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Sympozium o budoucím M^mackj — 3az účaxtníkó z ČSFR

Sjednocení vyvolává smíšené pocity
Není žádným tajemstvím, že spojení západního a východního Německa
vyvolává smíšené pocity zejména v některých kruzích bezprostředních sou
sedů sjednoceného Německa. Je zajímavé, že u východních sousedů Německé
ho státu se Často zároveň uvažuje o tom, že investice do dnešního východoně
meckého hospodářství se stanou velkou zátěží pro západní Německo a tak se
dokonce počítá s tím, že hodnota německé marky bude klesat.
Západní sousedé Německa vidí situaci
zcela jinak. V podstatě tak, jak ji vidí po
litikové v Bonnu. Hospodářský potenci
ál Německa tecf neobyčejně vzroste, a ně
mecká konjunktura, od poloviny 80.let
prudce stoupající, ješté více zesílí. Ně
mecká marka neztratí nic ze své hodno
ty, spíš se očekává její zhodnocení. Západoněmecký kapitálový přebytek se ted z
větší části obrátí do východního Němec
ka, místo aby plynul často do vzdálených
zemí.
Není pochyb o tom, že Bonn a jeho zá
padní spojenci vidí vývoj daleko realistič
těji, než spekulanti v některých kruzích
na východě. Je příznačné pro poválečné
Německo, které vsadilo na hospodář
skou expanzi, že se začíná bát své vlastní
úspěšnosti.
Nadace Informedia, se sídlem v Kolíně
nad Rýnem, uspořádala před nedávném v
luxusním hotelu Kempinski u Frankfur
tu mezinárodní sympozium pod přínačným názvem Cena zdatnosti — Německo
viděno zvenčí. 10 pozvaných cizinců refe
rovalo o tom, jak vidí neobyčejně vzrost
lou sílu Německa různé národy. Mezi re
ferenty byl Japonec, Argentinec, Řek,
Ital, Američan, Angličan, Španěl, Fran-
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Pravda není
manipulovatelná
Každý člověk má právo a povinnost
zastat se člověka, kterého si váží! V mých
očích je jím výrazný znalec mezinárod
ního práva a právní filozofie býv. ministr
JUDr. Richard Sacher. Znal jsem jeho ot
ce, který žil léta, až do své smrti, v Augs
burku. Byl to vzácný člověk a Richard to
neměl doma jednoduché. Článek „Vítěz
ství svobody a slušnost" (NP č. 7-8/90) se
mě hluboce dotkl nekvalifikovaným a jed
nostranným útokem na dr. Sachra. Píše
se v něm, bez uvedení jediného důkazu, o
JUDr. Sachrovi:

„Svými nešikovnými výroky o údaj
ných volebních machinacích a totalitních
tendencích (!) vítězného Občanského fó
ra se sám zahrál do autu. Designovaný
premiér Čalfa mu asi spočítá „lustrační"
levity a nepozve ho..."
Právě Čalfa se odváží někomu něco
vyčítat! To si dal pisatel článku vlastní
branku, nebo si neumí spočítat, kolik ča
su uplynulo od doby, kdy byl s. Čalfa ak
tivním komunistickým funkcionářem?
Pro lidi, kteří mění rychle politické par
taje, máme v češtině vhodný termín. Zají
malo by mě, jaké má pisatel článku právní
a politologické vzdělání, že si dovoluje
urážet člověka, který v době, kdy to ne
bylo bez rizika, se věnoval studiu právní
teorie posledního svobodně zvoleného
rektora KU JUDr. Karla Engliše? A po-

couzska, Madar a Polák. Všichni se shod
li na tom, že počítají s mírovou politikou
sjednoceného Německa a s jeho rostoucí
hospodářskou silou, která se zřejmě pro
jeví i v oblasti politiky tím, že v Evropě
se v budoucnu nebude moci stát nic, co
by překáželo záměrům německého státu.
A jak Němci tak i cizinci došli k závěru,
že 80-ti milionové Německo neohrozí
mír v Evropě a ve světě, podaří-li se sjed
notit celou Evropu politicky a hospodář
sky.

Sjednocení Evropy je nemyslitelné bez
předchozího sjednocení Německa. Chvá
la německého státu a německé zdatnosti
byla vyvážena kritikou. Cizincům např.
vadí, že německá společnost se stále mé
ně umí věnovat zábavě, že chybí srdeč
nost ve vztazích mezi lidmi, že ho
spodářský úspěch za každou cenu se stal
modlou. Umění, kultura, náboženský ži
vot, ale také oblast filosofie, kdysi v Ně
mecku velmi vážené oblasti lidského ži
vota, ustupují stále víc do pozadí.

