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Krajská prokuratura
Ostrava
Stížnost
na jednání příslušníků STB v Šumperku a příslušníků StB v
Ostravě ve věci mého výslechu ze dne 27*9•1976. Během výslechu na
Státní bezpečnosti v Šumperku mi bylo hlavním vyšetřovatelem,
jehož jméno neznám několikrát vyhrožováno propuštěním ze Vměstná
ní, byl jsem vyslýchán o svých politických názorech a bylo mi před
hazováno, že jsem zastánce socialismu s lidskou tváří a ke všemu
se mě tito soudruzi pokoušeli denuncovat, jakoby výstřižky a časo
pisy, které jsem odevzdal na jejich žádost k posouzení, byly proti
socialistického charakteru. Tohoto jednání se dooustil tehdejší ve
litel pobočky Státní bezpečnosti v Sumoerku, jehož jméno neznám
/snad Osladil, či Vysoudil/, ale ořítom-ný celému jednání byl tehdy
ppor.Kyselý, který si jistě bude pamatovat jméno svého šéfa, Proti
jeho jednání jsem se okamžitě 'odvolal ke generálnímu prokurátorovi,
který pověřil krajskou 3pravu SNB Cstr..va o prešetrení.
Dne 25.7*1977 přijel z této instituce do Šumperka mjr.Malinov
ský, který mi sdělil a uvedl v "Záoise”, že 00 přešetření byl postup
orgánů StB v souladu 3 ustanovením zákona. Cd té doby vím, že vyhro
žování propuštěním ze zaměstnání je v socialismu v souladu se záko
nem. V sculudu se zákonem samozrejme pak byl i pokyn Krajské správy
SNB Ostrova Č.j.: CS-2O33/I-1-76, poaeosa.ný náčelníkem v.z. plk. oodpis nečitelný, oro ředitele ÚZPP v Pruže, kde jsem byl zaměstnán,po
němž jsem byl přeřazen nejdříve na jiné pracoviště a později v pod
statě donucen k odchodu ze zaměstnaní, kue jsem pracoval již 12 let.
Zároveň mi mjralinovský do "Záoisu" sdělil, ^že ze strany nadříze
ného orgánu v Ostravo došlo k pochybení, nebot výstřižky a čas-ocisy
byly hodnoceny' jako nezávadné a prý omylem bylo uvedeno, že se jed
nalo o závadné. Toto vysvětlení j3em oovažoval^u považuji za účelo
vé a mělo krýt hanebný postup náčelníka StB v Šumperku a jeho zneu
žití moci veřejného činitele.
Rovněž podávám stížnost na jednání příslušníka Státní bezoečno3ti v Ostravě, promovaného právníku, jehož jméno neznám, který mi
v noci ze 24. na 25.2.1989 vícekrát vyhrožoval zmlácením, oůjdu-li
zapálit svíčky’’ ke škole Jana Zujíce v šumoerku. řatrně jej bude znát
pan Grmela ze Státní bezpečnosti v Šumperku, kde k těmto vyhrůžkám
došlo•
Oba dva tito příslušníci Státní bezpečnosti, proti kterým je
vedena má stížnost, jsou sice si generačně vzdálení, řekněme 20 let,
ale z jejich jednání přímo čiší možnost beztrestně ponižovat své
bližní jen pro uspokojení svého slavomanu či kariéry, jsou odrůdami
jedné a téže odnože - odnože stalinismu. Dovedu si představit kolik
lidí svým fanatickým jednáním přivedli do neštěstí. Proto tuto stíž
nost Vám, pane krajský prokurátore, postupuji.

