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Jan M a s a r y k
1886 - 19 48
Zemřel za záhadný
ch okolností, nale-.
z en na dlažbe Čer
nínského paláce pod
okny své koupelny.
R'nohé okolnosti svě
dčily tomu, že nes
páchal sebevraždu,
ale byl násilím vy
hozen z okna.
Stalo se tak jen
tři týdny po uchope
ní moci komunisty.

TGM: Státník musí
mít za základ
etiku a ne
technolog!i
moci.
M.V.M.
Jaromír Šavrda: Testament

/Ostrov n.Ohří, 1984/

Každý se musel narodit a zrát
a když hra skončila
poněkud nostalgicky
spočítat svoje dubiózni zisky
a zvážit míru zaviněných ztrát
Nevlastním vůbec nic
A přece v každém okamžiku
cítím se povinen
zanechat po sobě na světě mnohem víc
než celé pluky lačných zbohatlíků
i
A tak sám sebe odkazuji všem .•.
Ztratil jsem nejlepšího přítele, Jaromíra Šavrdu.
Po mém boku je prázdno, děsivé prázdno...
Kdo ne jeho místo, kdo zvedne jeho štít?
________ K Biňovec
u v n i t ř
čísla :
1. Marta Zemanová: Absurdní dramata na ÚV KSČ.
2. Československý senát v exilu -Účel.
3. Ivan S v i t á k: Závěry.
4. Setkání signatářů Charty 77.
”Le Mord" č.7/90: Jiří Wonka - Příspěvek do Mladé fronty.
5. Jak si stojí komunisté v nadcházejících volbách?
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ČESKOSLOVENSKY SENAT V EXILU

The Czechoslovak Senate in Exile
Tschechoslowakischer Senat imExil
ALL CORRESPÜNDENCE TO
THE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO BALFOUR STREET
CARLTON-N SW-2218
AUSTRALIA

List - 1./
ÚČEL.

Vůdčí ideou je obnovit Československý senát,jako vrcholný orgán
československého politického a demokratického exilu v rámci naší
stále^platné ústavy z roku 1920,když ’’KOŠICKÁ REPUBLIKA" se jej
protiústavně zřekla a socialistická/sovětskáČSSR/se této ve^své
komunistické t.zv.ústavě zřekla a právoplatnou ustavu tím zrušila !
Československý senát v exilu je representantem všeho česko slovenského dění a občanů těchto zemí. Není tedy žádnou exilovou
organisací,ani krajanskou. Senát byl ustaven na podkladě řádných
voleb na podkladě kontinuity posledních svobodných voleb v ČSR,aby
byl mluvčím československého lidu a občanů tam žijících, stejně
tak, aby hájil zájmy občanů mimo ČSR,bez rozdílu stavu a povolání.

PROGRAM.
1. /Odsun sovětských okupantů z ČSR-politicky a vojensky.
2. /OBNOVENÍ demokratického,nezávislého Československa v hranicích
z roku 1937.
3. /PROVEDENÍ svobodných a dem.voleb po osvobození,do Ústavodárného Národního Shromáždění.
/ODLUKA církve od státu !
5. S?OHLÁŠENÍ všech svobod a lidských práv a naší tisícileté
křestanské tradice a historie.
6. /VYHLÁŠENÍ svobodného hospodářství? podnikání,nezcizitelného
práva vlastnického,stavu a všech skupin.svobodná
volba studia,povolání a volného cestování.
7. /ustavení_ československé vlády v exilu,která organisuje a řídí
odboj za osvobození Československa. Teto vláda
ukončí svojí činnost po provedení svobodných a dem.
voleb, viz. § 3.
8. /hojení
zájmů Československa a jejich občanů ve svobodném
světě a neustálý styk s domovem a vlastí.
9. /SPOLUPRÁCE s jinonárodními politickými exili v rámci
CENTRÁL EUROPEAN COMMUNITY/-Středoevropského Spole
čenství .
10. /ODŠKODNÉNÍ a návrat zcizeného majetku po r.l9^5“Zí-8. ,všem
občanům ČSR.
11. /P^IZNÁNÍ všech rgdinných práv starým historickým rodům,
žijícím na území Čs.republiky, s přihlédnutím
k jejich významné činnosti o oživení národní své
bytnosti v době historické, zejména pak v době
- /
obrozenecké.
^SVOBODA
tisku,právo veřejného shromáždění,