Francouzská referentka poukázala na
to, že německé feministické hnutí naráží
na nepochopení u francouzských žen.
Neboť německé emancipantky jsou spíš

Dr. Martin Kvetko
opět doma
Jedním z těch, kteří se vrátili do vlasti
po desetiletích v exilu — v tomto případě
v NSR a ve Spojených státech — patří dr.
Martin Kvetko. Na Slovensku se okam
žitě zapojil do politické práce. V prosinci
m.r. byl zvolen předsedou Demokratické
strany na Slovensku. Jak je spokojen či
nespokojen s volebními výsledky své stra
ny?
„V prvom rade by som chcel zdôrazn
iť, že třeba hodnotiť volby pozitívne, le
bo vyhráli strany, ktoré sú za demokra
tické zriadenie a za československú fede
ráciu a že totalitné smery, či už komuni
stické alebo aj iní odstrediví slovenskí,
utrpeli do určitej miery porážku. Pokiaľ
sa týka Slovenskej demokratickej strany,
tak chcem zdôrazniť toľko, že demokra
tická strana ako strana politického stre
du má svoje poslanie a že jej účelem po
týchto voľbách je, aby sa upevnila ako
časť demokratického systému, ktorý sa
rodí a na ktorom pracujeme. A myslím,
že sme to dosiahli." ____________ (JB)
kud se týče toho „spočítání lustračních le
vitů“, bychom mu doporučovali se začíst
do rozhl. projevů a článků třaba Jiřího
Rumia z padesátých let. Více taktu a re
spektu i k politickému protihráči by ne
škodilo! Masaryk o tom nejednou psal i
hovořil např. s Čapkem. Studentská revo
luce měla humanitní charakter!

Konečně poslední slovo, jak se doví
dáme z Prahy, budou mít soudy.
Prof. Kratochvil

bojovnicemi proti mužům, než bojovni
cemi za zrovnoprávnění.
Němečtí účastníci sympozia s větši
nou výtek souhlasili. Dali na srozumě
nou, že sjednocené Německo konečně
získá naprostou státní suverenitu a že je
ho hospodářská moc uspokojí německé
aspirace tak, že bude možné, aby se ně
mecká společnost v budoucnu vyvíjela
normálně, bez jakékoliv frustrace.
Frankfurtské sympozium by mělo jen
malý význam, kdyby je pořádala bez
významná organizace a kdyby referenti
byli náhodně zvoleni. Jenže pořadatelem
byl svaz německých průmyslníků, které
mu nadace Informedia patří. Počítalo se s
tím, že přijede některý z hlavních politic
kých představitelů dnešního Českoslo
venska. Z termínových důvodů to však
nebylo možné. A tak jsem na poslední
chvíli zaskočil a v improvizovaném pří
spěvku potvrdil tézi známého polského
publicisty a do nedávné doby poslance
polského sejmu Richarda Wojny, který
mluvil přede mnou. Že totiž ve střední
Evropě vzniká kulturně politický blok
90 milionů lidí, mluvících německy. A v
době mezinárodních médií a televizí to
znamená, že sousedé německého jazyko
vého prostoru se dostanou do silného
vlivu německy mluvících zemí. Němčina
bude významnější, než byla kdykoliv
předtím. Co to znamená pro českoslo
venské školství v budoucnu, jistě není
nutné zdůrazňovat.
Prof. Antonín Měšťan

I 'H I
COTJ fq
£ 'H CD
Xi >£ P

CD
n

>
«£
£
co
•o

0)

- £
'<D <P
> £
xq co
TJ Xi
>j o
> co

CO • ••
£ CD CD

V representaci žsn

Absolutní menšina
(K.O.) — Ve federální vládě reprezen
tuje něžnou polovinu lidstva jen Květo
slava Kolníková, v české vládě ministry
ně obchodu Vlasta Štěpová a v koaliční
slovenské vládě se na ženy nedostalo vů
bec. Také ve federálním shromáždění ma
jí poslanci ženského pohlaví absolutní
menšinu, je jich tam pouhých 31. Ve Sně
movně lidu tvoří ženy ze 150 poslanců
jen 10%, ve Sněmovně národů 11,3% a v
České národní radě, jejíž předsedkyní se
stala Dagmar Burešová, jenom 13,5%.
To v národě, jehož dějiny se mohou chlu
bit legendární Libuší, Vlastou a Šárkou,
dívčí válkou proti hegemonii mužů, ale
také sv. Ludmilou, sv. Anežkou a Eliš
kou Přemyslovnou, není právě mnoho. V
minulém režimu měly ženy teoreticky za
jištěna rozsáhlá práva, ale jen na papíře.
Přestože tvoří více než polovinu voličů a
v letošních prvních svobodných volbách
kandidovala poprvé i politická Strana
žen a matek ČSFR. V zastoupení žen ve
vládě ani zákonodárných sborech se to
nijak neprojevilo. Feministické hnutí v
našich zemích zatím sbírá síly. S výsledky
voleb rozhodně však spokojeno být ne
může. V tomto ohledu naše mladá demo
kracie za mnohými západními rozhodně
pokulhává. Neboť, jak nedávno prohlá
sila ve Vídni na sympoziu žen z východo
evropských zemí rakouská ministryně
Marta Dohnalová, pokud je zastoupení
žen v parlamentě nižší než 30%, je zby
tečné hovořit o demokracii.
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»NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ«
Z»

