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T a, n k y ,

nebo

praky?

' Jedna /prý/ suverénní země v centru Evropy a dnes i v centru po
zornosti světové veřejnosti chtěla prodat několik set svých výrobků,
v tomto případě ocelových oblud v podobě tanků Sýrii a Íránu, zemi

asi suverénním, které odedávna získávaly zbraně ze všech koutů země

koule včetně USA /viz Irangate, plukovník North atd./.

Najednou se ale ozval ze zámoří, ze západu, ne z východu, jak tomu
bylo před nedávném:"Tož tak, golubčiki, svobodného kšeftu by se vám
zachtělo! To teda ne!"

Hlas jeho pána /His Masters Moice/ operativně reprodukovaly
nezávisle zaujaté Lidové noviny /7.5·/ v tóninách bu bu bu:"Předpo-

klám /já, Jiří Hanák/, že naši politici a obchodníci slyšeli něco
o různých lobby, to jest nátlakových skupinách. Ta židovská nepatří

mezi nejméně vlivné, zejména ve Spojených státech. Až budeme - a bude
me! - potřebovat hospodářskou pomoc a na naše volání se ozve drtivé

ticho, vzpomeňte si na nynější skvělý kšeft."
Jsou USA zemí suverénní, či ne? Co je to za koloběh příkazů
a nátlaku? Odkud vlastně vychází Hlas jeho pána /HMV/ z Washingtonu,

nebo Tel Avivu? Z Bílého domu, Pentagonu, či z ledových bankovních

skrýší, zpoza keře ocelových sejfů?

yoc expertů se v poslední době vyrojilo i

v naší televizi,

dokonce i mladý redaktor rodinného týdeníku Reflex dává rady, co s
tanky a jak s nimi obchodovat; mladý natěrač a lakýrník natře tank

z II. světové války barvou, jež má po ruce a přitom si za to pod ře

pice z důvodů ne jiných než reklamních, protože ač student sochařství,
jde mu lépe řemeslo lakýrnické. David Černý. David. Stačil malý
nápad, což je projev umění, a k pěticípové hvězdě přimalovat jeden
cíp a je to: hvězda jeho, Davidova.

Byl to přece David, který svou šikovrostí porazil, jak praví
biblická pohádka, mamutího Goliáše tak, že mu prakem vystřelil a

vytřel zrak. Potud pohádka. Ale on ten David byl stejně krutý imperá
tor jako Goliáš.Ale je tu praktický nástroj /tank je nástroj na

zabíjení, prak je hračka, ale lze jí porazit i Goliáše/, který

v neomezeném množství lze dodávat kamkoli do světs. Ušetři se
milióny tun jakostních surovin, jež tanky spolykají. Když jsme
dokázali - to hned na počátku sametové revoluce - překovat srpy

a kladiva v placky na klopy, proč bychom nemohli přetvářet tanky

na praky? A dodávat nejen arabským zemím, ale i Izraeli, Spojeným
státům. Prak je bojový nástroj mírový, zabíjí se jím tak nanejvýše

jenom vrabci. Anebo ještě praktičtěji postup: přikažme Spojeným
státům, aby místo raket zn. Patriot vyráběly samy ty praky, jelikož
raketa to nezní moc hrdě.

J.V.

Odtajnění a zveřejnění všech dostup
ných údajů o této další temné stránce v
naší historii by se mělo stát předmětem
zájmu našich komperentních orgánů. Na
nápravu čekají zejména ti, kteří přežili a
mohli se vrátit zpět a nebo pozůstalí po
obětech násilných transportů.

daní.

V poslední době se konečně celé věci
ujal Slovenský helsinský výbor spolu s
Konfederací politických vězňů. Společně
založili v Prešově registrační středisko,
které se snaží zjistit přesný počet zav
lečených. Zatím se už ví, že českoslo
venští občané trpěli a umírali v 70 kon
centračních táborech, umístěných po ce
lém území Sovětského svazu. Pracovníci
střediska připouštějí, že počet zavleče
ných může dosáhnout počtu až jednoho
sta tisíc.
Je však nutné, aby se činnost prešov
ského střediska rozšířila i na Moravu a do
Čech, neboťodtud byli odvlékáni předev
ším ti, kteří bud sami nebo jejich rodiče
odešli z Ruska po říjnové revoluci.

