První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

18.ledna 1991

»’Gratuluji, Ivane!
"Поздравляю, Иван! Ты выиграл!”
Художник В. В. ДОРОШЕНКО
Vyhrál jsi!”
”Vojenoistoričeskij žurnál č. 12/90

u v n i t ř
č í s 1 a :
1. OF Mnichov: Politickým vězňům a emigrantům - nic!

RES PUBLICA

2. Neúspěšný pokus o návštěvu hrobu Jana Palacha 21.1.89*
3., Radomír Malý: Komunální volby v ČSFR - vítězství
pravice?
4. Josef L..,Winňipeg: Dopis Jiřímu Wonkovi.
5. Rostliná výroba, Ekonomika, Ekologie - Zem.por. Písek.
6. Evelína Volejová, Gammelby: Čtenářský dopis.

. Předpokl.cena: 1,
vycházelo
obnoveno

MIČ 47263

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

-------------------- -i----------- :-----------------------------------

197 3
1 9 8 7

Nákled: 50 výtisků.

-1975
ročník

Red.
rada:

Uzávěrka:13.1.90

8 č í slo3

Josef Volařík
Marta Zemanová

NÁRODNÍ POLITIKA

Lsdan 1991

Třntl strana

Politickým vězňům a emigrantům —-nic!
Zákon, o kterém se mluví, je naštčsí teprve návrhem zákona a nazý
vá se „o mimosoudních rehabilitacích“. Vzešel 20.listopadu z federální
vlády, a nemusel by se za nčj hanbit ani ponékud polidštěný Jakeš, po
kud by k takovému polidštění byl býval přinucen. V každém případě
znění návrhu, jak jej přednesl místopředseda vlády Rychetský, vzbu
zuje obavy, že v politickém uvažování, humanistickém cítění a eko
nomickém odhadu této federální vlády je cosi v nepořádku.
Pro stav trvajícího ujařmení současné
ho Čs. tisku je přínačné, že Hospodářské
noviny i Mladá fronta z 20. a 21. listopa
du přinesly zprávy o vládním návrhu zá
kona bez jakékoli kritiky, ba pochval
ným tónem.
Než uvedeme protestní dopisy několi
ka korporací, stručně o hlavních zása
dách. Jádrem návrhu zákona o mimo
soudních rehabilitacích je odškodnění za
propadlý majetek nespravedlivé odsou
zených, vězněných, ze zaměstnání a ze škol
vyloučených a jinak pronásledovaných
osob, např. přeřazením k vojenským pra
covním oddílům. Jedná se tedy o nápravu
majetkových křivd, spáchaných totalit
ním režimem na těch nejvíce postiže
ných. Podivnou shodu s bývalým reži
mem naznačuje zásadní vládní rozhodnu
tí, právč těmto lidem jejich dodnes exi
stující majetky nevracet.
Místo toho mají být odškodněni inflač
ními penězi, které navíc dnes mají nejméně desetkrát nižší hodnotu, než v do
bě odhadu objektů při jejich konfiskaci.
Jakou cenu budou mít tyto peníze za
rok, lze předpovědět jen směrem dolů.
V návrhu zákona se hovoří o výpočtu
ceny podle oceňovacích předpisů, plat
ných v době, kdy ke konfiskaci došlo.
Kdo bude ceny vypočítávat — jen na Slo
vensku by tato personální otázka stála 78
milionů Kčs pro nově přijaté soudce —
dále jak lze bezpečně zjistit stav objektu
v době zabavení, to jsou otázky zcela
mlhavé, a jejich údajné vyřešení do pěti
let naznačuje, že mnoho oprávněných
osob, již dnes starých, dříve zemře, než
se dočká jakékoli náhrady.-*1»'·.>*-/.«
Finanční náhrada má dosáhnout maxi
málně 30.000 Kčs v hotovosti. To je např.
v přepočtu 1.500 DM. Za tuto částku si
doma ani v zahraničí nikdo nekoupí ani
auto. S nepochopitelným cynismem pan
Rychetský dále prohlásil, že náhrady,
které by vcelku v této podobě obnášely
až 20 miliard Kčs v obou republikách
dohromady, půjdou z kapsy daňových
poplatníků. Není jasno, proč by neměly
jít ze zabaveného majetku toho, kdo kon
fiskace prováděl — totiž Komunistické
strany Československa.
Nejcitlivějším problémem však by se
stal již podruhé zraněný vztah majitele k
vlastnímu objektu, který by mu byl tím
to odňat podruhé, tentokrát definitivně.
Svaz pro ochranu majitelů a bývalých
majitelů nájemních domů v Praze napsal
dva dopisy obdobného znění, adresované
Alexandru Dubčekovi, předsedovi Fede
rálního shromáždění, a generálnímu pro
kurátoru doc.JUDr. Ivanu Gasparovičovi. V dopisech se uvádí: „Navrhovaný
způsob odškodnění podle našeho názoru
odčerpá ze státního rozpočtu takové
množství finančních prostředků, že se to
jeví při naší finanční bilanci neúnosné, a
naopak naturální restituce by státu fi
nanční prostředky neodčerpala a původ
ní vlastníci a jejich dědici by konečně
pečovali o majetek s péčí řádného hospo
dáře. Při úzké osobní vazbě vlastníků k
těmto majetků lze předpokládat, že naše
obce a města konečně začnou vzkvétat a
my se nebudeme muset stydět, že žijeme
v zemi, kde se vrší špína a odpadky.
Kromě toho tímto návrhem dochází k
další hrubé a zcela nemorální křivdě, a
tedy i k hrubému porušení lidských a ob
čanských práv vůČi původním vlast
níkům a jejich dědicům nejen proto, že je
čs. stát okrade již podruhé, a to navíc v
době po tzv. „sametové revoluci*' a po
tzv. „svobodných a demokratických vol
bách", ale též proto, že finanční náhrada,
kterou jim za jejich majetek čs. stát vy
platí, bude tak nízká, že si za tyto pro
středky svůj vlastní majetek nebudou
moci při aukci v rámci privatizace kou
pit. Budou se opět dívat, jak někdo cizí v

