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první soukromý týdeník
14. června 1991
se samizdatovou tradicí
Potencionální voliči KSČM jis
Léto budiž pochváleno
tě zírají nevěřícně na povolební
výboj v Albánii. Ani' 75% vítězst
ví albánské KS ji nestačí k udrže
ní své moci. Možná, že je v tom
jakási zákonitost, že komunistic
ké strany a demokracie se vzájem
| ně vylučují.
V.H.

RES PUBLICA

Le Mond”

Zvon
Dobrou

chut!

- Jaký je rozdíl mezi velkou francouzskou revo
lucí a sametovou revolucí u nás?
Francouzská revoluce požírala své vlastní děti,

kdežto naše sametová požírá své vlastní dědky.

J.V.
u v r. i t ř
č í s 3. c.
1. Ze zasedání Rady svobodného Československa ve
Washingtonu - Národní politika.
2. Ing.Zdeněk „Kašpar - ohlas k uveřejněné petici za TGM.’ <
3. Rudolf Strobinger: Návrat do Evropy.
4. Ing.Vladimír Hajný - žádost o lustraci.,
5. Čestný doktorát pro ministra financí Václava Klause.
6. Ready priváte- ubytovaní v soukromí.
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V Šumperku, dne 1.června 1991

Springer ®
Vážené
Federální ministerstvo vnitra

Obránců míru č. 85
170 00 Praha 7 - Holešovice

Věc: Žádost o lustraci - Ing.Vladimír Hajný, nar. 11.4.1939 v Dorohostaji České, SSSR, číslo OP: 274 592 HD, rodné číslo OP:
390411/953, bytem trvale: 787 01 Šumperk, ČSA 34·

Při svém návratu z práce v pátek večer /pracuji přes týden
v Praze s týdením návratem/ mi moje maminka s vážnou tváří řekla:
"Teď se hodně mluví mezi lidmi i píše v^novinách, že značná část
chartistů byla spolupracovníky StB, Vláďo, řekni mi, nebyl jsi
snad taky tím spolupracovníkem?"vNa takovou otázku se jak jistě
uznáte dost těžko odpovídá /nebot právě teď o tom rozhodují jaké
si registry StB/ i vlastní matce, a odpověděl j3em jí podle prav
dy: "Mami, nemohu vědět jakou poznámku si u mého jména zapsala
Státní bezpečnost". Ano, vážení, věc došla do toho bodu, kdy svou
bezúhonnost i před vlastní rodinou je nejlépe prokázat Vaším lustračním dobrozdáním.
Přirozeně, že to není hlavní důvod mé žádosti. Jsem totiž
soukromým vydavatelem týdeníku "Res publica" a jestli se nemýlím,
tak pracovníci hromadných sdělovacích prostředků mají mít své kon
to týkající se spolupráce s StB čisté. I když "Res publica" má za
tím jen 50 výtisků, takže tak hromadná zas není, je přirozené, že
i v letošním roce svůj náklad bude chtít zvýšit. Mimo to, žádám
dále o mimosoudní rehabilitaci při níž Váš "lustrační protokol"
není bez významu.
Žádám však nejen o lakonickou odpověď - byl,nebyl, či ano,
ne, ale o kopie všech zachovaných materiálů Státní bezpečnosti,
které si o mně pořídila. Vede mne k tomu velmi prozaický důvod.
Žádná vláda, jak známo, není na věčné časy a zvláště nyní neznám
člověka, který by přesně určil, která strana v příštích volbách
zvítězí. Tím chci naznačit, že tak možná zajímavé čtení jen v ru
kou Ministerstva vnitra ve mně do budoucna nebudí přílišnou důvě
ru.
Samozřejmě, že náklady na xeroxové kopie hradím v plné výši.

S projevem hluboké úcty

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34
787 01 Šumperk

Příloha: "Res publica" č.45/1990

Uveřejňuji tuto žádost nejen z důvodů nedostatku lepších a zajímavěj
ších materiálů, ale i nroto, že čtenáři mají práv«o vědět jaké jsem "vybo
joval” skóre se Státní bezpečností. Doufám, že nebudu patřit k těm poraže
ným. Bude-li však pokračovat seriál v "Ros oublica", cr.es už záleží na Fedfríálnírn ministerstvu vnitra.
7.H.