13./ZÁKONITÉ

stihání a potrestání všech, kdož zavinili újmu
a jinou prokazatelnou činnost proti bezpečnosti
občanů,státu atd.
č. E. V.
ČESKOSLOVENSKÝ SENÁT V EXILU

Výbor pro lidská pr&va

Sektor 4 - Evropa

Ivan S v i t á k: Závěry.
Byrokratické diktatury, považované kdysi za alternativy demokratického
zřízení, se hroutí a dvacáté století snad bude chápáno jako episodní spor sí
lících otevřených společností s totalitními režimy. Avšak pozor, zatím co de
strukce diktatur pokračuje, neobnovuje se režim předchozí - vzniká něco kva
litativně nového^. Nemůžeme tedy vrhat nostalgické pohledy po) TGM a první re
publice jako vzoru pro budoucnost, už proto, že dějiny, podobně jako láska,
nesnáší žádný apriorní vzor a jsou vždy risikovým podnikáním bez precedentu.
Dějiny jsou cestou odnikud nikudy nikam, protože jsou právě cestou k svobodě,
jejíchž směrovky ukazují kamkoli. Nevítěžíme tedy nad byrokratickou diktatu
rou jako Češi, ale jako kostka vržená rozmarnou Kléo, která se baví neustále,
at berlínské zdi strhuje nebo je staví.
Dějiny se někdy zastaví a opakují se jako gramofonová deska, jež se zadrh
la v téže rýze. České dějiny, zadřené v pražském jaru 1968, se po jedenadva
cet let opakovaly v monotónní absurditě normalizačního násilí, ale právě se
znovu ocitají v situaci těsně před invasí. Melodie reformního komunismu není
v našich dějinách ještě skončena. Ačkoli bych nehlasoval pro Alexandra Dubče
ka jako presidenta republiky, jeho návrat na politickou scénu by znamenal do
časně positivní jev. Snad by se tak otevřel horizont k svobodným volbám, v
nichž bych se rád postavil otevřeně proti tomuto nejpopulárnějšímu kandidátu
reformního komunismu. Je nejvyšší čas, abychom se jako Češi naučili rozlišo
vat mezi mytologií odporu a realitou mocenských střetů. Kolaboranti byrokra
tické diktatury patří na smetiště, aí jsou reformovaní nebo ne.
Dějiny antikvují všechny problémy právě proto, že neustále vytvářejí nové.
Musíme tedy nechat za sebou byrokratickou diktaturu i s jejími pseudoprololémy a vytvářet nezávislé, svobodné, neutrální Československo. Vraceje se z
dvacetiletého vyhnanství opět do své vlastní české budoucnosti, myslím na pa
ralelu s vtipem , v němž voják posílá své milé telegram: ’’Přijedu, půjde-li
to!” Dostane obratem odpověa: "Pŕijeô, půjde to!” Takovou odpověó jsem zatím
z Prahy nedostal, ale přijedu, půjde to!
Kalifornie, 19. listopadu 1989
"Krajanský list" 1/90, P.O.Box 146, North Quay 4002, Queensland,Au&trálie.
Marta Zemanová: Absurdní dramata na ÚV KSČj .
Žijeme v době skutečně převratné. Jak se zdá, je možné všechno.
Na ÚV KSČ si zřejmě řekli, že jestliže dramatik Václav Havel může být pre
sidentem a že se v této funkci těší nesmírné oblibě, nemůže být pro ně naopak
problémem, být úspěšní v tematice absurdního dramatu. Navíc jak jejich drama
ta, tak i Havlova, mají jedno’ společné: soudruzi je pečlivě skrývají před ve
řejností. Takže s chutí.do toho - a je zde zasedání ÚV KSČ"- tvůrci dramata
jsou i režiséry, scénáristy i herci. Že nemají kontakt s publikem, jim nevadí.
O co jde? Poctiví komunisté vylučují z KSČ nepoctivé komunisty. Někteří z i
nich byli nejprve poctiví, potom zase na čas nepoctiví, potom byli tak moc
poctiví, že dosáhli nejvyšších státních funkcí a práva mluvit jménem nás
všech - a, ted už jsou zase nepoctiví? A nepoctivými se někteří stali právě
proto, že předtím byli poctiví... ne, snad ani ten největší dramatik nemůže
vytvořit takové absurdní drama. Není dobré, být poctivým a oklamaným komuni
stou. Vždycky se najde někdo, kdo mu vysvětlí, že to co si myslel předvčírem,
je špatně, naopak je dobře, co si myslel předtím, ale to eo si myslel ještě
dřív, to je taky špatně. Toho poctivého komunistu tak stále někdo oklamává,
at jsou to pravičáci, oportunisté, levičáci, reformisté. A to všechno na jeddnom jediném jevišti, se stejnými kulisami. Snad je dnes těmto důvěřivým sou
druhům jasné, že se s nimi hrálo špinavě již od roku 1948. Už méně jasná je
reakční úloha KSČ v době I.republiky, kdy se její vedení dostalo do přímé ot
rocké závislosti na Moskvě již na počátku 20.let a nové, Gottwaldovo vedení,
ji dovedlo až k situaci, kdy se tato strana dostala mimo protinacistický od
boj. To proto,aby se zavděčila Stalinovi.
Od roku 1956 nebyla KSČ schopna uveřejnit Chruščovův projev na XX.sjezdu
KSSS. Ale poctiví komunisté, pro které je výhodnější nic nevědět, by ho stej
ně nečetli. Vedení strany je v další své obrodě nutně potřebuje. Poslední za
sedání ÚV KSČ vnuká srovnání; a poměrně hrůznou představu: NSDAP se snad moh
la taky.obrodit, kdyby - řekněme - v červenci 1945 vyloučila ze strany Hitle
ra, Goringa, Himmlera, Goebelse<>. • •, kteří oklamali a zneužili poctivé členy
strany.