Pražská adresa: Výbor dobré vůle
(Komitee des guten Willens), The Olga
Havel Foundation, Box 240, CS- 11121
Praha 1.

právě čeští a slovenští spolupracovníci
NKVD, kteří zastávali významné funk
ce, měli hlavní podíl na tom, že se tak
dlouho dařilo tuto otřesnou historii
zamlčovat a utajovat.

pomáhat tělesně postiženým, nemocným
a starým lidem nejen finančně a organi
začně, nýbrž i morálně. Chce také pou 
kazovat na nedostatky ve zdravotnictví,
školství a v sociálních zařízeních, způso 
bené v naší vlasti totalitním i zásahy v
minulých desetiletích. Před krátkou do 
bou vznikla i v Německu stejná organi 
zace s názvem „Olga Havel Foundation
-Komitee des guten Willens, Deutsch 
land “ s podobnými úkoly jako její se
sterský spolek v Československu. Jak se
píše v jejím prohlášení, kom ité vítá veš
keré návrhy, pomoc i dary, kterými bu 
dou snahy Olgy Havlové (na obrázku)
podpořeny.

Nejnověji založená podpůrná organi 
zace manželky čs. prezidenta Olgy H av 
lové „Výbor dobré vůle “ si vzal za cíl

Výbor dobré vůle

Organizace Olgy Havlové

(F.V.) — Až dosud jsou málo popsané stránky déjin o činnosti sovětské bez
pečnosti na našem území. Je to ke škodě věci. Vždyť GPU, později NKVD a
dnes KGB, jak se postupně měnila firma této neblahé instituce, rozprostírala
svou síť u nás už v letech před druhou světovou válkou. A nebyli to jenom něk
teří komunisté, kteří se dali získat ke spolupráci. Byli i další, kteří neměli s
KSČ nic společného. Za mnohé např. poslanec české fašistické strany Schwarz,
který dokonce odešel před nacisty do Londýna, aby pak za války pilně fízloval
pro Sověty.
Velký nábor spolupracovníků mezi nás dodnes. Před několika dny uveřejnily
našimi občany začal v době války mezi Lidové noviny seznam 233 obětí justi
těmi, kteří se uchýlili do Sovětského sva čních vražd. Není to poprvé, kdy se tak
zu. Jedním z hlavních náhončích našich to veřejnosti znovu připomíná úloha so
lidí pro spolupráci se sovětskou bez větské policie v zákulisí soudních pro
pečností byl Václav Kopecký, pozdější cesů. Oněch 233 popravených a tisíce
ministr informací a jeden z nejvyšších dlouhodobě vězněných, to je bilance vzá
funkcionářů KSČ. Ale i tehdejší velvys jemné spolupráce sovětské a českoslo
lanec ČSR v Moskvě Zdeněk Fierlinger, venské bezpečnosti. Avšak dodnes se
pozdější předseda poválečné vlády, měl málo mluví o stopě ještě hlubší a krva
— dalo by se říci slovy diplomatů — vel vější.
mi přátelský vztah k sovětské tajné poli
Začalo to na Slovensku na sklonku vál
cii. Sovětská bezpečnost získala postup ky. Za sovětskými vojáky postupovaly
ně stovky podobných lidí, i když s na naše území jednotky NKVD. Jejich
menším vlivem. Šlo jí nejen o běžnou příslušníci a velitelé se nechávali slav
Špionáž, ale zejména o to, aby na klíčo nostně vítat, hostit, aby pak vzápětí odvvých místech byli její lehce manipulova lékali neznámo kam tisíce našich občanů.
telní lidé.
A to nejen ze Slovenska, ale později i z
Byli to zejména oni, kteří pozvali začát Moravy a z Čech. Už se snad ani nepo
kem padesátých let sovětské poradce do daří zjistit, kolik našich občanů bylo v le
našich bezpečnostních složek. Krvavá tech 1944 až 1949 do Sovětského svazu
stopa jejich působení zůstala po nich u odvlečeno. Snad to byly desetitisíce. A