Dílo ioialiiy - ing. Tomek odsouzen na 18 let s dovětkem:
byla na základě svědeckých vý mís.at! To by s! měli uvědomit
povědi ani vlastního doznání všichni naši občané, a to I ti,
prokázána žádná trestná čin kterým se v této době poměr
nost, soud nabyl přesvědčeni, né dobře dařilo. Existují hod
že by se takcvych činů mohl noty nejen materiální, ale hlav
v budoucnosti dopouštět, a pro ně duchovní a morální.
Froto, kdo chce mlt jistotu,
to se odsuzuje k trastu odnětí
svobody na lfl roků. Poté byt aby se už nikdy v budoucnu
Totalitnímu režimu předcho Šli. Ti však neuposlechli a tr
přtvezen do Ostrova nad Ohří takové zločiny nemohly opako
zích 42 let velmi záleželo na vali na svém. V tem kdosi ze
a zařazen do uranových dolů vat, nemůže dat svůj hlas stra
tom, aby národ Jako ceiek ztra shromážděných vykřikl: .A kde
▼ Jáchymově. Ve svém vězeň ně, která se tak těžce provini
til svou paměť. Neboť tam, kde je Tomek!“ [ing. František To
ském rejstříku měl poznámku la proti normám lidskosti^
jsou zpřetrhány vazby na mi mek = tehdejší předseda Jed
.návrat nežádoucí“. A to bylo ■ ■ ■
nulost, tam kde jsou vyzmizi- notného svazu českých země
rozhodnutí v totalitním režimu
Rukopis tobolo článku dokon
kovány tradice a retušována dělců — ISCZ). Vzápětí se ovíc než závazné, neboť v srp čil náš tatínek František Ha
fakta, tam není možné ani srov zvala odpověď: .Asi se bojí o
nu r. 1955 ing. Tomek zemřeL nuš 3. 5 1990, tedy den před
návat, ani pochybovat, ani do svou kůži". Na to reagovala pa
Ale na tom všem neměla ko svou smrti, o níž Informoval
kazovat a už vůbec ne usvěd ní Sa'ařo'-ská z Kláštera nad
munistická brutalita ještě dost. Orlický týdeník va zprávě .Ob
čovat ze lži. Nepochybní — kde Dědinou, předsedkyně odboru
není minulost, není zločinů a žen při JSCZ. požádala pana §1- • Okamžitě po nespravedlivém od čané odvolali poslankyni ONV“.
souzení lng. Tomka a přes pro
Otec již v minulosti o této
není také viny.
tinu z Bohuslavic, aby s ní za
test místních občanů byla je strašné křivdě na rodině Tom
Přišel však čas uvádět věci jel svým autem do Hrošky pro
ho manželka se 3 malým! dět kově před námi .často mluvil,
na pravou míru. To se týká 1 ing. Tomka. Zastihli ho právě
mi vystěhována na statní sta neboť jako blízký přítel ing.
prosincové protestní zeměděl v pilné práci při mlácení ječ
tek do Heřmaně u Kamenice Tomka byl o celé záležitosti
ské manifestace v Dobrušce ro mene. Tomek o manifestaci sa
nad Lípou. Nejstarší dcera Eva ,dobře Informován Nyní se roz
ku 1949.
mozřejmě věděl, ale nesouhlasil
v té době už studovala na gym hodl celou záležitost publiko
Přestože komunistická strana s ní, protože tušil, že se může
náziu v Rychnově nad Kněž vat, článek sice dokončil, ale
jednat o komunistickou provo
před volbami v r. 1946 slibo
nou, rovnou odtud jí odvedl již nestačil odeslat do redakce.
kaci,
tedy
o
příležitost
k
zatý

vala, že bude hájit soukromé
Činíme tak tedy my a dává
příslušník SNB. Po smrti Tom
kání nepohodlných lidí. Mez!
kově se už rodina do vyhnan me článek k otištěn! Ln memo
vlastnictví a podnikání malých ně patřil i on. Proto se dlou
ství nevrátila a zůstala v je riam.
a středních rolníků a živnost
zdráhal odjet s paní šafaníků, vzápětí po tzv. .únoro ho
Manželka a d$ti
ho rodné chalupě v Bílém Úřovskou
do
Dobrušky
Když
mu
vém vítězství“ dělnické třídy však řekla, že se v zástupu li
jezdé, kde paní Tomkova žije
r. 1948 se začala připravovat di ozvaly hlasy obviňující ho
dodnes.
na násilnou kolektivizaci našeCo říci na závěr? Z uvede
ze
strachu
o
svou
kůži,
roz

