Hlasy a ohlasy" ve 20,40 a dne 2.3 .1989 v 8 ,40.