NÄRODNl POLITIKA

Cinnost KGB v Československu

V Německu: Postfach 211,8022 M ün 
chen — Grünwald, tel. 089/6417011,
bank, spojení: Vereins- und W estbank
H am burg, BLZ 200 300 00, Kto
59/11126. Peněžité dary lze odpočítat z

233 popravených — bllance spolupráce čs. a sovétské bezpečnosti

PhDr. Jaromír
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Je to jak v hrůzostrašném přírodopise
Ani se očím věřit nechce
Den po dni zavírají se
železné klece železné klece

Uzoučkým ocelovým mřížovím
ani myš neprostřel palec . . .
Ptáš se mne odkud že to vím
že o tom vyprávím tak obeznale

To je tak Jeden hloupý král
dal zavřít (protože se bál)
oráče pěvce bouřliváky

havíře ševče papeže . . .
A když je stráže vedly do věže
vzaly mne s sebou taky

U príležitosti vzpomínkového večera
k 3.výročí úmrtí dr.Jaromíra šavrdy,
který pořádala Knihovna města Ostravy
pod záštitou primátora města Ostravy
dne 3.5.I99I v prostorách ostravské
radnice vydalo Občanské hnutí v Ostravě.
JestaviL a v nákladu 70 výtisků
zhotovil dr. Jiří Petráš.

Poradci a podporadci

O majetku
Havlovy rodiny

Bude-li se jich týkat, tak asi z toho
vznikne nějaká akciová společnost a já
osobně nebudu činit nárok na žádné ak
cie. Přesněji řečeno — pakliže nemám
zproblematizovat ten zákon, tak já vlast
ně bych asi správně to, co mně nabídnou, ‘
— t.j. část akcií nebo já nevím co — bych ·«
měl jaksi formálně přijmout. Ale zároveň
bych to hned měl někomu jinému dát.“

K výročí února 1948

spadat pod zákon o mimosoudní rehabi
(čr) — Na pravidelném setkání na litaci. Není to ještě jasné. Pakliže znárod
Pražském hradě v lednu t.r. se jedna ňovací dekrety, o nichž jsem se zmínil,
z novinářek zeptala prezidenta Vác budou v tom zákonu, tak se to, bohužel,
lava Havla, jak to bude s bývalým ma bude vztahovat i na tyto podniky. Já sám
jsem už mnohokrát řekl, že žádné pod
jetkem jeho rodiny.
„Naše bývalé majetky,“ — Václav Ha nikatelské záměry, ambice a úmysly ne
vel odpověděl — „to znamená především mám a ze svého osobního hlediska bych
mimo různých drobností restaurační spíše uvítal, kdyby se ten zákon netýkal
podniky Lucerny a Barandova, budou těchto podniků.

rickou ruletou a karetní hrou Blackjack.
Nejnižší vklad pro obě hry jsou 2 dolary
nebo 50 Kčs.
(SV) Před 43 lety, 25.února 1948,
začala v Československu éra, která
skončila 17. listopadu 1989. K om uni

Zbývá ovšem pár otázek. Odkud pan
Koecher věděl o možnostech zaměstnání
v Prognostickém ústavu — před listopa
dem 1989? Řekli bychom, že od lidí, kteří
tam uložili své kádrové rezervy k nadchá
zející roli tomuto Ústavu určené před li
stopadem 1989. Kdopak ho povolal k
podporadenským službám v sídle čes
kých králů? Ono se totiž nejednalo o
shodu jmen, že ano?
Jedno ovšem má, kromě toho poraden
ství, pan Koecher společného s panem Pe
likánem, a všemi tohoto vrhu. Nemá do
jem, že má něco na svědomí. Nemá do
jem, že provedl něco, co by mu mělo za
bránit pohybovat se mezi slušnými lidmi.
Čtyři popravy — třeba budou ti zavraž
dění rovněž rehabilitováni, tak jako obě
ti pana Pelikána. U pana Koechera, agen
ta KGB, pak ještě zbývá otázka, kdo mu
platí penzi v Československu? Českoslo
vensko? Kolik let tam odpracoval, či co
dobrého kdy pro tu zemi udělal? Anebo
je to v rámci oné smlouvy, podepsané v
tichosti na jaře r.1990 ministrem Sacherem, a Československo má služební po
vinnosti také tohoto druhu?
A konečně, kde všude jsou dnes ty ká
drové rezervy, a proč?
JBS, Spojené státy