ho zemědělství. Jedním z je
ného vyplývá, že se komunis
hodl se přece odjet.
jích prvních projektů byly ná
tická vrchnost na Tomkově ro
Na ONV mu ihned nařídili,
vštěvy kontrolorů u vytipova
dině dopustila těžkého zločinu.
aby se manifestanti rozešli, že
ných rolníků na vesnicí Ve
A nutno vzít v úvahu, že ten
je za to osobně zodpovědný.
třelci bezohledně zabavovali zá
to případ nebyl v naší vlastí
soby krmných dávek, aby tak
ojedinělý. Takových a podob
majitelům znemožnili splnit do
Ing Tomek okamžitě uposlechl, ných zločinů komunistická to
dávky v živočišné výrobě. .Po
vyšel na balkón a vyzval ob
talita za doby své 42!eté vlá
dle připraveného scénáře pak
čany, aby se rozešli.-Ujistil je, dy spáchala na stovky ne-ll na
následovalo zatýkání a velmi
že obdržel slib propuštění obou
tisíce. Je pravda, že jako křes
Často i vystěhování rolnických
chlapců hned po skončení vy
ťané musíme i svým nepřáte
rodin .do vyhnanství“.
šetřování. Po této jeho výzvě
lům odpouštět, ne však zapose manifestanti skutečně roze
Při jedné takové .návštěvě*
šlí. Ing. Tomek 6e domníval, že
v Pohoří u Dobrušky projíždě
tím úkol uložený komunistic
li dva mladí hoši vesnicí na
kou vrchností splnil a může
dopis Čtenáře-.
motorkách a hlasitým troube
odjet
domů.
ním upozorňovali obyvatele na
Vážená redakce .] . -hevím zda
Domů tehdy opravdu odjel. '
„nezvané hosty“. Poté se do
otisknete
několik mojich slov,ale
Dokonce
ještě
téhož
večera
říi
usedlosti, v níž se právě odbý
ľv šlím,- že mluvím. ze převážnou
dli generální zkoušku divadel
vala kontrola, sešli sousedé a
ního spolku v Hrošce, jehož byl
většinu mojich kamarádů býv.vězňů
v naprostém klidu pozorovali
režisérem. Pozdě v noci si však
počínání úředníků. Těm se to
koncentráČníků/Bucbenwald 4 2-4 5/
pro
něho
přijeli
členové
SNB.
přirozeně nelíbilo, označili to
Následoval výslech před kraj
Slýchám,že prý se již opět někde
to chování za mařen! úředního
ským soudem v Hradci Králo
jedná o nás-sle zase bez nás !
výkonu, a proto oba hochy od
vé a rozhodnutí uskutečnit pro-i
vezli do Dobrušky na ONV k
Slibuje
se prý odsunuté páté ko
ces s organizátory dobrušské i
výslechu. Když vyšetřování tr
loně,že budou moci svobodně u nás
manifestace přímo v Dobrušce, i
valo již několik dní, rczhoď.a
hailovat a oělct,snad v Liberci,
skupina odvážlivců uspořádat I Byl stanoven jeho termín, a
protože o proces byl mezi ob
nebo v Chebu svoje srazové dny !
protestní manifestaci s průvodem na ONV v Dobrušce. Akce | čany velký zájem, byly na něj
Je jim to slibováno od nějakých
se uskutečnila onoho osudné- | vydávány ‘vstupenky. Králce
našich 'po revolučníob"ministrú ,
před jebo konáním však z kraj
ho 9. prosince 1949. Průvod, v
ského soudu přišlo nové roz
co tomu všemu říká náš pan presi
jehož čele byla nesena naše
hodnutí, že se soudní jednání
státnLvlajka, šel z Pohoří přes
dent Václav Havel. K-pisté, že
překládá do Hradce Králové.
Pulide do Dobrušky. Manifes
jsme si jej zvolili a že mu věří
tanti v počtu několika set se
me,ale neradi bychom byli zklamá
dožadovali propuštění zadržo
Tam byli hlavní organizátoři
ni .Karel Pasek./..’arnsdorf/.Sever.
vaných. Bylo jim však řečeno,
dobrušské manifestace odsou
že vyšetřování není ještě úkon- | zení k 5 až 20 rokům vězení.
-ozn.red.káži výhovujemeZAdresa
čeno a vedoucí činitelé ONV ! Rozsudek nad Ing. Tomkem
pisatele v red.archivu/
žádali, aby se lidé ihned roze- | zněl. Třebaže obžalovanému ne
Tento článek napsal 3. května člověk, který už není mezi námi.
Pan FraDtištk Hanuš. jemuž dotlouklo srdce v okamžicích, kdy
se rozhodovalo v Trnově o odvolání poslankyně ONV (o tom
jsme psali 17. května). Vzhledem k tomu, že toto svědectví svou
závažností vyčnívá vysoko nad mnoho podobných, které do re
dakce dostáváme, otiskujeme celé jeho znění, včetně dovětku po
zůstalých ..