Jng.Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
787 01 Šumperk
Na vědomí; 1.Krajské koordinační centrum
Občanského fóra v Ostravě,
2.Městský koordinační výbor
Občanského íóra v Šumperku.
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Slzy demokracie.
Již se stalo to, čeho se většina soudruhů tak bála, Byla orcrlomena ooevnění bašt, tak mocně síly naší vedoucí strany KSČ! Byla přiznána doposud,
tak utajovaná skutečnost, že strana KSČ není dobrým a schopným představite
lem naší vlasti. Na nevyslovenou otázku, jak chutná moc, nám zatím nikdo od
povědět nemůže, jsme svědky na každém kroku, že boj o tuto moc neopadá, není
to jenom moc, je to ale i touha po velice dobrém finančním zajištění, které
poskytovalo mnohým lícem bezstarostný život, Froto také snaha určitých lidí
se udržet u moci za každou cenu je tak veliká. Je tak veliká, že zapomíná
na slovo demokracie. Způsoby jak se zdá jsou nevybíravé. Působit na lidi,
již 40 let nesplněnými sliby /sliby chyby/, přivést národ do lhostejnosti a
ukolébat k soánku, případně ssánek urychlit klackem do hlavy. Všechny zb’soby jsou dobré, at jsou jakékoliv. Jedním z dojemných zsůsobů jak zahrát na
city člověka je bezostyšná propaganda ve sdělovacích prostředcích. Naoříklaa
se soudruh rozoLáče, že se děti ve školce odvrátili od jene dítěte. Jaký asi
zaujímali postoj děti těchto mocieánů u moci doposavad v kolektivu jiných
dětí, Myslím, že každý z nás je obdařen citem a nerad se stává pokladničkou,
která je určena na ukládání druhých a nad to mocných a nedotknutelných, jis
tě i děti poznaly, že za facku je nulový účet a prasátko se rozbilo, kolik
asi z prasátka vypadlo n e s p 1 a c e n ý c h účtů'? Y o c n ý již nes ů že bezmocného bít,
i to je ®ro mocného, velká křivaa, kiyž se má stát rovnoceným partnerem. Na
schodech každodenního života zůstalo po vás soudruzi tolik blata, které my
jsme měli po vas vylízat, že slzy, proti tomu svinstvu se dají nazvat jen
□^tem před zodpovědností za zločiny, které jste spáchali na sv-m národu. Je1- romány skutečných oríbénů a křivc od vražd až oo šikanování pracujících
°* m’ž.ou Dr“dložit a obložit. 7 tom je právě pm vás, t~ největší nebezoečí
a or^to jste schonni křičet cokoliv, jen aby jste vytvořili um*lé neořát*le
5 oc i a L i srnu a vynnuli jsie se tím zrcadlu, iCer* ?r>řu/e .< Linu,
lak^vvto ze’snb arístuou t ťa<t*r. nesKÝtá žasnou nad*,;! cccat se na n°stu označenou slovem: DEP. CK 4úC1 E.
Vaclav Černík

Kolik % pro kandidátku Č. 10 - KSČ?
Ve státním podniku Konstruktiva probíhá průzkum veř-jnéhr mín-ní, jehož
• e z'* Žartni lo již 120 zaměstnanců. V týdnu od 4..í.-6. 4. šest resDončentů uve
dlo, že KSČ zístá 2"7,49h hlasů. V týdnu ~e 2.4.-11.4- uveclo^S resojncentů,
že KSČ získá-18,84^ hlasu, myšleno do Federálního shromáždění. 7 týdnu od l7.
4.-2C.4. je toto číslo ooět 27.14r aři devíti respondentech. Je tomu již 10
tvdn’’ co tento výzkum probíhá a je tolísavý v jednotlivých týdnech v rozmezí
od 18,?4? v sedmém, týdnu až 30 32, "3% ve- třetím týdnu, ľakž.e c těchto dese
ti tvdnecn má podle respondentů KSC dostat 23,12%. Před třemi ť’dny byl or‘r.-r 23,00%, či-li jat vysvítá z průběhu výzkumu, at si dávají jednotliví za
městnanci výsledkové kotrmelce jaté hrdlo ráčí, vzhledem k počtu resDondenť’
se sr’mérný konečný výsledek nijak zvlášt neovlivní, pokus ovšem nedojde na
politické scéně k nějatému nepředvídatelnému vývoji. Cd 30.3 • probíhá ještjeden výzkum a sice na Doradí komunistů ve volbách a výsledek: na první mís
to jatožto nejsilnější stranu je staví jen jeden respondent z 22 zjišťovaný
ch do 2C.4. Dále 1C respondentů je staví na druhé místo, 6 respondentů na
třetí, 4 respondenti na čtvrté místo a jeden na páté.
V.H.
Čtrnáctideník

’’Dialo g"

zaregistrován.

Rychle za sebou vyšly dvě čísla již zaregistrovaného "Východočeského Dia
logu" česKoslovenské demokratické iniciativy se silnou redakcí novinářů z
Hradce Králové za šéfredaktorství Milana Lakatoše, A.V.Frice 132, 504 01 No
vý Bydžov. Časopis nemá jen tak ledajakou tradici, v září r.1989 publikoval
v plném znění prohlášení "íNěkolik vět" a to jak známo, storo jako jediný v
ČSSR. Má i zajímavý patronát, světoznámé ”Neue Zurcher Zeitung".
V.H.