Nepoučitelní

Jinak ovšem během interviewu lhal.
Tvrdil o sobě, že je penzista, ačkoli v té
době už pracoval v Prognostickém ústa
vu pod vedením ctitele Fidela Castra a ji
nak brzké opory OF a náměstka předse
dy vlády pana V altra Komárka. T akže ty
prognózy pana Koechera z Karlova mo
stu asi pramenily z čehosi, co se v oné in
stituci vařilo. V komunistické instituci
komunistické vlády, dodejme. Již v břez
nu 1989 bylo z „kádrových rezerv“ ÚV
KSČ vyřazeno přes sto osob, většinou oz
dobených tituly Dr. a CSc, a uloženi do
nějakých krycích zaměstnání mimo ÚV.
Zároveň byl podle opatření z r.1988 sní
žen stav StB o 30%, schválil náměstek
ministra vnitra gen. Novák. Bylo přitom
vycházeno z kritérií pro přípravu kádro
vých rezerv v nových podmínkách, schvá
lených Politbyrem UV dne 10. března
1989. Tolik mnohastránkový dokument
č.j. KČ-0069/10-8.
Co to má vše společného s panem Koecherem? Asi to, jak byli američtí Čecho
slováci překvapeni, když americká tele
vize ukázala tvář pana Koechera, ale ten
tokrát ve štábu OF v Laterně Magice v
kritických dnech listopadu 1989.
V březnu 1990 se konala Konference o
české literatuře v New Yorku. Dostavil
se i Valter Komárek. Pronesl cosi o Kaf
kovi, což už nesnesl Kunderův vydavatel
Aaron Asher, a milého místopředsedu
vyzval, aby nechal těch keců a vypadl z tri
buny, neboť pan Asher si nepřál být pou
čen o tom, co místopředseda vlády ví o
Kafkovi, a pokládal jeho vpád do semi
náře o problémech překladu za nehoráz
nost. Letadlo p. Komárka, čekající na
ukončení konference vzdělanců, muselo
parkovat v N.Y., což není levné. Údajně
18 000 USD denně — zatím co minister
stvo zdravotnictví apelovalo na krajan
skou obec, aby pomohla doplnit konto
bezodkladné pomoci tohoto minister
stva. Na nákup bezodkladné pomoci ve
volné měně tam bylo totiž právě 365 do
larů.
Co to má společného s panem Koecherem? Inu tolik, že už se i v New Yorku
vědělo, že pan Koecher kromě štábu OF
je také zaměstnancem pana Komárka. A
pan Komárek musil odpovídat jak to:

Zda pan Komárek nevěděl, můžeme
nebo nemusíme věřit. Ale v cause toho,
že pro pana Komárka už nepracuje, mlu
vil pravdu.
Kritéria výběru poradců jsou zjevně
známa jen prezidentovi a tak se už nikdy
nedovíme, jak se v přepočetném sboru
poradců ocitl také pan docent Wagner. Ji
sté však je, že občas taky potřeboval po
radit, a tak si za svého poradce, čili podporadce na Hradě Pražském, vybral —
pana Koechera. O poradcích poradců, či
li podporadcích, se vůbec nepsalo. Jak
věc vešla ve známost a donesla se až k úředníkům velvyslanectví USA v Praze, se
neví. Byl vyjádřen údiv. Ba rozhořčení.
Shoda jmen. Jedná se o úplně jiného
Koechera, pravil Hrad, a pan Koecher údajně odcestoval do Jižní Afriky jako čs.
envoy, anebo, řekli bychom, provedl čin
nost kádrové rezervy v nových podmín
kách.
Pan docent Wagner už pro prezidenta
Havla nepracuje. Požádal o propuštění v
důsledku svého otřeseného zdraví a bylo
mu vyhověno. Také podporadenské služ
by pana Koechera nejsou už na Hradča
nech vyžadovány.

