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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí.

Chvála Bohu, teprve nyní jsme se
národ i li
”Res publica” očekává první čtenář
ský ohlas už několik měsíců a teprve
tec se jí to vyplnilo. Je sice pravda,
že jeden čtenářský ohlas přišel již
dříve, někdy na jaře, ale to bylo tak
říkajíc doma, ze Šumperka. Poněvadž
přispěvatele znám a nevíjak by se
tvářil k uveřejnění /něbot mě k tomu
nezmocnil/, raději jsem rezignoval z
publikování tohoto příspěvku. Tento
je sice anonym, ale/.e tak docela a
uveřejňuji ho, nebot je skvostný.

Gorbačov nese na
hlávč~sTce. jenom So
větský svaz 8 Shakes
peare celou zeměkouli
ale starostí má ten
první mnohokrát více.
Demonstranti ho posí
lají nejen do pense.
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”Res publica” budí sympatie,
zvláště dozví-li se člověk o
její genezi. Každé řemeslo
však chce dobré nástroje; ve
Vašem případě to je mateřský
jazyk. Vezměte si, prosím, k
ruce Pravidla či jinou učeb
nici a dopřejte naší Popelce
co jejího jest.” „ás
č,t čtená*
bohužel kantor cšhke’oo .igž.ykcá"

10,- na vydávání R
Taková kritika mne samozřejmě nepřekvapuje a jsem si vě
dom tonoto katastrofálního nedostatku. Kritika mého pravo
pisu se ozvývala ještě z doby samizdatu, kdy zdálo by se,
se takové věci mohly tolerovat. Ale češtináři /a myslím tím
i ty jimž není uvedené profesionální zátěží/ mezi námi se
nás snaží vždycky šetrně a korektně upozornit na to, co jim
působí nevýslovná muka - prznění mateřského jazyka. Na př.
z těch dob mi stačila jen jedna věta: “Vladimíre, já jsem
sice obyčejný dělník, ale z češtiny jsem měl vždy jedničku!
Ono se to řekne, vemte si Pravidla atd...., po padesátce
se těžko dohání, co jsme v mládí prolelkovali a za to pak
platíme celý život svou nedovzdělaností,/když mi to v mládí
kantoři českého jazyka říkali, nevěřil jsem jim/. Proto ta
ké své příspěvky uveřejňuji jen velmi zřídka, jsem přede
vším vydavatel. Za desetikorunu děkuji, ale takové nedosta
tky se za peníze nekoupí.
Vladimír Hajný
u v n i t ::
č í s 1 a :
“
1. Farář Josef T o u f a r umučen Státní bezpečností.

?

2. Julia Salcherová: Odklady patří na h n ů j.
3. František Tomášek: Je sedm hodin středověkého
času.
4. Pohřeb generála T i ch é h o. /Zvon/
5. Jára Kohout: Nebylo to marné. /Národní polit]./
6. Karpatští buvoli - “Ozvěny“ č.35/1938«
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Odklady patří na hnůj
Julia Salcherová

„Odklady patří na hnůj,“ říkává můj milovaný muž, když dopíjím ráno
kávu, a rve mi od úst poloprázdný hrneček, aby ho hned umyl, protože
zásadné nic neodkladá. Hnůj sice žádný doma nemáme, dokonce ani jeho
rodina neměla, protože mužův tatínek byl sice z vesnice, ale odešel do světa
ve čtrnácti letech, což bylo r. 1902, a z toho selského původu mému muži
zůstalo právě jen to pořekadlo a úděsná pilnost.
V Americe se tomu říká, že je jeden
workoholic, čili pracováním posedlý, tak
jako jsou jiní posedlí alkoholem a redak
toři českých obrázkových magazinú, od
té doby co udeřila ta sametová revoluce,
viditelně sexem a obrázky nahotinek. .
Za to já jsem veliká odkladačka věcí,
klidně počkám do popozítří s čímkoli, co
by se mělo udělat dnes. Nedávno mi na
psali z místní policie státu Kalifornie,
abych si přišla obnovit řidičák, že se zá
kony za posledních osm let poněkud změ
nily, že se zajisté změnil i můj obličej, a
že u většiny lidí za tu dobu zaznamená
změnu i zrak a ten se při řízení automobi
lu taky potřebuje.
Jako správná odkladačka jsem se radila
s kolegyněmi a ty mi všecky nakukaly, že
budu taky muset udělat znovu teoretic
ký test. To se mi moc nelíbilo, protože
jednak vůbec neumím odhadovat vzdále
nosti v yardech, to jsem se ani za dvacet
let v Americe nenaučila a hlavně si vůbec
nejsem schopná pamatovat, kolik yardů
mám udržovat odstup za autem, které
jede přede mnou, a při jaké rychlosti.
Taky nevím, kolik promile převést do
počtu kterých nápitků, když se i po nápitku chystám zase řídit automobil. Tak
že jsem si sice obstarala příručku s nej
novějším dopravním zákonem, ale nějak
jsem zrovna neměla čas a tak jsem odklá
dala a odkládala, ačkoli skoro denně sly
ším, že odklady patří na hnůj.
Já ovšem mám s odklady svou historii.
Třebaže jsem se v Československu naro
dila, původně jsem neměla místní občan
ství a musila jsem si každý rok chodit
obnovovat povolení k pobytu. Což jsem
jednou odkládala tak dlouho, že nemít
tehdy nápadníka, který měl nějaké zná
mé na policii, byli by mne asi z Česko
slovenska vyvezli šupem. Odkládala jsem
to, protože s policií jednám nerada.
Z čeho můj ostych před policií už teh
dy pramenil nevím, asi z nějakého atavismu, anebo v předtuše, že jednou tu organisaci v Praze poznám i z té horší strán
ky, anebo ty horší lidi z nich.
Ten nepříjemný pocit se opakoval,
když jsem byla na policii v Praze letos v
květnu. Hlavně jsem nechápala, proč se
já ubohá návštěvnice musím hlásit pořád
ještě jak za cara, když se to v Evropě nik
de nedělá; a pamatuju, tak už jsem stará,
že se to nedělalo ani v tom frankistickém
Španělsku.