jejich původním vlastnictví hospodaří a
užívá ho, aniž se sám o jeho vybudování
přičinil.“
Svaz majitelů domů se dále pozastavu
je nad tím, proč by neměla bývalému ma
jiteli být vyplacena plná cena, získaná pří
padnou dražbou při privatizaci. Uvádí:
„Je neuvěřitelné, že to, co čs. stát
získal zadarmo a z čeho desetiletí získá
val peníze, aniž by do toho cokoli vložil
(ve většině případů), prodá podle nových
cenových předpisů, a rozdíl, který bude
jistě značný, si ponechá.
Všeobecná Deklarace lidských práv,
kterou se čs. stát zavázal plnit, jedno
značně zakotvuje zákaz zcizování majet
ku. Právě návrh federální vlády je v pří
krém rozporu s touto Deklarací.
Tímto svým návrhem současně fede
rální vláda potvrzuje oprávněnost náku
pu některých nemovitostí i představiteli
bývalého režimu jako např. pánů Bilaka,
Indry, Hotmara, Mullera, Urbana, Ve
dry, Havlína, Petříka, Prokopce a celé
řady dalších. Tito pánové zřejmě svůj ma
jetek koupili podle tvrzení vlády ČSFR v
dobré víře a nevěděli, že jde o majetek
konfiskovaný a jinak zabavený.“
Zejména tento bod vrhá na federální
vládu nepříznivé světlo. Zdá se, jako by
staří papaláši požívali soucitu vládců no
vých. Svaz majitelů domů dále píše:
„Tímto způsobem vlastně federální
vláda prohlubuje bezpráví, způsobené
dřívější totalitní mocí a dále v něm pokra
čuje. ...Návrh zákona umožňuje prodat
majetek, který státu vůbec nepatří, za vy
sokou cenu, a původního majitele odbýt
částkou nesrovnatelně nižší, kterou ne
dostane celou ani v hotovosti.“
V závěru dopisu žádá Svaz majitelů
domů generálního prokurátora, aby přešetřil, zda se „osoby, které ve vládě hla
sovaly pro tento nezákonný návrh záko
na o mimosoudních rehabilitacích, nedo
pustily přípravy k trestnému činu podvo
du podle trestního zákona.“
V závěru dopisu na Alexandra Dubče
ka se uvádí, že se Svaz hodlá obrátit na
mezinárodní soudní orgány ve Štrasbur
ku a v Haagu, jakož i na ústavní soud
ČSFR, jak mile bude zřízen.
Za Svaz pro ochranu majitelů a býva
lých majitelů nájemních domů — podespán JUDr. Josef Nejedlý, Kotovova
1833, Praha 5-Stodůlky.
Rovněž 20.listopadu 1990 vydala po
dobně energický protest Konfederace
politických vězňů v Praze. V protestu se
uvádí, že náhrada v hotovosti je proti záj
mům všech občanů, i těch poškozených.
Konfiskované majetky existují, každý o
nich ví. Námitka, že je dnešní držitelé
koupili v „dobré víře“, je neudržitelná.
Tito lidé pouze „věřili v neotřcsitelnost
režimu“, který jim koupi, často za zlo
mek ceny, umožnil, jak píší političtí věz
ni.
Také Konfederace se odvolává na Vše
obecnou Deklaraci lidských práv, podle
níž nikdo nesmí být svého majetku zba
ven. Vládní návrh zákona je „jasnou dis
kriminací osob, pronásledovaných reži
mem“. V protestním dopise se píše:
„Toto není cesta vpřed, do Evropy,
nýbrž cesta zpět, do džungle marxistic
kých společenských vztahů.“
• Protest končí výzvou k vydání majet
ků původním majitelům, a výzvou po
slancům Federálního shromáždění, aby
předložený návrh zákona odmítli. Podepsána: Konfederace politických vězňů v
Praze.
Součástí vládního návrhu zákona o mi
mosoudních rehabilitacích je i pasáž, tý
kající se odškodnění politických emigran
tů. Příznačně používá Pavel Rychetský
totalitní terminologie, hovoří-li o „těch,
kdo v uplynulých 40 létech bez povolení
opustili republiku, nebo bez povolení