Restituce je diskriminací a urážkou desetitisíců Cechů a Slováků v exilu

NÁRODNÍ POLITIKA

Ze zasedání RSČ ve Washingtonu
"nistickému odboji, který se po 4 deseti
letí cítil s národem doma spojen. V tom
to případě nad tím však mohl výkonný
’representovala od roku ,1949 českoslovehskýľpblitický-demokratický- éxil. výbor Rady, svobodného. Českoslovens
Působí i po listopadové revoluci z roku l989'1ve žměriěnýchLpodmínkách.
ka vyslovit jen hluboké, politování.
Jejím hlavním úkolem už není boj proti komunistické totalitě, ale úsilí ve spo -?.· Výkonný.výbor projednal ještě celou
lupráci s demokratickými silami v Československu Napomáhat rozvoji a
řadu jiných otázek. Vyslechl např. také po
upevnění obnovené demokracie a svobody, t '
drobný referát jednoho z členů presiden
tem Bushem právě jmenované správní ra
Za tímto účelem spoluorganisuje také Československa, dr. Bohumíra Bunži. dy pro podnikatelský fond, který ve výši
činnost českých a slovenských krajanů v Dr. Bunža byl poúnorovým komuni 60 milionů dolarů poskytl Českoslo
zahraničí a spolupracuje s jejich jednotli stickým režimem v nepřítomnosti odsou vensku americký Kongres. S potěšením
vými sdruženími a spolky. Změnu doby zen k trestu, smrti jsTento rozsudek byl bylo možno zaznamenat, že jedním z
charakterizuje například skutečnost, že nyní rehabilitačním.soudem v Praze zru těchto členů je za americkou stranu me
předseda výkonného výboru Rady, profe šen, současně byl však dr. Bunža odsou zinárodní finanční odborník, dr. Milan
sor Mojmír Povolný, je členem poradní zen znovu na 15 let vězení, prý pro činy, Ondruš, který je zároveň předsedou za
ho kolegia československého presidenta. které rehabilitace, nepokrývá, ačkoli stupitelství Rady svobodného českoslo- I
Výkonný výbor se ve Washingtonu se zjevně jedná o součást původní, vy venska. Dr. Ondruš výbor informoval,
sešel v době, kdy v Československu opět konstruované komunistické žaloby.
jak bude fond spravován a k čemu bude
panují spory ohledně soužití Čechů a
Podobným, neuvěřitelným způsobem určen.
Slováků ve společném státě. Účastníci byla takzvaně rehabilitována celá řada
Výkonný výbor, složený na základě
zasedání, z poloviny Slováci, po dalších osob, jejichž jedinným provi výsledků voleb, které podle stanov
dobně projednali současnou situaci v něním byla účast v protikomunistickém probíhaly koncem minulého roku a jichž
Československu. Jako host schůze o ní. odboj. Výkonný výbor Rady přijal jed se písemně zúčastnili členové Rady roz
aktuálně referoval i stálý zpravodaj Če nomyslně rezoluci, kterou zaslal všem troušení po celém světe, zvolil pak za
skoslovenské tiskové kanceláře ve Wa příslušným československým orgánům, svého předsedu, a to už po páté za sebou,
shingtonu Aleš Benda.
jímž tento způsob provádění rehabilitací opět profesora dr. Mojmíra Povolného.
Přítomní se seznámili s návrhem zásad ostře odsuzuje jako komedii a žádá, aby Je to také ocenění jeho vynikající práce v
federální ústavy, jak ho předložil presi co nejrychleji byly provedeny rehabilitace Radě ve prospěch československé věci
dent Havel i s požadavky stran a skupin, úplné.
-í
.
za celá desetiletí. Místopředsedou byl
které chtějí deklarovat slovenskou suve
Třetí, rovněž jednomyslně přijatá re zvolen slovenský vědecký a politický čini
renitu. V dlouhé diskusi všichni pří zoluce se týká takzvaných mimosoud tel dr.Milan Fábry. Sedmičlenné před
tomní jednoznačně odsoudili všechny ních rehabilitací a prakticky tedy resti sednictvo je složeno ze tří Čechů, tří