”Res publica* d.17/90.
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TEODOR ROMZA
1047-ho rola komunistami zamordovaní)

Greek Catholic bishop and Martyr of

Gr. Kaít. Jepiskop i Mucenik Karpatorus-

Carpatho-Ruthenian people, murdered by

koho Naroda.

communists in 1947.

/мученический

дух эпископа ромжи жити

БУДЕ С РОДА В РОД.../

Příspěvek k historii Podkarpatské Rusi,
zemi, jež byla okrasou Československa.
/Poskytl Václav J. Vostřez/
MUČENlČESKIJ DUCH EPISKOPA ROMŽI ŽITI BUDE S RODA V ROD ...

Dr. Alexander V. Fedinec:
Hodovščina mučenlčeskoj smerti Dr.Klr Teodora Romžl, Eplskopa Mukačevskoj Eparchijl, pripadaj et na darí 27-ho Októbra. Ruslny po vsích konči
nách svita, no osobenno naši brat j a v starom kraji pod Sovetskoju okugacljeju, s horkosteju v serdcach vspominajut sej smutnyj juvllej. Traglcnoje
sobytije toho zachmúr ennoho dňa, snová i snová napominajet nas na strašennyj uragan bolševlckoho pekelnoho ducha, kotryj bezmiloserdno kotltsjanad
našoju rcdnoju zanleju - nisčit nevinnoje íudstvo i svojim despotičnym po
tenciálom zahrožujet cilu chri stí j ansku civili zaci ju. V kraju kotryj byl
okrasoju Čechoslovák! ji, je sumno. Na vysokých poloninách zatichla veselá
pisňa a bystri potočki sobravšij esj a tokl slez Materej Rusinov, ticho vlivajutsja v hlubokoj e koryto rodnoj Tisy.
V sem chaoticnom varu, borby dobra s diavolom, kotryj v formi komunlzma choče ovolodlti svitom, v rodnom kraju, v stribemych Karpat ach, hor
do stojaí dva znám j a: dvojramennyj chřest na vysokoj zvonaml Episkopskoj
katedrály v Užhorodl a ne daleko ot nejí silueta mohučoho zámku kňaza La
borca. Besi znamena javíajutsja simvolom pradldnoj viry kotru Rusiny sochranlli so vranei kreščenija kňaza Borisa Metod!on v hodu 86C-om, simvo
lom hrabrosti s jakoju Rusiny vže v IX stoíltlju zaščiščali svoju
rednú
zaníu a zapadnu kulturu spered vorožymi našestvijami vostočnych hord. Sesi
znamena ostalisja posvj atnym simvolom borby Rusinov za viru, za svobodu,za
christi j anski j ideál žízni, za kotri vysokí ideály Rusiny stolit! j ami při
nosili krevavyj o žert vy. Sej vlčnyj duch naroda, byl otorazotvoren mučení
kom-Epi skopom Romžoju, a sej duch daže sily materi al i stien oho
komunizma
unlčtožltl nesmohut.
V katedraíi, hde jest uloženej e íllo Epi skopa^-muč enika, bezbožnyje
bolševiky propovidujut. V staroslávnom zámku kňaza Laborca,hde v XVII. stoíltiju Episkop Bačinskij perenes Mukačevskú duchovnu seminári j u a hde T.
Romža jak spirituál saninarlji vospltoval bohoslovov,nachoditsj a stan i mučilišče MVD. Na dalekoj Sibiři mnoho duchovenstva a s nimi masa vlmych sy
nov Podkarpatskej Rusi stradaj et 1 umirajet. Sov!ty ňijakim natiskom
ne
prinútili duchovnikov perejlti na tak zvanoj e sovitskoj e pravoslavlje a
národ, zrektlsja svojich tradici j. Musili Mukačevskú Eparchlju ur J adovo
llkvldlrovatl a Eplskopa Teodora Romžu zamučlti.
Mučeničeska krov Eplskopa Romžl, duchovoho Vožda Podkarpatskí ch Ruslnov, Jaka pod vo j ennym vozom MVD, 27-ho Októbra 1947-ho hoda
skropila
rodnú žemlu 1 istorlčnu dorohu lz Mukačeva do Užhorodu; napolnila zolotymi
bukvami ne toľko analy istoriji Podkarpatskí ch Rusinov, no i analy istorlJi Christovoj Cerkvi.
Episkop T. Romža jest národným herojom 1 vlmym apoštolom unlonizmu.
Svoj molodyj život zasjativ unionističnoj misljl, na ktorú prihotovíavsj a
v Rlmi. Cstajetsja blesčasščim primirom vlmostl k greko-katollčeskoj Cer
kvi a Rimskomu prestolu, bore® za vysokí ideály christi J an skl. Javlaj etsj a
duševnoju posiloju na liše Rusinov, no 1 vslch terpíaščlch pod komunizmom.
G-r eko-katollč eska Ceŕkov na Podkarpatsko j Rusi tvořit odlnoku svj az
meždu pravoslavným Vostokom a katoličeskim äapadom. Sovlti chotill uničtožlti najsvitlljšu ličnost toji Cerkvi, kotra byla 1 jest najbolšlm nepriJatelem komunizma. Taklmže samým obrazom byla llkvldirovana greko -katollčeska Ceŕkov na Slovakijl, hde Prjašovskij Episkop Gojdlč 1 Episkop Hopko
byli na dovholltnu ťurmu zasudženi, v Rmuniji 1 všude tam, hde kremlevsklj
imperializmus svojeju krovavoju rukoju dosjah.
Velikije cerkovnyje organlzacljl starokr aj evych bratej, duchovna se
minári j a sv. Klrila 1 Metodlja v Pittsburghu v Amerlcl, rádiová peredača
sv. služby z svobodnoj častlny svitá v staryj kraj, j avl ajutsj a dokazat elstvom toho, čto dljavolsklj plaň Sovltov neudalsja. Duch narodnyj ,duch ví
ry k svojej tradleionoj Cerkvi, duch Eplskopa - Mučeníka, komunisty nanožut zlomiti. Sej Duch, duch Eplskopa T. Romzi žití budet s roda v rod...