setrvali v zahraničí, a tím byli postiženi
ztrátou veškerého majetku a majetko
vých práv na území Československa. Po
čet těchto osob se pohybuje kolem 800
tisíc.“ — Tolik Rychetský.

Pro místopředsedu federální vlády
jsou dnes lidé, kteří utíkali před vězením,
před tanky a před všeobecnou diskrimi
nací, už opět jen „osoby“, které cosi uči
nily „bez povolení“. Těmto lidem ne
hodlá federální vláda přiznat vůbec nic.
Jak řekl filmový režisér Vojtěch Jasný po
návštěvě domova „Ani tu chalupu mi ne
dají.“
Výjimku tvoří pouze ti, „kdo se stali
emigranty proti své vůli, kterým Česko
slovensko znemožnilo zde žít, úřady jim
odebraly státní občanství a nedovolily Česká zaměstnankyně technického oddělení BMW Natálie Kavalírová pomáhala čs.
jim návrat do vlasti,“ jak praví návrh zá delegaci jako tlumočnice. Náměstku ministra zahraničního obchodu ing. Brabcovi po
skytla před zkušební jízdou nového typu série 3 cenné informace.
kona.

Oficiálně vyhoštěných lidí snad bylo
jen několik desítek. Naproti-tomu se
hodlá federální vláda škrtem pera zříci
těch statisíců, kteří svým odchodem de
monstrovali své odmítnutí jakkoli spolu
pracovat s režimem.
Postoj federální vlády nového Česko
slovenska vůči vlastním politickým emi
grantům projednávalo Občanské íórum
Mnichov na své členské schůzi 27.listo
padu 1990. Přítomní pověřili předsed
nictvo sestavením otevřeného prohlášení
k vládnímu návrhu zákona. Zároveň se
přítomní solidarizovali s protestními
dopisy pražského Svazu pro ochranu ma
jitelů a bývalých majitelů nájemních
domů, a Konfederace politických vězňů.
Za Občanské fórum Mnichov: Sidonia
Dědinová, dr. Aleš Novotný, Jan Molík,
Vladimír Vilím.

Čtenářský dopis
K článku „Rozezněl se zvon svobo
dy“, dalšímu to květnatému pajánu pana
Stillera, musím říci pár slov.
Mluvit ještě dnes o „sametové revolu
ci“ je samozřejmě pošetilost, v exilových
novinách pak o to nepochopitelnější.
Vždyťuž to štěbetají vrabci na všech stře
chách, jak to s tím pučem doopravdy by
lo, už to vědí všichni až na pana Stillera,
jak „spontánní“ byla ta revoluce stu
dentů, divadelních umělců a písničkářů.

Nechrne stranou věcné nesmysly, jako
že Bush je hlavou „nejstarší demokracie
světa“, jde spíše o ten tón. Článek patctičností přímo ukapává. Jestli tohle má
být zpravodajství tak dobrou noc. Poc
tivý redaktor se sice pokusil naznačit, že
se snad jedná o ironii a chvílemi to tak i
vypadá, jenže pak zbývá otázka, proč na
straně dvě?

„Mávání vlaječkami“, „hrdá bilance
prvního roku“, „nedělní kázání do učeb
nic dějepisu“, pane Stillere, držte se ra
ději Lídy B. a Adiny M., tam je to stravi
telnější. Vaše politická témata se však
hodí jen na stránku humoru: světoznámý
anglista Stiller zhodnotil Bushóvu anglič
tinu jako „křišťálově čistou“ — vřelé
díky, není nad informovanost. Mimocho
dem, s kolika „průměrnými čs. občany“ '
jste mluvil, abyste nás mohl informovat
o tom, že „západní standart (bezpečnost
ních opatření) se vymkl jejich chápání“?