Vážení přátelé,
osobní nepřenosnou pozvánkou Vás srdečné zveme na první setkání všech signatářů Charty 77,
které se uskuteční 18.března 1990 v Praze.
Pracovní část našeho setkání bude oficiálně zahájena v 10 hodin v Obecním domé na náměstí
Republiky. Předpokládáme, že se začnete scházet už po deváté hodině. V prostorách Obecního
domu bude instalována výstava obrazů, dokumentů Charty 77, plakátů a samizdatů, ve foyer se
budou prodávat některé tituly exilových nakladatelství včetně reprezentativní publikace o Chartě 77.
V jednom ze salónků budete moci zhlédnout promítání Originálního videojournálu, videokazety, které
Vás zaujmou, si budete moci objednat.
V pracovní části setkání se představí všichni mluvčí Charty 77 a bude se diskutovat o smyslu
a poslání Charty 77 v dnešní situaci. Počítáme s dlouhou přestávkou, abyste měli možnost diskutovat
i mezi sebou, prohlédnout si výstavy, knihy apod. Podněty a připomínky k činnosti Charty 77, které
z časových důvodů nebudete moci pžednést, zpracuje organizační výbor ve zvláštní publikaci.
Pracovní část setkání skončí v 16 hodin.
Od 18 hodin se v Lucerně koná kulturní pořad s názvem "Koncert pro Chartu 77". Jednu vstupenku
dostane každý signatář zdarma, další vstupenky budou v prodeji v Obecním domě za 50 Kčs.
Bohužel není v našich možnostech zajistit Vám ubytování ani stravování. V Obecním domé bude
k dispozici studené občerstvení, které však nemůžeme hradit z vlastních zdrojů. Další organizační
záležitosti Vám sdělíme v průběhu setkání.
Velice se na Vaši účast těšíme.
V Praze dne 16.2.1990
Za organizační výbor
mluvčí Charty 77 Jan Ruml

SETKÁNÍ
SIGNATÁŘŮ
CHARTY 77

BŘEZEN 1990

SMETANOVA SÍŇ OBECNÍHO D O M U
V 10 H O D IN

18.

VELKÝ SÁL LUCERNY
V 18 HO DIN

JEJÍ PŘÁTELE

KONCERT

A

PRO CHARTU 77

Dokumentační příloha

”Le

Mord”

č. 7 / 90.