VZPOMÍNÁME

SL.OVO O DEMOKRACII

V Šumperku b.8. 1990

Pane Mrňa,
jsou tomu dva roky, kdy se značná část naSí verejnosti mela tu Cest
seznámit se jménem Mudr. Mrňi, primáře psychiatrického oddelení fakul
ím nemocnice v Olomouci v souvislosti s falešnými lživými lékařskými
dobi ozdáními, která mela tehdy posloužit komunistické statni bezpeč
nosti zlikvidovat zase jednoho nevinného Člověka, jmenovité pana AugusLina Navrátila za jeho nezlomné náboženské přesvědčeni. Zřejmé nevíte
o telo udalosti a atere a zřejmé ani netušíte, jak nakonec dopadla :
totiž dobre, ve prospech práva pravdy a spravedlnosti.
Hym Ledy jméno Mrhá podruhé:
pred několika málo dny jsem sl opět procital stránky Reportéru (č. 13
stí.
a nasel jsem tam Váš Článek zamýšlející se, jak zaznívá už
z jeho záhlaví, nad náboženstvím. Jenom stěží Vám, pane Mrhá, mohu
dostatečným a přijatelným způsobem vyjádřit svou kritiku, nesouhlas,
cxlpoi a pohidáni tímto VaSlm literárním výtvorem. A nejsem sám. Stejný
postoj a lozpoloženi se mnou sdílí všichni ml přátelé, kterým jsem dal
VáS Článek přečíst, jako ukázkový přiklad mySleni, kterým se vyznačo
vala nejenom bývalá fašistická, ale i bývala komunistická ideologie
a lide, kleči s ni mentálně souznéli, nadále souzní, anebo, kteří jl
byli myšlenkové a psychicky postiženi, zkratka lidé s vymytym mozkem.
Ne nadarmo dr . Zverina kdysi rek! výrok, že "komunismus je mozková
choi oba".
lak jako jsem rozčarován v posledních měsících ze stránek a Článků
kdysi tak výborných Lidových novin, zamrzelo me, že Článek podobne
pi ovemence byl otištěn v Reportéru, jehož demokratičnost a literární
kiedit byl znám už z let 1908 a 1909. Tyto ročníky jsme jako vzácnost
uschovávali celých uplynulých zo let a jaksi automaticky jsme predpo
kladali, že bude mít znovu obnovený Reportér stejnou úroveň i dnes.
Svůj Článek začínate slovem "věřím", což je pro mě osobně slovo
posvátné a uráží mé v jakém kontextu svého Článku tento vyraz používá
te. Pr vlil odstavec Vašeho parní letu charakterizujete Jako "obavu pCed
klér ikalizaci verejného života”. Nepochybně slučujete tento pojem
s katolickým křesťanstvím a katolickou Církvi. Ostatně to vyplyvá
z dalšího textu Vašeho príspevku.
Nevím jakého jste přesvědčeni, mále-li vůbec nějaké, jakého poli
tického smyšleni jste, nebo případně jakou vyznáváte filosofii, Ci
ideologii, ale připadá mi, že jste pejspiše stoupencem "umění a schop
nosti" demagogie myšlenkové i verbální, v každém případě Živené nepřá
telstvím vůči Církví, vůči duchovním, kulturním, sociálním a morálním
hodnotám, které Církev po staletí vědomě a svědomitě vytvářela a obo
hacovala tak evropskou civilizaci. Vaše názory na Církev a Její posta
veni ve společnosti a státě dostatečně demonstruje nakažení ducha
a sidce lotalitarismem a nezaleží na tom, jestli fašistickým nebo bol
ševickým, pt otože pro mě je to jedno a totéž. Dva vyrazy jedné věci,
dva odstíny Jedné podstaty. Mimochodem fašismus a bolševismus mají
kromě jmeho i společné styčně fcxxiy zaujatosti a nenávisti vůči křes
ťanství a zejména vůči katolické Církvi. Byl Jsem, pane Mrrta, tak
trochu zaskočeny taktem, že šéfredaktor Časopisu, který kdysi ztěles
ňoval demokracii a demokratičnost, nejenom tisku, slova, ale i života,
kteiy byl kdysi symbolem svobody pred zotročením jak domácím tak okupanskýiu, se projevuje tak nedemokraticky, tak intolerantně, tak primi
tivné - totalitárně. Z Vašeho Článku lze totiž vyčíst o Vašich názo
rech více než Jenom náboženskou nesnášenlivost, 1 ze z něj postřehnout
Vaše celkovější postoje k otázkám svobody a rovnoprávnosti a Vaše metixly, které by Jste patrně, kdyby Jste měl tu moc, uplatňoval. Je mi
28 let a Vaše myšlení je mi cizí a odporné, tak jako mě a mé generaci
byla a dosud Je odporná komunistická ideologie, její následky, všechny
její varianty a odnože a vše, co k ni historicky směrovalo.