Na svou obranu uvádím, že většina
lidí, které znám, není jako můj muž, ale
naopak jako já, a rádi věci odkládají. Z če
hož zřejmě plyne, že když se zjistilo, že
někteří kandidáti na ty první svobodné
volby v Československu nejsou tzv. košér, odkládala se tahle vědomost u urči
tých zvláště vybraných právě až těsně do
voleb, z čehož pak má pozorovatel ve
vzdálených končinách spíše dojem, že
taková zpráva asi nebude pravdivá, ale
spíše předvolební trik.
Z toho by si měl vzít každý člověk
poučení a pamatovat si tu moudrost před
ků, že odklady patří na hnůj a začít odklá
dat o trochu méně.
Ale zatím co se v Československu
začalo volit, šla jsem já se srdcem v kalho
tách na tu policii pro nový řidičák. Bylo
to zrovna dva měsíce po datu, kdy jsem
tam původně přijít měla a přes pokusy o
usilovné studium jsem ty yardy, ani ten
převod skleniček čehosi na promile v
krvi, nezvládla. Cítila jsem se skoro tak
mizerně, jako když jsem měla jít k docen
tu Mlynáříkovi na zápočet z marxismuIeninismu, který mne bavil právě tak má
lo, jako ty yardy a promile.
Státní policie, co je u nás přes řidičáky,
sídlí v hezké přízemní budově kousek od

moře a když venku pere slunce, je tam
příjemný chládek. Taky ten pátek tam
byl příjemný chládek, visely tam jako vž
dycky tabule, kde se lze domluvit s poli
cajty Španělsky, kde čínsky a kde vietnam
sky a za pultíkem seděla černá paní v mo
dré uniformě, které jsem podala své před
volání a začala koktat nějaké nejapnosti
jako výmluvu. Anglicky, protože viet
namsky, čínsky, ani Španělsky neumím:
Mrkla na datum na předvolávce a pra
vila:
„Ale to je přece jedno, hlavně, že jste
přišla.“
Paksi mne vyťukala v komputeru, prin
ter jí vyšoupl mou novou kartičku, se kte
rou jsem odkráčela k dalšímu okénku, kd<
jsem jinému policajtovi přečetla na tako
vé tabuli, jaké visí u optiků, jakási písme
na a postavila se před dalším okénkem
před kameru. Jiná policajtka mi poradila,
abych se usmívala, že přece chci vypadat
na fotce na řidičáku hezky. Té poslední
dámě jsem taky vyplázla deset dolarů a ji
ná mašina za okamžik vyplivla můj fungl
nový řidičák, zalisovaný v plastiku. Měla
jsem to za sebou.