Mám takový dojem, že by nebylo na
škodu, kdybyste se občas zamyslel nad
tématem, než se opět rozhodnete ob
šťastnit Národní politiku nějakým po
litickým referátem.
S přátelským pozdravem
Evelína Volejová, Gammelby

Pravda, se špinavou vodou nelze vylévat
I díté — ale také se nemůže nechat v té špíně
věčně sedět!
V. Davydovskl

BMW

Mercedes

Noch im Projektstadium steckt eine
BMW-Hochdachlimousine mit Mo
toren von 2,5 bis 3,5 Liter Hub
raum und bis zu 200 PS. Die
Serienfertigung wird nicht vor 1995
anlaufen. Ab 60 000 Mark

Nicht vor 1993 wird die Mercedes-Hoch
dachlimousine in Serie gehen. Basis; die
Mittelklasse-Reihe 200-300 E. Erprobt
werden Motoren von 2,3 bis 3,0 Liter, bis
200 PS stark und bis 210 km/h schnell.
Luxusausstattung. Ab 60 000 Mark

Komunální volby v ČSFR — vítězství pravice?
Na první pohled to tak nevypadá. Komunisté zdánlivě posílili své
pozice, ze 13% v parlamentních volbách v červnu zvýšili své zastou
pení o 4%. Zároveň ale přibližně o dvojnásobný podíl „vyrostla“ Čes
koslovenská strana lidová, v současnosti (a spolu s ní též celá Křesťan
ská a demokratická unie) nejsilnější reprezentant české politické pravicc. Přitom neúčast ve volbách byla mnohem vyšší než v červnu. Takže
kdo vlastně v komunálkách získal >
Z uvedeného je zřejmé, že vystoupení
Jana Rumia v červnových volbách s údaj
ným odhalením dr. Bartončíka jako agen
ta StB poškodilo ČSL (a spolu s ní celou
KDU) o dobrých šest procent. Přibližně
tolik voličů, jinak rozhodnutých volit
KDU, se pod dojmem přesvědčivých
slov náměstka ministra vnitra zaleklo a
volilo jinak. KDU by byla pravděpodob
ně získala v červnových parlamentních
volbách zhruba 14% hlasů, přibližně na
úrovni KSČM, spíše o něco málo víc. Při
tom KSČM fakticky zůstala stát na
svých červnových výsledcích. Vzhledem
k větší neúčasti lidí ve volbách se musí
nutně projevit i procentuální zastoupení
vyšší, takže jestliže stejný počet, co v čer
vnu volil KSČM, jí dal své hlasy v listo
padu, objevila se cifra 17%.
Nechrne ale aritmetiky. Spíše se podí
vejme na další aspekty komunálních vo
leb. I když komunisté si nadále drží po
měrně silný okruh svých příznivců, dostá
vají se čím dál víc do izolace. Jsou schop
ni jen uchovávat, nikoli získávat pro svůj
program. I přes relativně vysoké procen
to svých stoupenců jsou v defensivě.
Navíc někteří jejich kandidáti už svou
vlastní minulostí, která se nedá utajit,
odpuzují. V Blansku např. kandidoval za
KSČM advokát dr. Karel Rujbr, původ
ně důstojník Státní bezpečnosti, jenž mu
sel ještě před listopadem její řady opustit
pro alkoholismus. Když v r. 1970 v podna
pilém stavu vyšetřoval předsedu Sdruže
ní křesťanských pedagogů dr. Víta Lepila
(organizace založená r. 1968 za účelem
rehabilitace učitelů vyhozených z nábo
ženských důvodů ze škol) a tento uvedl
onu skutečnost u soudu, dostal ke svému
trestu osmi měsíců nepodmíněně ještě tři
další pro údajné napadení veřejného či
nitele. Přitom Úřad na ochranu ústavy a
demokracie na tiskové konferenci v Brně
tvrdil, že příslušníci bývalé StB nikde v Ji
homoravském kraji nekandidovali.
Na světlo vycházejí i jiné ostudy
KSČM. J istá uklízečka jejich bývalého
městského sekretariátu v Brně dostala od
nich pozvánku na zábavu a spolu s ní i
„pozornost“ 200 (slovy: dvě stě) korun.
Těmito a podobnými akcemi se strana,
osobující si dříve „vedoucí úlohu“, kom
promituje čím dál víc.
Je však tím nebezpečí zažehnáno? Vo
lební výsledky v Brně ukázaly přesvěd
čivé vítězství Hnutí pro samosprávnou
demokracii — Společnosti pro Moravu a
Slezsko. Jde o politickou organizaci s
dlouhým názvem a vcelku rozumným
programem. Jenže při četbě jmen kandi
dátů trochu informovanější volič naráží
na celou řadu bývalých funkcionářů
KSČ. V Rousínově byl málem zvolen sta
rostou muž, kandidující za tuto společ
nost, proslulý ještě v listopadových