Ve svém panfletu se Vašim Čtenářům pokoušíte vsugerovať, Že "vzniká
dojem, že církevní kruhy připravuji tém, kdo nesdílejí Jejich víru,
svého druhu pomstu za vědecký ateismus”. Proč tuto sprostou a zákeřnou
lež dále nepodložíte nějakými faktickými důkazyV Na VaSe dojmy a hypo
tézy, pane Mi rta, vétSina inteligentních lidí, věřících 1 nevěřících
neslil zvědava. Pan prezident měl naprostou pravdu, když sl nedávno po
steskl, že naše žurnalistika tone v hlubokém upadku. Jsem přesvědčený
o tom, že i Vy spadáte do kategorie diletantských a post-totaiisticky
smýšlejících pseudonovinářů. Navíc cirkevní kruhy, Jak Je Vy nazývate,
se nepotřebují nikomu mstít, jednak proto, že zákon odvety a pomsty
chtivost nepatři do křesťanské etiky - to je doména jiných ideologii
■ a jednak proto-, že máme behetn dvou tisíc let zkušenosti, že, jak se
1idové říká: "všeho do Času, jenom Pan Bůh na veky”, a nutno dodat
i Církev. í-ašismus trval jen několik let a Církev ho, tak jako mnohé
jiné politické zmeny přežila bez větších otřesů. Komunismus v Česko
slovensku a v dalších východoevropských státech vytrval několik desí
tek let a je už také nenávratne pryC a Církev stale trvá. Samozřejmé,
že přežila i "osvíceneckou vládu” císaře Josefa druhého. Přežila masaki y věřících lidi za římského císaře Diokletiana, v Mexiku ve 30.
letech, v Sovětském svazu permanentne od roku 1917, v Albánii a Čine
po di uhe světově valce a mohli bychom v takovém vyCtu pokračovat temer
do nekonečna. A bude žit i po Vás, pane Mrhá, i po tne a přežije zaru
čene ješte mnoho dalších smrtelníka a smrtelných ideologii, vlád, sys
terna, i evoluci a státních previalo. Církvi a křesťanům postačuje trpě
livost, aby se, jak kdysi pronesl věhlasný církevní uCitel Jan Zlato
ústý "po bojí s Ní stali její nepřátele směšnými". Takže ne pomsta,
pane Mina, ale Cas, trpělivost, sila pravdy, ovoce lásky a humor, to
jsou naše zbraně, kterými Církev přežívá celá staletí ...
Dále rozvíjíte proticlrkevm propagandu slovy a názory ”, že se
statui lozhlas a televize předhánějí v náboženské propagande, a že
dochází i k takovým pozoruhodnostem, kdy na jednom programu se vysílá
mše, zatímco na druhem knéz vysvětluje detein, sledujícím svůj pořad,
katolickou věiouku. (Předesílám, že nejem katolickou, ale i nekatolic
kou, a to ve snaze, aby to bylo rovnomerne a navíc mají v televizi,
rozhlase i tisku sve místo i různá další náboženská hnutí, společnosti
a filosofie, což se mi jeví v naprostém pořádku). Ale Vy jste zřejme,
pane Mina, aleigicky na katolíky a katolickou Církev. Nic proti tomu.
Máte na svůj odmítavý postoj, kritiku i polemiku právo, máte právo
i na svůj případný ateismus. Ci materialismus, máte právo i na to být
"vyznavačem ginga", jak o Lom ve sve literetuře pro mládež píše Jaro
slav 1’oglar . lak to má byt ve svobodné společnosti a v pravé neíalšo
vane demoki acii. Ale z Vašeho pant letu vyplývá, že rovnoprávnost pro
katolíky je Vám trnem v oku. Nezbývá mi, než. konstatovat, že kromě to
ho, že jste špatný novinář a človék zaujaty proti Církvi, jste
i taktně řeCeno nedovzdftlany, jinak by jste nemohl rozvíjet takové
teoi ie úlohy Clikve ve státe, jak jste uůinil v inkri minovaném Článku.'
Přestože r;e v jeho zavátu vehementne dovolávate demokratických vzorů
zahraničních států, nepovíte Čtenářům ani slovo o mezinárodních prá
vech, chartách a zákonech různých demokraticky proslulých západních
zemí. Žádné citace i.iapř. helsinských zasedáni nebo následných víden
ských. Žádné citace dokumentu OSN nebo UNESCO. Zřejmě jste žádny
z těchto dokumentů nikdy neviděl a nečetl, jinak by jste nemohl chtít
redukovat nábožensky život obCanů naši republiky na obvodové zdi je
jich kostelů a modliteben, místa u ambonů a kazatelských pultů a pří slušne denominační tiskoviny. Nevím, zdali si plne uvedomujete, anebo
ne a nakolik, že svým Čtenářům vnucujete mařx-leninská, hitlerovské,
stalinisticke, úhrnem fašisticko-bolSevické teorie a praktiky.
Prosím Vás, pane Miůa, nepište takové přiblbie články a neztrapftuj
te se, předpokládáte-1 i, Že je budou Cist inteligentní, vzdělaní
a soCtéll lide, kteří navíc mají zkušenost s životem v západních de
mokl aci leh. Cožpak Vy opravdu nevite, že podle mezinárodních dohod,
xaknnrt, cihart i jednot 11vycli demokratických ustav mají věřící lide