Žádný test, ani zkoušky z yardů a pro
milí jsem dělat nemusela, takže mužovi
selští předci přece jen neměli ve všem
pravdu, kromě snad toho, že jsem ten ři
dičák už mohla mít před 2 měsíci. Moji
předci, po kterých jsem zdědila a v Česko
slovensku si prohloubila ten strach z poli
cajtů, pak ovšem taky pravdu neměli.
Tyhle geny se do Ameriky nehodí. Takže
pocity nevolnosti si nechám zase až do
Prahy, až poputuji do Olšanské, abych se
jako cizinka přihlásila do 48 hodin. Po
kud tam ten zvyk zůstane i po těch vol
bách.
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Pohřeb generála Tichého
Na nádvoří před velkou obřadní síní
strašnického krematoria v Traze stála při
pohřbu generálporučíka Oldřicha Tichého čestná jednotka čs. armády. Zemřel v době, kdy se začíná — snad už s
konečnou platností a
navždycky
uskutečňovat to, za co mnohokrát nasa
dil svůj život: demokracie.
Byl to vojenský pohřeb jednoho z po
sledních hrdinů národa, který již jako de
vatenáctiletý bojoval za svobodné Česko
slovensko v řadách čs. legií v Rusku.
Přítomni byli vojenští přidělenci velvy
slanectví USA a Francie a zástupce čs. armady. Rozloučit se přišel snad již oprav
du poslední spolupracovník generála Ti
chého od r. 1939, v té době v Paříži, pan
JUDr. Jan Schulmann. Jako jeden z po
sledních opouštěl zmrzačenou republiku
doslova několik hodin před vpádem naci
stických armád a pokračoval okamžitě v
boji proti okupantům v Londýně. Do
osvobozené vlasti se vrátil jako vojenský
přidělenec čs. armády u U.S. Army v
Plzni. Byl osobně znám se všemi velícími
důstojníky americké armády. Do r. 1948
zastaval vysoké funkce jako brigádní ge
nerál v čs. armádě. Po tomto roce vymě
nil generálskou čepici za čepici vězně v
komunistických kriminálech, tak jako
ostatně všichni ti, kteří bojovali za naše
osvobození od nacistického otroctví a
odmítli se zaprodat novým mocipánům.
(RA)
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Devčt vítézství pro vččnost
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Ve Wimbledonu vytvořila třiatřicetiletá
Martina Navrátilová- ___, jedi
nečný rekord, o kterém tenisoví odborníci
hovoří, že byl postaven pro věčnost. „Krá
lovna Wimbledonu" svým devátým vítěz
stvím vede jako jediná „věčnou tabulku
londýnských triumfů před dnes 84-tiletou
AmeriČnkou Helen Wills Moody, se kterou
se doposud dělila s osmi trofejemi o
prvenství. Když odcházela z ústředního
dvorce po snadné výhře nad Američankou
Zinou Garrisonovou (6:4, 6:1), prohlásila
; novinářům: „Nyní je můj úkol splněn.
; Mám pocit, na který jsem dlouho čekala.
; The Sunday Times napsaly: „Martina
Navrátilová se stala největší hráčkou teni
sové historie. Patří již nyní k nesmrtelným
postavám sportu.“
------
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Kniha Františka Tomáše o začátcích Svcbcdná E/rooy

„Je sedm hodin středověkého času
V Evropské exilové edici — pod záštitou Českého Slova — vyšla v Mnicho
vé kniha Františka Tomáše „Je sedm hodin středověkého času aneb Postavy a
příběhy ze začátku Svobodné Evropy. Autor pracoval 40 let v čs. sekci RFE
jako hlasatel, komentátor, redaktor a reportér relací Panoráma, Kompas, Pří
tomnost a Rozhovory-reportáže. V úvodu je vysvétlení, proč kniha vznikla.
Pak autor líčí ovzduší doby, ve které se Svobodná Evropa zrodila.

ukázky" rychlého psaní aneb, jak to něk
dy ujelo v té tychlé práci redaktorům ne
bo spolupracovníkům. Mnoho stránek je
věnováno anekdotám, jakémusi filmu
vtipných příběhů o tom, co.všechno pot
kávalo pracovníky SE na jejich cestě za
dokonalostí. Knihu uzavírá „Příloha“, v
které autor shromáždil texty nejhezčích
příspěvků, které vysílal ve svých relacích:

Esej Jana Čepa: Jak přežít smích, osobní
dopis Ferdinanda Peroutky k tématu čte
nářské ankety, text rozhovoru Jiřího
Kárneta s Ferdinandem Peroutkou o
tom, jak vznikl kdysi týdeník Přítom
nost, esej Jiřího Voskovce o Sisyfovi a
jeho osobní dopis Ferdinandu Peroutkovi z Ellis Islandu: Proč jsem nebyl ko
munista. Následuje vyprávění Josefa
škvoreckého Podrobná historie Zbaběl
ců, text poselství Rafaela Kubelíka naší
mládeži z r. 1968, texty rozhovorů se špa-