dnech loňského roku svou obhajobou husákovsko-jakešovského režimu. V Brně
se octlo na třetím místě tzv. Sdružení
pro Brno, kde vedle katolíka dr. šoba a
vydavatele pornografického Inzert expre
su Z. Šoulv, bylo možno číst rovněž jmé
na bývalých komunistických funkcio
nářů.
Letošní komunální volby na Moravě
ukázaly ve větším rozsahu než červnové
parlamentní, že komunistické nebezpečí
nehrozí jen ze směru KSČM, neboť tady
každý ví, s kým má tu čest. Mnohem hor
ší jsou strany a hnutí, kde si bývalí ko
munističtí aparátnici budují pozice, aby
v případě potřeby mohli znovu „vyrazit
do útoku“. Jde o politické organizace s
levicovým nebo alespoň neutrálním pro
gramem.
V pravicových stranách tito skrytí
stoupenci starého režimu nejsou. ČSL
nemá ani jediného bývalého aparátčíka
KSČ mezi svými poslanci. I když jsou v
jejich řadách lidé spjatí s bývalým reži
mem jako funkcionáři ČSL v rámci Ná
rodní fronty, přece jen se nejednalo o ty,
kdo mají přímý podíl na brutální a zlo
činné moci. To může být dobrou vyhlíd
kou pro budoucnost.
Přírůstek hlasů pro českou pravici byl
jistě nepatrný a nelze mluvit o nějakém
vítězství. Nicméně budoucnost se zdá vy
cházet vstříc. Levice se kompromituje
čím dál více komunistickými aparátníky,
kteří se stávají pro ni brzdící zátěží. Na
pravo se orientuje pod vedením ing. V.
Klause také Občanské fórum. Klausova
reforma naráží ovšem na nesouhlas znač
né části obyvatelstva, který v r.1991
může vyústit až k sociálním nepokojům.
Princip není v nesprávnosti reformy jako
takové, ale v jejím špatném pořadí jednot
livých kroků a v neúnosné rychlosti, jež
může znamenat zbídačení mnoha katego
rií obyvatelstva. Pravice, reprezentovaná
KDU jako nejsilnější složkou, zde může
vyjít se svým vlastním programem, jenž
se nebude od Klausova lišit co do obsahu,
ale co do formy. Strany křesťansky orien
tované mají skvělou příležitost poukázat
na hospodářskou reformu v poválečné
Spolkové republice Německo pod tak
tovkou Ludwiga Erharda: pomalu, beze
spěchu, s respektem k sociálním aspira
cím občanů. Výsledek? Spolková repu
blika už víc jak třicet let zde stojí jako
hospodářsky stabilní stát a nic nenasvěd
čuje, že by se na tom mělo v budoucnosti
cokoliv měnit. Pokud se podaří získat
pro tuto koncepci rozumně uvažující
hlavy z OF, lze vbrzku počítat s cestou
podle vzoru Spolkové republiky, po níž
půjde lid ČSFR, vedený politickou pra
vicí, v níž se bude projevovat KDU jako
jedna z nejaktivnějších složek.
Radomír MALÝ

Mercedes
Das Armaturenbrett der Stuttgarter
Hochdachlimousine. Besonderes
Kennzeichen: der Automaticwählhe
bel sitzt nicht mehr zwischen den
Sitzen, sondern am Armaturenbrett,
—· rechts neben dem Lenkrad