Příspěvek do Mladé fronty - můj ohlas na článek Život a doba občana
Pavla Wonky
Protéze je můj bratr mrtvý a nemůže se již ozvat nsbnepravdivé
výpovědi zaměstnanců Mileta Vrchlabí a určitě by to udělal,"^k se,s
ohledem k památce bratra,cítím být povinnen abych odpověděl zá^r^ěho.
Použiji k tomu písemností z pozůstalosti Pavla Wonky. Jedná se o'výtahz originálů záznamů Pavla Wonky,které byly předány na soud a vyšetr$va~
teli.
\
Cituji z pozůstalosti Pavla Wonky :
Pavel Wonka pracoval v n.p. Mileta Hořice závod Vrchlabí. Zde by
la velká řada nešvarů. Např. řidič. Jiří Hošek za pomoci ředitele závoduKarla Novotného prováděl rozsáhlé podvody. S tím jsem nesouhlasil a pro
ti těmto nedostatkům jsem, vystupoval. Nikdo neměl žádný zájem o jejich —
zjištění a odstranění. Na podnikovém ředitelství mi bylo řečeno,že pořá
dek na závodě není jenom moje starost a tím vše pokládali za skončené.—
Mnoha lidem jsem v závodě překážel
snažili se mě jako nepohodl
ného kritika zbavit. Jiří Nosek se také nejvíce protizákonně obohacoval.
Mámí i tohoto řidiče charakterizovat,činím to taktoi Již mnoho let je
mu přezdíváno nejlínější chlap na fabrice. Přinutit jej k práci je takř
ka nemožné. Jde o osobu,která má sklon k agresivnímu jednání! Je kriti
zován, že má větší plat he-ž ředitel ačkoliv jeho hodinnový plat řidiče
os. vozu je nízkýi Velkého platu dosahuje velkým množstvím vykázaných
hodin,které nejsou kryty patřičnými výkony. $e ředitelem závodu tvoří
nerozlučný tandem a v této dvojici hraje dominantní úlohu. Ředitel
závodu mu podléhá psychicky jako malé dítě, *o způsobuje,že řidič Jiří
Nosek je velmi obávanou i když nenáviděnou osobou.
Přišel jsem na podvod pana Jiřího Noska,když' vykazoval větší počet km
u svého služebního vozidla.Když byl přistižen,tak prohlásil,že jsem mu
to přikázal já jako nadřízený. Podal jsem na Jiřího Hoška trestní ozná
mení, že mě obvinil ze spolupachatelství ve formě návodu,za což mu orgá
ny činnými v přípravném řízení byla poskatnuta, jako pachatelibeztrest
nost. Výpověč tohoto řidiče přivodila mé trestní stíhání a moQi pětiměsíční vazbu a následně,po 14 měs. nepodmíněné^ odsouzení jsemsi zbý-’
vajících 9 měsíců musel odsedět ve věznici Plzeň - Hory. Existuje zde
podezření,z rozkrádání majetku v soc. vlastnictví. Někteří zaměstnan
ci mi oznámili,že; pan Jiří Nosek služebním vozem vozil do své garáže
kanystry, pravděpodobně s benzinem. Sám jako svědek njohu potvrdit, že
Jiří Nosek s konkludentní podporou ředitele páchal rozsáhlé podvody při
zkreslování evidence docházky. Tyto podvody prováděl po^několik let a
kdykoliv jsem proti tomu vystoupil dostal jsem se do vážné konfrontace
se ředitelem.Odhaduji,že takto získal tisícové částky a že se tak^stalo
výdělečně. Ve věci jsem ochoten vypovídat jako svědek. Jmenovaný řidič
se měl před dalšími pracovníky n.p. Mileta vyjadřovat o mé osobě těmi
to výhrůžkami : ” Já ho nenávidím.nejraději bych jej zničil,svázal bych
mu ruce dezadu a dal do úst roubík. Dal bych ho do kanalizace a přibou
chl na něho poklop. Za čtrnáct dní' bych se na něho šel podívat a když
by prosil o vodu,tak bych ten poklop zase přibouchl.” Jiří Nosek se
veřejně před dalšími pracovníky n.p. Mileta vyjadřoval,že mě nenávidí,
jim/myšleno jemu a řediteli/ překážím a že se mě musí zbavit. Dále’se
chlubil,že na mě
ředitelem napíší komplexní hodnocení,které mě musí
zničit. Ihned po mém nástupu jsem zjistil trestnou činnost Jiřího Ploska,
spočívající převážně v podvodném jednání. Ten se též cítil dotčen- tím,
že jsem jej svým nástupem zbavil řízení dopravy a nutil ho odvádět prá
ci. Ihned od samého počátku mě všemožně pomlouval a snažil zdiskredito
vat. Ve- v.p. Vkus sliboval flašku tomu,kdo způsobí,abych z n.p. Mileta
musel odejít.
Při domovní prohlídce byl pan Jiří Nosek,který všechny věci označil za
majetek Milety např. i o nápravě tvrdil,že je z Milety,ale přivolaný
znalec konstatoval,že se jedná o nápravu ze Š 120,a takové auto
v