Autonomistické cíle Moravy

Nikoliv nacionalismus
Jednou z poměrně vlivných sil v no
vém čs. parlamentu i české národní
radě se překvapivě stalo Hnutí za sa
mosprávnou demokracii-Společnost
pro Moravu a Slezsko. Ve FS zasedá
šestnáct poslanců a v české národní
radě dvacet dva. Své voliče toto hnutí
mělo pochopitelně především na Mo
ravě a Slezsku, kde v některých voleb
ních okrscích bylo skoro stejně silné
jako absolutní vítěz voleb — Občan
ské fórum. Úspěch hnutí je možno
spatřovat především v jeho snaze o ná
pravu léta neřešené křivdy, když byla
v r. 1949 zrušena samospráva země mo
ravskoslezské. Cíle společnosti tedy
nejsou nacionalistické, ale autonomi
stické.

ПИТИРИМ.

Kniha má 212 stran a je doplněna ilu
stracemi Miroslava SaŠka, autora oněch
slavných průvodců po světových velko
městech. Její cena je 12 dolarů či 20 DM.
Knihu lze objednat v USA: Denní
Hlasatel, 6426 West, Čermák Road, Berwyn, 111. 60402, USA. — Anebo přímo:
EEE, A. Smrček, 2, Ortlindestr., D-8000
München 81, West Germany. — Ale ta Mirek SaŠek: Jak viděla Praha Peroutku
ké: EEE, redakce Českého Slova, Post
U95/)
fach 86004, D-8000 München 86, W.Ger.
Prosíme, neposílejte peníze předem, my
mArooní politika
ipro
vám sdělíme — jak a kde platit.
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Nebylo to marné
Jára Kohout
čtyřicet let mě mrzelo, že naše radiové
programy byly rušeny. Často jsem v Mni
chově i v Americe slyšel: „Dejte pokoj s
tím zahraničním rozhlasem. Vždyť to
nemá cenu a nikdo vás neposlouchá! Ru
šení je tak silné, že to trhá lidem uši!" Měl
jsem ze začátku jako redaktor a satirický
komentátor třináct programů týdně. Da
lo to práci, napsat je a potom do mikro
fonu přednést. Ale při poslední návštěvě
Prahy jsem byl pozván na hereckou party
do bytu jedné herečky. Svlékám si v před
síni pršiplášť a z pokoje slyším svůj hlas.
Na uvítanou mně hostitelka pustila ka
setu, na kterou si mě nachytala ze Svo
bodné Evropy. Rušení bylo mírné. Hned
jsem se nafouk: „No prosím! Nebylo to
marné! Přece nás někdy někdo musel sly
šet! Ta kaseta je největší odměna za ta lé
ta ve Free Európe! Hned jsem začal a
všichni zpívali se mnou směs písniček
znárodněných, které mnoho let byly v
mém repertoiru po celém svobodném svě
tě a kaseta nás provázela:
Pějme píseň dokola,
okolo stolalala,
pějme píseň dokola
okolo stola.

Vzkázala mě včera
předsedova dcera
ze dvorečka ze dvora,
že jí včera zase,
zabavila prase
hospodářská kontrola.

Zdálo se mi má panenko,
dnes v noci o tobě,
že jsme spolu tancovali
v tej naší hospodě.

Ta naše hospoda, je pěkně stavená '
a v jedenáct hodin je jak vymetená,
zdálo se mé má panenko,
dnes v noci o tobě,
vtom tam vznikla rvačka,
každý se tam mačká.
On tam našel někdo
pod lavicí špačka,
Zdálo se mi má panenko,
dnes v noci o tobě!
Na tom pražským mostě, samo stojí
koště
metaře prý udělali censorem na poště.

U panského dvora, JezedáČck vorá,
koník mu tahat nechce,
hřívou jen zatřese,
když před ním řekne se
slovo o pětiletce.
Slovan jsem a Slovan budu,
bratrům dal jsem špek i rudu,
Rusákům můj domov patří,
pojeřte dále rudí bratři.

Ministři jsou rudí,
nerudí jsou chudí,
to se to vládne se,
národ to unese.
Hujajá, hujajá, hujajá.
To se to vládne se!
Dnes kolem sebe vidíme, že to nebylo
marné. Říkával v radiu Egon Hostovský:
„Se satirou se snáze rozbourávaj hráze!“

"N áro d n í p o litik a " v y c h á z í m ě s íč n ě . L is t č e s k o s lo v e n s k ý c h k ra ja n ů v z a h r a n ič í.
1969 a v y d á v a l do r.1 9 8 5 M ilo š S v o b o d a. V ydává, ř í d í a o d p o v íd á A lž b ě 
t a S v o b o d o v á. R edakce a a d m in is tra c e : S c h r a r f r e ite r p la tz 12, 8000 M ünchen 9 0 .
T e le fo n : 0 8 9 /6 9 0 36 88