V O lom ouckém Interhotelu bylo otev 
řeno kasino (na Moravě již třetí J s ame

Usilujeme (my?) o to, aby poradci byli
placeni alespoň tak, jako poslanci, pravil
v interviewu v českém tisku prezident
země. A tak tedy radí, např. Jiří Pelikán,
o kterém je obecně známo mnohé, ale
obecně známo není, že hned v únoru 48
nechal zatknout předsedu Spolku kře
sťanských akademiků UK v Praze, ano,
byl to jeho rozkaz jako předsedy Akční
ho výboru. Pro jistotu byl ještě 30.srpna
1948 hlavním a jediným svědkem obža
loby, který neblahého reakcionáře poslal
na 20 let do Jáchymova. Reakcionář jim
po třech letech šťastně utekl, a smí se ted
hlásit o rehabilitaci.
Jenže jsou věci, které se neodehrály
tak dávno. Každý Čechoslovák v Ameri
ce si pamatuje jméno Koecher. Psal se i
Kocher. Absolvent pražské Fámu, insti
tuce, která vychovala tak mnoho skvě
lých mužů a žen. Falešný exulant, který
jako jediný známý agent KGB pronikl do
CIA, do funkce sice značně podřízené,
ale ne dost k tomu, aby se díky aktivitě
tohoto pána nekonaly v Moskvě čtyři
popravy.
Nakonec byl polapen, odsouzen a po
sléze vyměněn za Sčaranského a další,
sotva po dvou letech fešáckého krimi
nálu. V rámci té výměny přišel na svobo
du nejen Ščaranský, ale také syn tenisty
Javorského, který měl neblahý nápad za
jet si z exilu do Rumunska pro snouben
ku. Javorský byl ovšem v nefešácké base
13 let.
Když CBS někdy v říjnu 1989 natočila
s Koecherem v Praze interview, komento
val ty čtyři popravy v Moskvě slovy: „Vě
děli do čeho jdou.“
Také pan Koecher ovšem věděl, do če
ho jde. K dokreslení tohoto vzácného
charakteru patří i to, že když se do stej
ného domu v New Yorku nastěhoval
Ivan Lendl, vyvolal milý Koecher skan
dál, že nebude bydlit s komunistou pod
jednou střechou. Závěrem svého pražské
ho interviewu, částečně na Karlově mo
stě, částečně v útulném malostranském
obydlí pana Koechera, vyslovil exšpion
názor, že jsme na prahu velkých událostí.
Že počítá s tím, že až události vybublají,
dostane se mu vládní funkce. Snad i předsednické.

„Nevěděl jsem“, pravil Aronem Asherem otřesený pan Komárek. „A už prc
mne nepracuje. Nevím co dělá.“

prováděli. K olik obětí na životech a
stický puč strhl vyspělou evropskou zničených osudech jednotlivců i ná 
zemi na vedlejší vývojovou kolej. K rodů už tato nepoučitelnost přinesla!
nekulatém u výročí vydala dnešní ko 
V O stravě zahájil nedávno činnost US
m unistická strana prohlášení, kterým
potvrdila, že zůstala stranou včerejší. ARMY CLUB, jehož působnost zahr 
Její prohlášení je neseno m yšlenkou, nuje celou republiku. V jeho místnostech
že ten socialism us je prý v jád ru dobrá lze nakoupit za koruny kompletní vý
věc, kterou pouze špatní lidé špatně stroje amerických vojáků.

Ach ano, všimli jsme si toho na těchto stránkách už před rokem. Výběr
poradců, které si vyvolil nejpopulárnější prezident Republiky českosloven
ské, vyvolával rozpaky.
„Havel si je vybral, máte něco proti Havlovi,“ komentovala to, taky asi
před rokem, ctihodná velvyslankyně Rita, poněkud nectihodně, řekli by
chom, ale i tuto velvyslankyni si Havel vybral a nechceme mít nic proti
Havlovi. Kromě toho, jak oznámeno, tato poradenská hradní služba koná
na jest bezplatně, řekla paní velvyslankyně.
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