Jakéhokoli vyznaní pravo v rámci hromadných sdělovacích prostředků
i na televizní a rozhlasové vysílaní, vlastni církevní, nebo soukromé,
nebo statni? Nemam co bych k tomu vlče dodal. Navíc věřící lide v naši
zemi nemají ani zdaleka ten pocit, Ze by pan Kantůrek a jeho kolektiv
vysílaly přemrštěné množství pořadů s náboženskou tematikou. Vy a Varn
pcxiobtií ve svém prot icí rkevnim afektu znejme narážíte na ty dny, pořa
dy a přímé přenosy, kdy se Jich jednorázově, při několika slavnostních
příležitostech našich národních svátků nakumulovalo o něco více, ale
ted už zase mame několika měsíCni půst spestrovaný nedělními pétiminutovkami před dětským vysíláním. Ani detske náboženské pořady nepřesa
bují milu několika málo minut a Jsou navíc vedeny velmi srozumitelné,
přiměřeno dětskému věku, s citem a vkusem. Zdá se Vám to nesnesitelné
mnoho? Máte asi smůlu, když už se nám začíná dařit ta demokracie. My
věřící Vám také nezakazujem«? a musíme trpělivé snášet vaše pořady ku
příkladu o "moudre matce přírodě'’, striptýzy, miss monokiny, čímž vším
jsou dnes hromadné sdělovací prostředky doslova zaplaveny. Ale chápe
me, že jsou to negativní, průvodní Jevy demokracie, ktere nemáme niko
mu pi avo blát a zakazovat, přestože na rozdíl od duchovních pořadů ni
jak nepřispívají k mravnosti a kulturnosti.
Chtei bych se Led pozastavit nad dalším úsekem Vašeho pamfletu, ko
mentující požadavky některých katolických řadů na navraceni některých
budov do opětného vlastnictví.. Nutno upřesnit, že katolickým řadům by
ly komunisty všechny budovy po roce 194B ukradeny a majetek zkonfisko
ván na stí anicky pokyn a policejní zásah bez legislativního urovnaní,
bale naše řády požaduji zpět pohopouhou desetinu z celkového poctu bu
dov, ktere jim byly ukradeny a to i Ly objekty, kLeré jsou v dezolát
ním stavu. 1 toto zadostiučiněni. právu se Vám, pane Mrhá, nelibí.
V galet ir Vašich připitomělých vet je i ta, že tyto budovy, které naše
rady požadují zpéL, "chybějí státnímu školství a nejen jemu". Pokraču
jete pochmui né v tomto tématu a sice o naviatu Církve do oblasti škol
ství a vzdelanosti a klsdete si otázku " jaky je sinys l tohoto požadavku?" odpovídáte si sám; "jediný uCe 1 ... je získáni vlivu na všechny
«létl tx:z vyjimky, ktere danou školu navštěvují", úpět se tážete: "má
to snad byt předejii a k dalšímu pokusu o t ekat.ol izaci Českých zemí? Jak
dlouho potí vá než se i my dočkáme toho, co před několika týdny musel i
pi acué <xlvi acet Poláci, tedy pokusu o zavedení křížů a povinných m«xl 1 iLeb do Skol". Pak následuje kiatke intermezzo, v kterém se domnívá
te, že "křestanstv 1 ve své nejit adičuě jši, archaické pcxíobé perzonifi kovaneho boha se zástupy pi oi oků a svátých Činících teatrální zázraky,
již oslovuje jen malou Část lidstva". Na milost berete laskavé jen
existencialistické křesťanské filosofy a teology Jako je např. de
Chat din a další. K tomuto intermetzzu bych chtěl jen krátce pozname
nal, že by jsta sl svoji trapnou analýzu a vyhodnoceni klasického
a LiadiCního křesťanství mohl nechat jen pi o soukromou meditaci. Asi
jste nečetl samizdat s vyi oky známých a slavných osobnosti vědců
a uiuélců o Bohu. Pochopil byste, že elita lidstva byla a je věřící
v Boha. Pokud je tiadičui křesťanství tak pasé, proč komunisté vyna
kládali tolik energie a prostředků k jeho potlačení až do ixislední
cltvilei’ A pi oC se fenoménem křesťanství Lak zeširoka zabýváte i Vy?
Rozhlédněte se, pioslm Vás, kolem a otevřte oCi a uši a ješté více ro
žnili. Podívejte se alespoň zběžné do našich kostelů a do mezinárodních
statistik! Zjistíte, že je tradičních vyznavačů křesťanství více jak
jedna miliarda.
Ale viátim se k Vašemu ústřednímu tématu, návratu Církve do oblasti
školství. Celou otázku uzavnáte vétou: "Čemu bych však chtěl přede
jit, je zneužívání všeobecného školství a statuích zdélovacich pro
středků k propagande piávé tohoto názoru na svet, ba vůbec jakékoli
Ideologie. Stát vyjadřuje - Ci spíše mel by vyjadřovat - to, co Je
společné nám všem, občanům Čech, Moravy a Slovenska. Je nepřípustně,
aby jej kl.eiakoli skupina využívala ke svým zájmům, k rozšiřováni
vlastních propagandistických textů a pořadů". Trpíte, pane Mrůa, komu
nistickým st i homziiiem o imaginárním pokusu katolické Církve o ideovou