Jak jsme dělali rozhlasové pořady, Egon
Hostovský kontra Ivan Herben, co
znamenaly pro vysílání zprávy, kdo byli
Vladimír Štědrý, Jožka Pejskař — Pero,
Ota Gráf aneb Franta Tábor, Lev Gru
ber, Jan Snížek, Jára Kohout. Jiná kapi
tola líčí jak se hlasatelé ve Svobodné Ev
ropě učili mluvit, aneb jak je cepoval kri
tik a dramaturg Josef Kodíček, následuje
několik portrétů různých hlasatelů a vy
líčení, jak to bylo, když se ve SE natáčela
Peroutkova hra o Sullovi. Čtenář se doví,
co je to breprt, přeřek aneb žblebt. V roz
marném archivu najde pak „vydařené

nilským filozofem Ortegou y Gassetem
o čsl. demokracii, s lady Baden-Powelovou o skautingu a o její návštěvě v Česko
slovensku, s Eugenem Ionescem o ab
surdním divadle, s Maxem Brodem, proč
nezničil Kafkovy rukopisy, ačkoli si to
autor přál, s prof. Golo Mannem o vzta
hu rodiny Mannú k Československu. Zá
věr knihy tvoří beseda Miloše Formana s
krajany v New Yorku, jak ji zachytila
Minka Rybáková, pohádka Václava
Havla „Pižduchové“ a reportáž z Frank
furtu ze slavnosti, na níž byla V. Havlovi
udělena Mírová cena německého knižní
ho trhu.

Z a lo ž il

Autor představuje celou plejádu osob
ností, které stály u kolébky tohoto svo
bodného čsl. vysílače: Ferdinanda Perout
ku, Pavla Tigrida, Julia Firta, dr. Milo
slava Koháka, Jana Stránského, Jana Čepa, Miloše Vaňka, dr. Alexandra Heidlera, Jiřího Kovtuna, Josefa Malečka,
Ladislava Matějku. Následují kapitoly:

Farář Josef Toufar,
umučen Státní bezpečností pro jeho nezlomnou
víru v Boha, pravdu a spravedlnost
se nerodil 14.7.1902 na českomoravské vysočině v malé obci
Arnold, okre Jihlava.Rodiče měli hospodářství a více dětí,vyučil se truhlář
řem.V
26 letech mu zemřel otec a v této duševní krisi se rozhodl zasvětit
svůj život Bohu.Hekl blízkým příbuznýmstenu se knězem'.’ Nechtěli tomu věřit
protože nom'1 ani střední školu. Podmínkou k přijetí semináře, by la znfilos t lp
ttny o matuji ta.V třicátých letech navštěvoval gymnasium v Chotěboři a stře
doškolská studia zkončil v 33 letech a vstoupil do semináře v Hradci Králové
V r. 1940 bylvysv^cen na kneze. Královéhradecký biskup Mořic Píchá poslal knř
ze Toufr.ra nejprve do Zahrádky u Ledře, kde byl pek farářem do r. .1940, kdy
byl přeložen do číhoště. Jeho apoštolská činnost zkončila 20.ledna 1950, kdy
byl zatčen, vězněn a podroben nelidským výslechům, týrání, kterému podlehl
25.února 1950, jano jedna z nevinných obětí komunistického režimu.
Komunisté chtěli vzít cirkevní majetek a tek církev učinit závislou na. blaho
vůli komunistů. Přesto však biskupové souhlasili s dalším vyjednáváním, e ode
vzdfli Gottwaldovi své požadavky:!/ aby ustaly útoky ne Vatikán a církev,2./