Milotě nikdy nebylo a tak to šlo u všech věcí. Takovýďh křivých výpovědí
bylo více,přesto býl Nosek použit jako kprunní svědek proti mě.
... Skutečnost je taková,že jsem nastoupil do naprosto rozvráceného
závodu.kde neexistovalo žádné řízení,kde morální stav byl zcela rozvrá
cen. Neměl jsem podporu ani u svých nadřizených,když jsem chtěl zjednat
jakýkoliv pořádek* Podřízení byli léta zvyklí žít v nepořádku a tento
stav jim vyhovovalprotože po nich léta nikdo nic nechtěl.
Jak se situace změnila po letech kdy jsem museí ze závodu odejít
dostávám zprávy. V závodě 12 Vrchlabí n.pi Mileta funguje mladý ředitel,
který nemá dostatekvzkušeností. Řidič Nosek,o kterém je všeobecné špatné
mínění podal výpověd. Bez podpory starého ředitele je zde nemožný* Na mé místo nastoupil mladý člověk. I on má vážné problémy se svými podří
zenými. Je.-ho podmínky jsou nesrovnatelně lepší i z toho důvodu, že je v
KSČ. Přesto léta zanedbanou situaci nemůže zvládnout* Jeho posledním —
problémem je to,že ředitel ho vjzval,aby si udělal pořádek a že mu pod
řízení popíjejí V kotelně alkohol.Když tam zašel byl výsledek takoVýjže
mu jeden pracovník praštil flašku pod nohy. Ná sledně byl obviněn*žé
měl o předsedkyni KSČ údajně říci,že je švině... Situace je potom složi
tá ještě v tom,že nemůže prostě vyhodit údržbáře šicích strojů.nebot v
tomto- oboru za ně nenajde náhradu a fabrika by se musela zavřít,
^nažím se o to,aby jste pochopil skutečnou situaci v závodě,kde se i po
odchodu neřídícího ředitele existují vážné problémy,kdy se dá velmi
snadno otočit celá situace tak,že vedoucí,který chce pořádek může být
velmi snadno zlikvidován a nakonec ten špatný. Dobří nakonec budou ti,
kteří se spojí k jeho likvidaci,aby se mohli v práci flákat,popíjet
alkohol atd....
V dané věci je to> potom tak, že v závodě je všeobecným ta jems tvím,kdo je
Jiří |j|osek,
osobně mohu potvrdit svědecky několik Noskových nekalot.
Co je to však platné,když jsem za to obratem stihán a je to zařízeno tak,
že se do protokolu mnoho nedostane. Je to proto,že pan Nosek je pořád
členem KSČ a spoluzaměstnaci se prostě bojí.
To,co se děje v tomto závodě je naprosto nenormální. Hrubě je po
rušováno právo s překrucována skutková stránka věci. Jiří Nosek podezře
lý ze řady trestných činů je čistý jako lilie. Zavřený do vězení je ten,
kdo ňn jeho činnnost poukáže a pan Nosek je použitelný jako nepravdivě
vypovídající svědek. To se potom lidé musí proti němu bát promluvit.
Když potom orgán činný v tras tnim řízení nemá zájem nic zjistit tak je
výsledek jasný ...
Tento odstavec je z dopisu Pavla Wonky vyšetřovateli hradecké prokuratu
ry Tomáši Žučkovi z 9.2. 1986
Některé výpovědi v článku MF z 17.2. 1990 mě nutily k tomu,abych uveřej
nil k tomu můj příspěvek.
Paní nebo soudružka Margita Krausová nemluví pravdu. Viděl a četl jsem
moc,ale toto je snad nejprimitivnější výpověd,která ^která ukazuje na
morální a intelektuální úroveň zmíněné M.K.
Ne vědomí: helsinský výbor
krajský prokurátor v Hradci Králové
GP CSR
ve Vrchlabí 23.2. 1990
Wonka Jiří
"Res publica” č. 10/90
Jak_si_sto jí _komunisté

ctiá z e j í c i cli _v o lbá cln?

V týdnu od 26.2 - 2.3. odpovědělo dalších 14 dotázaných, takže výzkum
již proběhl u 53 dotázaných, kteří odpovídají zprůměrováno, že komunisté
dostanou v červnových volbách 24,13%, takže zvýšení. Tento lichotivý výsledek jde na vrub posledního týdne, který docílil Vysokého průměru 33,25%.
Většinou jde o dělnické profese u s . p. Konstruktiva .
v.h.