V Šumperku, 21.1.1990

Neúspěšný pokus o návštěvu hrobu Jana Palacha dne 21.1.1989·
Středočeský krajský deník ‘'Svoboda” dne 16.ledna 1990 v působivém Článku
o Janu Palachoví, v němž kritizuje i svůj podíl na kampani proti vzpomínko
vým^ shromážděním občanů v lednuyna Václavském náměstí, ho uvádí slovy "Tvá
obět nebyla marná". Závěrem článku však upozorňují, že nemohou podat žádné
přesnější informace, nebot jak píší doslova: "Co se novinářů týče, byli do
Všetat vpušttěni pouze na náměstí. Ke hřbitovu, který je až za obcí, se nedo
stala ani rakouská televize ORT, natož naše. A doprava? Omezena na minimum,
vlaky projížděly bez zastavení..." Konec citátu.
Jak to bylo doopravdy? Mohu o tom podat svědectví, nebot jsem se spolu
se svým přítelem Františkem Liškou ze Smidar, signatářem Charty 77, dostal
až ke hřbitovu a teprve tam jsme byli zadrženi a odvezeni policejním antonem k výslechu. Stanislav Devátý, jak známo se dostal ještě dále, až do blí
zkosti hrobu Jana Palacha, takže se mu podařilo dopravit kytici až na hrob.
Tedy toho 21.1.1989 jsem se rozhodl navštívit hrob Jana Palacha ve Všetatech v rámci celonárodní pietni poutě. Odjížděl jsem v 9,01 z nádraží v Pra
ze Vysočanech, kde js®B se zcela náhodně setkal s Františkem Liškou, takže
jsme dále pokračovali spolu. Postupně s přibývajícími lidmi před odjezdem
vlaku se zvyšoval i počet uniformovaných příslušníků VB, přičemž někteří by
li se psy. Namátkově kontrolovali některé cestující, zejména mladé lidi. Bě
hem cesty prakticky na všech nádražích po trati Praha - Všetaty byly skupiny
policie, mnohde se psy a automobily.
Po příjezdu do Všetat v 9,53 hod. byl na nádraží větší počet policie, kte
rá nám však nebránila v cestě do Všetat. Bylo nás několik'menších skupinek,
kteří jsme se trousily do města. V naší skupině bylo pět starších lidí a po
celé cestě až na hřbitov jsme nebyli kontrolováni. Na křižovatkách stály hlíkdy VB ve větším počtu a městem procházeli policisté ve skupinkách dvou až
tří příslušníků. Ti se právě, zaměřovali na skupinky mladých lidí a ihned je
zadržovali, neboí se žádná jejich skupinka či jednotlivec v té době ke hřbi
tovu ani nepřiblížili. Na jednom náměstí ve Všetatech bylo zaparkováno asi
20 automobilů, převážně s pražskými poznávacími značkami. Takže jsme se dom
nívali, že zde sídlí jakýsi štáb policejních jedinotek, které mají zabránit
návštěvě hrobu Jana Palacha. Ve Všetatech bylo dost prázdno a někteří lidé
sledovali pocestné z otevřených oken. A ochotně na náš dotaz sdělili, kde se
nachází hřbitov s nebohým Janem. Po cestě ke hřbitovu, který se nachází asi
půl kilometru za Všetaty směrem do Nedomic, nás předjížděli tam i zpět poli
cejní auta.
Již z dálky byly vidět zaparkované dva automobily před vchodem do hřbito
va tak, aby se mezi nimi nedalo projet. Mimo to tam stály ještě další poli
cejní vozy a asi 15 příslušníků VB a další civilové. Před vchodem do umové
ho háje, kde je hrob Jana Palacha, na malém můstku byla zhotovena dřevěná zá
brana na níž byla cedule, kde stálo: Urnový háj je ve dnech 19»-23·1.1989 z
technických důvodů uzavřen. Za touto zábranou stál nákladní automobil plný
větví a chvojí, takže zcela uzavíral přístupovou cestu na hřbitov. Po dotazu
u hlídkujících příslušníků jedním občanem zda možno vstoupit do prostoru ur
nového háje, bylo odpovězeno, že jenom místním občanům města Všetat je toto
dovoleno. Nicméně v prostoru umového háje se nacházeli různí civilové, je
jichž popínání však nelze charakterizovat jakoby navštívili svůj rodiný hrob
a věnovali se jeho údržbě. František Liška^ nenápadně vyjmul fotoaparát a udě
lal několik snímků přímo před hřbitovom, přžčemž jsem se mu snažil dělat zež.
Nikdo nás nekontroloval a tak jak se říká s jídlem roste chuí a při odchodu
směrem na Nedomice začal František fotit i příslušníky rozestavené kolem hř
bitova a to se nám stalo osudným. Asi po 50 metrech cesty k nám přirazila
hlídka ve voze VB s požadavkem abychom vydali cívku z fotoaparátu. To Franti
šek rezolutně odmítl. Mezitím k nám dorazil další příslušník v khaki se psem
a žádal nás bez cavyků abychom se vrátili, že s námi chce mluvit velitel. Ten
oznámil, že viděli fotografování a aby jim byl film vydán. František Liška
prohlásil, že mu fi nejde vytáhnout a tu se hned nabídl jeden z přihlížejících
civilů, že se v tom vyzná a opravdu cívku s filmem rychle vyndal. Po zjištění
nacionále jsme byli v klidu propuštěni, cívku si však ponechali. Vraceli jsme
se tedy zpět na nádraží do Všetat. Před obcí k nám přirazil ten samý velitel