Stanovy Hnutí ca občanskou svobodu
adresa:
__ ___ __________________________________
Jan Kozlík,
lionýrů 69, Praha 6
P
I, Programové cíle

Adresa:
Tomáš Zelenka
Lomená 17, Praha 6
PSČ 162 00

Hnutí za občanskou svobodu se ustavilo 15. října 1988 v Praze,

Brně a Bratislavě vydáním manifestu "Demokracii pro všechn?r", v němž
jsou vyloženy jeho programové cíle. Hnutí za občanskou svobodu (dále
HOS) je volným sdružením, v němž se soustředují lidé, kteří se

chtějí v duchu manifestu angažovat za rozvoj demokracie prosazováním
všeobecných i místních požadavků a úsilím o nezávislou kandidaturu
do zastupitelských sborů.

\

II. Příslušnost k HOS
Členem

HOS se stává každý, kdo souhlasí se zásadami manifestu "De

mokracií pro všechny" a je ochoten se práce v HOS aktivně účastnit,
platí členské příspěvky a zašle vyplněnou členskou přihlášku.
0 každé přihlášce rozhoduje místní skupina HOS prostou většinou

hlasů. Místní skupina je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Všechny orgány rozhodují nadpoloviční většinou hlasů

za přítomnosti nadpoloviční většiny členů nebo delegátů.
III. Vnitřní organizace

HOS je volné sdružení skupin a klubů. Jejich práci koordinuje
15 - 20ti členný výbor, který je volen celostátním sněmem účastníků.
HOS. Pro koordinaci místních skupin HOS je možno vytvářet výbory

v jednotlivých krajích, okresech, městech a obcích - například

pražský výbor HOS. Koordinační výbor HOS může v mezích právních
předpisů provozovat hospodářskou a obchodní činnost včetně činnosti
vydavatelské. Voleným orgánem je i revizní komise.

IV. Právní subjektivita

Vedle celostátního koordinačního výboru HOS se sídlem v Praze
mohou nabývat práv a zavazovat se i městské výbory, a to s písemným
souhlasem celostátního koordinačního výboru HOS.
V, Zásady hospodaření
Prostředky potřebné pro svoji činnost získává HOS z příspěvků

Členů HOS, z darů sympatizujících občanů a organizací a z vlastní
činnosti. Každá složka HOS, která má právní subjektivitu, hospodaří
zcela samostatně a nese ze své hospodaření odpovědnost. Koordinační
výbor HOS neodpovídá za závazky ostatních složek HOS s právní
subjektivitou a naopak tyto právní subjekty neodpovídají a neručí
za závazky ostatních složek HOS s právní subjektivitou.

Tyto stanovy byly přijaty celostátním sněmem HOS 24. února 1990