hegemonii nad národem. Ale ujištuji Vás, že Vaše obavy jsou neodůvod
něné. Vy se jaksi pořád nedokážete povznést nad totalitní bolševické
myšlen i. Opravdu nemějte obav, že by katolíci někoho nutili jakoukoli
í oi mou věřit a praktikovat jejich náboženství. Tak jako i v jiných
současných model nich západních demokratických státech, tak snad do bu
doucna i u nás bude výuka náboženství nepovinna. Nebudete muset bojo
vat o odstt aůovan 1. křížů a povinných modliteb ze tříd, ani se nechy
stáme znovu iekatolizovat, ostatné stale katolickou, naši vlast. Douláine, že bi zy vejde v platnost zákon o odluce Církve od státu, a pak
už se s námi nebudete muset setkávat tak často, i když ješté dlouho
nebude mil. Ciikev přiměřené množství prostředků, aby si po letech
stí ašné diski iiuinace vytvořila své okruhy sdělovacích prostředků jako
je třeba televize a loziilas a proto bude-li naše země pokračovat na
cestě k demoki acii a pokud křesťane nebudou mít jiné možnosti, pak nám
stál, douíáme, nadále bude poskytovat dostatečný prostor pro naši vla
stní icaiizaci a lide jako jste Vy na tom nic nezmění. Jen tak mimo
chodem. uezmi n r I jste se. že katolické řády nechtéjl pouze kultivovat
náš náiod, trik jako to vždy v minulosti délali v oblasti vzdelanosti,
ale že se i.hteji lake aktivně a účinné zapojit do našeho zdevastovane
ho zdi avou i <-t vr a k tomu také ixitřebu j 1 pár místností ve vyčítaných
budovách. sLřechu nad hlavou a kus žvance, nic víc. stále nemohu
pochopit, pi oC se tak bojíte křesťanské ideologie ve společnosti, konktetné ve statuích mediích, když přece každý průměrné myslící človék
vi, že se naše školství bude co nevidět diferencovat na školy statni,
souki orné a cli kevni <« pak si každý bude moci vybrat. Ale i přes odluku
Cíikvc od státu předpokládáme a pan prezident Havel to nedávno jasné
loi mulova1, že ničíte vazby, vztahy a závislosti v oblasti ekonomické,
hospixlářske, sociální, chai itativni a kulturní se budou plodné vyvt
jet, Lak, jak je tomu v každé skutečné kulturní zemi světa.
Pokud se tyká údajných, zázračných léčitelů: za prve je třeba roz
lišovat a za di uhé nesměšujte je s katolickým křesťanstvím. To, že
jste nikdy neslyšel nebo nečetl odsouzeni pcxlobných podvodníků, anebo
psychopatů katolickými věřícími, knezinii a teology. Je problém Vašeho
nedostatečného i ozhledu.
Závěrem bych Vas chtěl popi osít, aby jste se napříště vyvaroval ne
kompetentního moi <a I i zováii i a zvažoval lépe sve myšlenky a prověřoval
1 akta.
JULIUS AUGUSTIN VARGA
LENINOVA 39
787 Ol ŠUMPERK
I Michail Gorbačov, takto no
vopečený nositel Nobelovy cenyiiuijj
nabízí ruku ke smíru s pravoälavnou a dalšími církve
mi. Proč by to nemohl uči-,^
nit i ppn Mrňa.

’’Borba” 15.10.90
/R.Luri
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Listopad 1940

Pred 50 lety,
navštívil Molotov
sovětský predseda
vlády a ministr
zahraničí Berlín.
Přivítal ho mini
str zahraničí Ně
mecké ríše Ribbe
ntrop a polní ma
ršál Keitel.
Německo obdrželo
okamžitě důležité
dodávky přenice i
nafty, které vyjí
žděly v plně nalo
žených lodích ze
sovětských přísta
vů ještě i 22.6.
1941, kdy již ně
mecké motorizova
né jednotky pro
jížděly jako nůž
máslem po sovět
ských obranných
liniích.

Začalo to v noci
z 23. na 24.srpna
1939 když maršál
J.V.Sralin pronesl
dnes již památný
toast na počest
velikého vůdce Ad
olfa Hitlera. V té
chvíli si ještě
sovětští lidé my
sleli, že má vel
kou hlavu Stalin.
Mysleli si, že
ten, kde se přepo
čítá bude Hitler.
I když nakonec
byla válka vyhrá
na , říci o ní, že
to bylo Pyrrhovo
vítězství je sla
bé slovo.
V.H.
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