aby byly ponechány církevní školy, 3./aby bylo povoleno více katolického tis!4,/ aby církev dosate.la náhradu za půdu, která reformou byle přidělena volnila. aby byly upraveny plotové podmínky duchovenstva a ostatní sociálně pozedav,
ky.Při jednáních s Alexejem Ceničkou, nedošlo ke sblížení stanovisek. Čo^ičkr
od biskupů jasné prohlášení, čtené z kazatelen. Komunisté po ti ebovo 1 i,
obv rí’-kí'v s>- pro n* veřejně vyslovila a tak působila., jako snojnn?< . Ideový
odr.ůrca, vidí, ře by církev pro ně mela nesmírnou propagandisticko) cenu a
itorový ’ puč , by měl. v éro hod n zdání, legeli ty. Předtavitele církve tHc však omítli. Když viděli,- že se současným vedeni církve nic nesvedou, založili ^o
vzoru Jindřicha VIII, vlastní církev. Z iniciativy Čepičky se sp’1» v Obecníc
domě v Praze ustavující konference tzv. katolické akce,původní laická církev
ní organisece, která měla sdružovat, duchovní, ochotné spolupracovat, s rezinier
fcepičke si chtěl vytvořit kádr povelných duchovních, které by postupně desez-'
val. do důležitých církevních úře^ů. Hlavní postavou byl exkomunikovrný kry’z 1
Plchnr, na Slvensku Alexander Horák a Jozef Lukášovi?. Součástí katolick-' akt
byl laický sbor, kam nakomr-ndovali Ferdinanda. Pujmana- dramaturga opery Nár.
divadla, manžele preferované spisovatelky Pujmenové, Byly tři kn lobován t.ské
crgenisece:Cs, strana Lidová, vedená Plo jhar-^m, ta sehrálo stínové postavení
komunistů v národní frontě, tzv. Mírový výbor kf tolického duchovenstva, to l\\
le jediná, státem trpěnu církevní orgnňiT.ce a její přívěšek katolická Charitr
a na. Slovensku Spolek sv. Vojtěcha.
3. Šlo o koordinovanou akci, snolečnš načasovanou v zemích tzv. lidově demok
ratického tábora, zahájenou v Maďarsku— montre—procesem s kardinálem Mindszei
tyn. Akci inspirovala, a řídila Moskva, při čemž se v jednotných zemích využi
valy sovětské zkušenosti
s atheistickou proprgandou.
4. Jde o konferenci v Polním Smokovci 22. března 1949, které
účastnil i kai
dinál BeranNáhodou bylo v průběhu konference objeveno odposlouchává jící•září
zení. Konference bylo okamžitě přerušená a arcibisku Beren odeslal předsedovi
vlády formální protest, Když na stížnost nepřišle odpověď, odevzdal dr Beran
29.dubna 1949 memorandum Klementu Gottwaldovij v němž odmítl jakékoliv prohV
šení loyelity ze strnny církve.
5. Biritualismus- možnost, pby římsko-katoličtí i řecko-k toličtí kněží mohli
sloužit obředypodle římského a i východního ritu.Problém měl prektické důsler
ky, protože krát e před tím byl.na Slovensku zatčen větší počet recko- kato
lických kněží o na jejich farách měli vypomáhat řírnsko-ke toličtí kněží.
6. Slavnostní int^cnisoce první arcibiskupa v íeskoslovensku po druhé sv-štov«
válce- dr Josefa Berana, bývalého vězně koncentračního tábpra v l-echau- v lis'
pádu 1946, byla mimořádně okázalá.Účastnil se jí tehdejší předseda vlády p pi