ze hřbitova ve voze VB a sdělil nám, že s námi chce mluvit ještě vyšší veli
tel,naložil nás do projíždějícícho policejního antona a ten nás zavezl k výsleihu do Všetat. Tam nás již očekával špalír civilních i uniformovaných pří
slušníků.
Vyšiřování se vedlo stroze, ale korektně. Na dotaz proč jsem se rozhodl
navštívit hrob Jana Palacha, když nejsem ani jeho; příbuzný a ani jsem ho
oscbně neznal a proč mu tedy chci zapálit svíčku jsem odpověděl, že v té
době tak jako většina mladých lidí jsem prožíval podobné pocity jako Jan
Palach a že tedy toto spříznění mne k tomu vedlo. Na dotaz jsem-li členem
nějaké protisocialistické skupiny jsem odpověděl záporně. Po vyšetřování
jsem byl jedním příslušníkem VB odveden do autobusu, kde v té době již bylo
šest, za-držených.
Asi v půl jedné po päDedni se náš autobus se 17 zadrženými dal do pohybu.
Předtím do něj nasedli tři příslušníci VB ozbro jeníxa. s pendreky plus dva
civilové jimž se houpaly u pasu želízka. Jak mi sdělil František by1 delší
dobu filmován. Již předtím než jsme vyjeli se hlídkující příslušníci pokou
šeli zabránit hovoru dokonce i mezi manžely, proti čemuž se manželka ohradi
la, že neexistuje zákon, jež by byl u nás vydán v němž by byl zakázán hovor
mezi manželem a manželkou. Po té co autobus vyjel byly během cesty vysazová
ni někteří cestující.
Jako) první vysedl otec 8 dífiětem vex věfší vzdálenosti od města, což by
lo komentováno jedním civilem: "Jen at se projdou". Při jedné zastávce byl
vyzván manžel z tohoto manželského páru, mimochodem byli z Liberce, aby vy
sedl a manželka, že zůstane v autobuse i nadále. Civilové, pravděpodobně
příslušníci StB, na námitku že se nenechají rozdělit, ostře prohlásili, že
to neexistuje a aí manžel vysedne, nebo použijí síly. Nabídl se jeden 67letý pán, který byl s námi až u hřbitova, že vysedne místo toho manžela na
tom opuštěném místě·, ale nebylo mu to povoleno·. Manželé s tím rozhodně odmí
tali souhlasit a žádali slušně, aby jim bylo povoleno vysednout společně,
neboí jak řekla manželka, je jejich zadržení už tak protiprávní, nebot v žád
ném listě ani jiném sdělovacím prostředku nikdo nevydal zákaz návštěvy Vše
tat a že tedy jejich zadržení je už tak protiprávní i bez toho násilného
rozdělení. Civilní příslušníci chtěli násilím vytáhnout manžela z autobusu
při čemž jim pomáhali uniformovaní, kteří s pendreky významně poklepávali
po sddadlech. Manželka, která svému manželu se snažila pomoci byla: brutál
ním způsobem uchopena uniformovaným příslušníkem ze zadu a byly jí zkrou
ceny ruce. Zvedla se však vlna odporu v celém autobude, zejména ze strany
mladých lidí, kteří neohroženě v tváří tvář pendrekům se horlivě zastávali
obou manželů S výkřiky: "Nemáte na to právo!" "Chcete bít nevinné lidi!" a
"Na takové jednání daně neplatíme!"
Již při nastupování mi bylo vyznačeno místo hned za řidičem, takže jsem
měl možnost říci staršímu Civilnímu příslušníkovi StB, zřejmě veliteli té
to převážející eskorty, aby oba manžele nechal vysednout spolu. Etyl jsem
okxřiknut slovy: "Vy mlčte!" Posléze jsme odjeli z tohoto opuštěného místa,
aniž se příslušníkům podařilo manžele rozdělit a při příjezdu do Českého
Brodu vysadili jako první nás starší na ulici. Takže jsme spěchali na náddraží, k8m asi po čtvrt hodině dorazila sakupina mladých lidí z našeho au
tobusu.
To hlavní však nastalo až odpoledne ve Všětatech, kde se stovky lidí
chtěli zúčastnit této pietni vzpomínky. Byli však vesměs všichni pozatýka
ní, vyslýcháni a posléze rozváženi po různých místéch kraje. A to jen pro
to aby sdělovací prostředky a spolu s nimi i deník "Svoboda" mohly psát:
Cituji: "Jak se da-lo očekávat Všetaty se staly cílem některých skupin
i jednotlivců, ale bylo jich nakonec velmi málo. Po vysvětlení funkcioná
řů národního výboru a občanů, že se zde nic nekoná, bylo všem, kteří sem
přijeli, aby se zúčastnili nezákonně organizované takzvané "celonárodní
pouti", doporučeno obec opustit. Žádná pout ani shromáždění nebyly." Konec c
Ano, vážení přátelé, takhle se zcela nedávno bezostyšně klhalo. Ale
stovky lidí mohou vydat svědectví, že i přes přísná bezpečnostní opatření
do Všetat přijeli a na Jana Palacha v pokoře vzpomínali třebas i přes mří
že policejních antonů.
Vladimír Hajný