•la.edn KSC Klement Gottwald, v pehož vládě byli dva duchovní- IZsp.r^ Jen
I-Mjnek a Msgre františek Hála.
Když se Gottwald stal presidentem CS republiky 14. června 1948 vvd: 1 čtyři
■ lny no té arcibiskup Beran pastýřský list, který byl vyvěšen ve všech kos
telích a měl následující text:
7 okamžiku, kdy tento stát dostal novou hlavu, cítím ve svém svědomí povi*)
nost, vyslovit jasně tyto zásady;
1. Církev není istitucí, která má orrenisovet politický souhlas, nnbo od■;or.
2. Církev nemůže nikomu bránit, chce-li pro své činy vyžádat Boží nemoc
i. Se vší vážností však připomínám, že tím církev nepřijímá světový náror
směru a hnutí, které odporuje jejímu názoru.
9 příštích měsících arcibiskup Beren nevystupobol na veřejnosti. Roppve
opět veřejně vystoupil 19.červne 1949, kdy se účastnil večerní bohoslužby
ve strahovském kostele. Vystoupil ne kazatelnu. Jeho slově měla být nosci
stvérn národu, kdyby úřední orgány zasáhly proti pořádání církevních obřad’
oročež existovaly určité náznaky.
Vím,co ode mne očekáváte e víte také, co očekávám já od vis. Nevím, co
s.e mnou bude, kolikrát ještě budu moci kézet. Možná, že se dovíte, že jse •<
pristoun.il na různé věci, alě já prohlašuji před vámi, před celým národem
ř-.
celým světem, že to bude ležMEylo mi dáno ne vědomí, že ml v ne jc>
lišších dnech bude řečeno, že jsem nepřítelem pracující třídy e že se ne
snažím rozumět sociálním otázkám. Prohlašuji proto veřejně, že nejsem n-’:;
.■■j.tplem pracující třídy, nikdy jsem jím nebyl p. nebudu.
’>■ bohoslužbě, když dr Beran odjížděl z kostele, usoořádol mu dav ovace,
řež se rovnaly politické manifestnei.Nazítří, ne svátek Božího T-"la se ko
unie velká bohoslužba v kostela svátého Víta na
Hradčrnach.Rovna
t^nto příjezd byl triumfálníDevy ho pozdravovaly nr. hradních nádvoří cl:,
'■•le uvnitř již dříve zaujali místa komunističtí provoka téri. Když nrcibis
:uo vystoupil no kazatelnu, přerušovali jeho kázání hlasitými výkřiky a
znemožnili dokončení obřadu.Do hluku, pískání a nadávek, někdo začal zpí
vat č e skos 1 ovc-n •kou státní hymnu. Tím zamezil dalšó provokaci. Fotem arci
biskup opustil chrám. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení.
30.ledna 1950, tedy 2 dny po.zatčení číhoětskéhn faráře Tou.fr-ra- vnikl.
.c- žúlivského klášteře plně ozbrojení příslušníci SUB, kteří zá.tkli větší
počet řádových bratří, mezi nimi i opate/ Víta Tajovského. 1'elý Časový od
stup mezi zatčeními v číhošti e v Želivě svědčí o tom, že šlo o koordinov
né akce proti církvi. Také v tomto případě se snažil režim oředs1 a vi 1 elQ
církve zdiskreditovat v očích veřejnosti. Želivští bratři byli obviněni a
oozdéqi odsouzeni, že shromažaovnli zbraně e munici n udržovali spoojení
se zahraniční špionážní a záškodníckou orgenisecí. Opata Tojcvskéhc cckon
ec- obvinili, že měl ruční granáty schovéhy v čeloun^néo klesle. Zprávy o
akci v :>elivě publikoval tisk dříve, než proniklte ne veřejnost zpráva o
'cihoštském zázraku". To byl počátel leinovitého zatýkámí církevních osob
; procesů s nimi.
li pravděnooné, že dr A.Čepička, zet Klementa Gottwalde, byl tehdy ministr
rcip spravedlnosti e také předsedou tzv.. Výboru pro církevní záležitosti
/pozdjj. ministrem národní obrany a po XX sjezdu KSSSv r.1956 zmizel z poli
tické scény/, byl prvním, kdo informoval Gottwalda a číhoštský případ roz
pel.Jisté však je, že první inťormov; 1 veřejnost a tisku dodel podklady
b.yl iniciátorem filmu ý Běda tomu, skrze něhož...” On bvl také jedním z
nedůležitějších svědků, když se tento. přÍDad začal vyšetřovat v r.1968,
ale odmítl jakékoliv, svědectví.
’
9. V pomlouvačně k. mpáni se v tisku objevily narážky .na Tóufnrovu homosex-.i
elitu, které však při.vyšetřování v 1963 se prokázala falešná.
10.Senops-klinika v.l>egercvě ulici, sloužila výlučně stranickým špičkám.
Kli.nl ku sorevovfilo ministerstvo zdrr votnlctví t ve spolupráci s niinisterst
v=m vnitra, to vybíralo pacienty o staralo se o bezDečncst,
v r-1968 vy noví d<l o převozu feráře Toufara do Senopsu bývalý přísluš
nik SNB, který nechtěl být jmenován b Dr Meurer z r.1968 a to jsou podkln
dy této knížky.
;;
'
Vlastnímu útoku na. katolickou církev předcházel zákon z 14.X.1949, který
i..51 dodat legalitu a opodste tnění, zákon č. 217, kterým se zřídil úřad
’ o věci církevní o. byl. dozorčím orgánem nad církví.
A tak začal 27.prosince 1950 největší církevní proces. Na lavici nbŽalove
nvch byli:
Th Dr Strnislev Zela, světící biskup e generální vikář olomoucké diecése

Titulní striina knihy Pavla Stránského Rospublií <1
Bohemiae, vydané v roce
1634 v Lejdě. Knihovna
Národního muzea v Pra
ze. Foto A. Bláha.

"Res publica"
má tu čest
být připomíná
na již r.1634
Pavlem Strán
ským. Tehdy
ovšem jako
Respublica
Česká. Kolik
států na svě
tě se může
pochlubit ta
kovou tradicí?-

Th.Dr Josef Čihék, prelát ercijáhen metropolitní kapituly sv, Víte v Praze
Th.Dr Jan Opasek, opat břevnovského kláštere Benediktinů
Th.Dr Stenislev Jarolímek, opat premonstrátského kláštěre ne Strahově
Th.Dr Švec papežský prelát a metropilttní kenovník u sv. Víta v Praze
Th.Dr Kuleč, kanovník u sv. Víte v Praze, ředitel misijního ústavu svezu
duchovenstve
Th.Dr Antonín Mandl, ředitel Netolické akce
Th.Dr Jen Šakal první tajemník pražského arcibiskupství
Václav Mrtvý, řeholní kněz kongregace Selesiánů
Soudu předsedal dr Jaroslav Novák,pří sedící dr Kerwl Bedrne a dr Zdeněk
Kaláb, náhradník dr ■‘■'erdinand Blecha. Soudci z lidu Jan Polanecký, Jařmi
la Novotná a jako náhradník František Doušek. Žalobu zestupoveli dr Karel
Čížek a dr Ján Fejes, náměstek gen. prokurátora
Při soudu se hlavně projednával pastýřský list z r.1925, který dr Čížek
vykládř1 jako hrozbu dělníkům z exkomunikovaní, kdo by byl příslušníkem
komunistické strany/ jako nyní, když nás nebudete volit, nedostanete dů
chod a budete umíret hladem v domovech důchodců!!/ Pod vedením komunistů
lidé umírali v Jáchymovských dolech e nikdo nemohl se nikam odvolat!!!
do r.19
zemřelo v 30 zemích pod komunistickým vederím 142 milionů lidí
Ohlas v tisku byl velký. Nejektivnější novinář byl redaktor Rudého práva
J. Opavský, který byl v r.1969 vyloučen z KSČ.
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Vzpomínka na území, které
k naší republice neodmyslite
lně patřilo. Tím naléhavější
se jeví výzva dr.Sládka ze
Sdružení pro republiku k žá
dosti po referendu na území
Podkarpatské Rusi. Delegáti,
kteří se sešli v r.1945 již
pod komandem rudých komisařů
representovali jen sami sebe

Buvoli v řece.

Nejjižnější výspa Podkarpatské Rusi má už stepnacé pláně — kousek dále za Tisou se jim říká
pusta — a na takových rovinách s ojedinělými stromy popásá nějaký Vasil Hapak — Rumun — svá
zvířata. Přižene je časně ráno z Nižní Apši, jedné ze tří vesnic stejného jména, jež jsou sice uvnitř
našich hranic, ale obyvatelstvo mají rumunské. Také Vasil mluví rumunsky a jeho podivné stádo
je plemenem rumunského původu.
Pěkná je podívaná na pasoucí se buvoly! Barva jejich srsti je černohnědá, rohy nazad zahnuté
a v těle na pohled líných a pomalých pohybů se tají síla i rychlost, jíž těžcí buvoli rádi zneužívají
k nebezpečným výpadům. Rumunský pastevec šedesátihlavého stáda karpatských buvolů je však
se svými svěřenci dokonale spřátelen: polaská opatrně mladého býka a tlustou násadou několika
metrového biče, jímž zná virtuosně práskat, škrábe statné zvíře po hřbetě. Jakmile býk přivře

Buvoli přežvykuji

rozkoší své velké oči, vyhoupne se
Vasil mrštně na jeho hřbet a podnikne krátkou jízdu, která nám
připomene výjevy z cowboyského ££
rodea.
Karpatští buvoli jsou silná zvířata, nesmírně vytrvalá, obzvláště
v krajinách, kde slunce žhne tak, O
jako kolem ApŠi. Tam má buvol ve- mji
likou cenu nejen jako tahoun, ale
také jako dárce mléka obzvláštní
chuti. Slabou jeho stránkou je vo
da; za slunného počasí pova
luje se s patrnou rozv
Tkp
koši v blátivých ryb-

’’Ozvěny ”
č.35/1938

Vasil Hapak se svým miláčkem.

V řece Tise.

nících dešťové vody ponořen až po nozdry. Ostatně
pasák zažene celé stádo na poledne do Tisy — buvoli
cítí vodu a pospíchají táhlou strží k řece, v níž
se pak prohánějí celé hodiny nadmíru spoko
jeně. Neméně spokojeným stal se zatím i sám
Vasil Hapak s hrstí laciných cigaret, které
jsou pro něho dražší než chleba. Zápalky
odmítl — má ocílku a troud po způsobu
dávných předků a oheň vykřeše. Něco
jiného měl na srdci — něco, co řekl
velmi srozumitelně: „Pane, daj mi
t
chroši (groše)!" Za pomoci ru
kou, prstů i slov jsem mu
řekl, že sám mám „chroši"
málo a že mne ještě čeká
daleká cesta. Vasil Hapak
se zamyslil a vyhrkl upřímně: „Ty máš, pane, málo chroši, ale já
nemám žádné!" To tedy byl důvod mimo diskusi; podaroval jsem
Vasila „chrošemi" a rozloučil se s jeho sympatickým stádem
Kráva karpatského buvola
karpatských buvolů.
F. F>.