Winnipeg, 5· October 1990
Vážený pane Wonka!
S pozdravem se předem omlouvám za chyby, které v dopise budou a taky
za sprostotu, kterou se dočtete. Ale podlý nejsu. Četl jsem o Vaší bolesti
v časopise ’’Západ". Synové mi dali k mým 67-letým narozeninám, elektrický
psací stroj, tak proto ty chyby, to je psaní, jako když u kanónu stál a po
řád ládoval. Proč Vám píši???
Jako jáchymovský mukl padesátých let jsem dostal dost dávek do těla,
že nyní v mém věku nemám zájem být slušný, ale o mé upřímnosti není sporu.
Mne ani tak moc nezaujalo umučení Vašeho ubohého bratra, necht s Bohem
spočine, ale za války jsem makal v bombardovaném Berlíně, viděl jsem otev
řená těla, byl jsem mladý, ani mi ten pohled moc nevadil, viděl jsem v tom
kurevským Jáchymově zastřelená těla muklů a ani^proto Vám ten dopis nepíšu.
Ale pro tu Vaši bohužel naivní víru, jak se zmiňujete, že kanadská veřejno
st přiměje čs. orgány k řádnému vyšetření a potrestání v^nníků mučednické
smrti Vašeho bratra. Co očekáváte od kanadské veřejnosti? Vaší bolesti nad
ztrátou Vašeho bratra se musím také bolestně zasmát. Žiji v Kanadě dost
dlouho, makal jsem na Canadian Pacifik, venku 36 pod nulou, všechno se dalo
vydržet, lopata a krompáč byl můj byznys, ale poznával jsem hodně lidí ko-.
lem sebe. Tak Vám musím bohužel napsat, že kanadská veřejnost, jako dělňasi
od Atlantiku k Pacifiku, všechno mám projeté, mají zájem, aby si stávkami
zvedli jejich už tak vysoké platy a byznysmeni mají zájem na byznysu a pro
deji. Kdybyste položil dolary na stůl a řekl, že chcete deset tisíc vagonů
obilí, to by byl zájem, ale na Vaši bolest a nespravedlnosti, které se Vám
i Vašemu zavraždenému bratrovi staly, na to bohužel nečekejte od kanadské
ho světa účast. Takový už je život. Já osobně Vám mohu akorát projevit sou
strast nad odchodem Vašeho bratra, děkujme Bohu, že my jsme nebyli vystave
ni takové zkoušce, ale to je všechno. Já když jsem byl v Jáchymově, tak je
den, který ušel provazu říkával, každej hraje vo sebe.
Že tak to stádo komunistických sviní nejhoršího druhu sedí a ještě
budou sedět, proto svět do války nepůjde. Zde je jedna paní z Prahy, tak
naříká, že jich bylo deset dětí, měli tam továrnu na nábytek a komunisti je
jího tatínka po únoru ubili a poslali jej rodině v rakvi, ale paní Jarmilka
říká, že to byla jako v té rakvi žena. Já jsem jí řekl a také se to týká Va
ší bolesti, ten stromeček, který ubil tvého tatínka a také Vašeho bratra,ne
vyrostl v únoru 1948. Ten už začal růst, když dva pluky pražských kadetů šly
s hudbou k bratrům Rusům do zajetí. Tuto sprostou vojenskou zradu nám dávali
ti učitelští blbci za první tatíčkovské republiky za vrchol vojenské cti, a
také statečnosti. Nenadávejte na Stalina, nebo toho hajzla Gottwalda. Ti už
jeli po upravené^cestě, po hladkém koberci, který jim připravili páni učite
lé denním zdůrazňováním o hodných Rusech a zlých Němcích a Rakušanech. Tito
prokletí Habsburkové vyssávali českou krev, strašná doba rakouského temna,
jsme slyšeli ve škole před šedesáti lety denně. Rakousko prý bylo jho a cho
mout a úpadek Českého národa, nedávno jeden pán napsal, že po skončení I.sv
ětové války byly české university ve skvělém stavu a vychovaly vědce a inže
nýry svatové úrovně. Tak kde bylo potom to strašné rakouské temne. Já bych
toho mohl napsat, ale říkám mojí manželce, nejlepší politika je mladá Indiá
nka v posteli a ostatek nechat koňům, ty maj na to větší hlavu.
Co mně tak řekli moji spolupracovníci na strojce Němci, moc Josef neke
cej ,'nikdo nezabil tolik Němců, jak Češi, jenomže až po válce. Ukrajinci mi
řekli, my jsme povídali Čechům v pracovních lágrech v Německu, co je čeká,
když tam přijdou Rusové. Ale ti se do nás pustili, co vy Ukrajinci jste zrá
dci a fašisti. Rusové jsou naši nejlepší bratři. Tak proč nyní ten nářek v
zemích koruny České.
Když nás dovezli v 50-tých letech na Pankrác, svázaní jak tygři, byl
červen, horko na skapání, tak jsme pili vodu ze splachovacího hajzla. Jeden
Moravan, řekl, jsme to ale my Moravané blbci. Když k nám dojedou Pražáci tak
jim dáváme víno a koláče a my tu mosíme chlastat vodu ze zachoda.

Přeji Vám ve Vašem zklamání a bolesti všechno dobré a Bůh Vás potěš.

S pozdravem Josef L.♦