snahy podlomit či rozbít federální struk tucí. Rada se tu po delší diskusi rozhodla Slováků a jednoho podkarpatského
turu společného státu Čechů a Slováků, jednat v zájmu desetitisíců exulantů, Rusína.. .■ . .
ať už vycházejí z kterékoliv strany. Upo kteří v důsledku komunistického útlaku
Na závěr washingtonského zasedání se
zornili na nebezpečí, které z toho plyne a za ohrožení života museli opustit svou členové výkonného výboru jednomyslně
pro úspěšné zařazení obou národů jako vlast, přičemž ve světě po celá desetiletí usnesli uvolnit z finančních prostředků
stabilní společnosti do mezinárodního všestranně pomáhali obnově její svobo Rady zvláštní částku, která bude v příš
dy. Příslušný, nedávno přijatý zákon to tím roce poskytnuta organisaci, spolku,
demokratického společnství.
Ve zvláštním poselství presidentu tiž vylučuje navrácení majetku anebo či skupině v české a Slovenské federatívni
Havlovi, výkonný výbor plně podpořil poskytnutí odškodného osobám, které republice, která v letošním roce svou
jeho úsilí o zachování České a Slovenské nejsou občany České a Slovenské federa všestrannou aktivitou nejvíce přispěje k |
federatívni republiky jako nejlepší formy tívni republiky a trvale nežijí na jejím ú- upevnění vzájemnosti Čechů a Slováků a
soužití obou národů a vyslovil mu svou zemí. Ačkoli restituce rozhodně není tak zajistí upevnění jeho společného fe
plnou solidaritu. V témže smyslu byla přednostním zájmem velké většiny čes derálního státu.
U příležitosti washingtonského zase
jednomyslně přijata i rezoluce, určená kých a slovenských exulantů, kteří se po
nejširší československé veřejnosti a kra dlouhých desetiletích z nejrůznějších dání se představitelé výkonného výboru
janům ve světě. Zachovat společný stát. důvodů už sotva mohou do vlasti natrva sešli s příslušnými vedoucími oddělení,
Výkonný výbor se dále zabýval rehabi lo vrátit anebo.měnit, občanství, a z nichž která sledují československé záležitosti v
litačním řízením v Československu. V monzí žádný majetek neměli. Výkonný Bílém domě a na americkém ministerstvu
tomto případě s pohorše ním konstatoval výbor Rady konstatoval, že formulace zá zahraničí. Byli rovněž přijati velvyslanže se rehabilitace provádějí polovičatě a koná je projevem diskriminace a také kyní České a Slovenské federatívni repu
někdy i skandálním způsobem. Jako pří urážkou pro desetitisíce Čechů a Slo bliky ve spojených státech paní Ritou
klad tu může služit případ nedávno v váků, které tak vlastně vylučuje z ná Klímovou, kterou rovněž podrobně in- i
New Yorku zesnulého, bývalého poslan rodů, jejichž legitimní práva tito lidé formovali o průběhu a výsledcích was
ce a významného křesťanského politika, trvale po celém světě háj ili. Celkově je to hingtonského zasedání výkonného vý
rovněž předního člena Rady svobodného projev neúcty zahraničnímu, protikomu- boru Rady svobodného Československa.
Tak třeby poštovné. Řekne se mali
Nebo: Stát stále drží pod palcem ma
čkost — ale místo, aby se ve styku se zá jetek některých politických stran. Kon
R.STRÓBINGER r '
Už to poněkud unavuje. Ta stále se padními sousedy snižovalo — zvyšuje se. krétně majetek českých socialistů a li
A o hodně. A tak, zatím co Češi a Slováci dovců. Po komunistickém puči jim tento
opakující fráze některých českých a slo
musí
zaplatit za poštovní styk s Evropou majetek byl zabaven komunisty. Dnes —
venských politiků o „návratu Českoslo
více, v Německu poštovné do Českoslo dnes jeho navrácení brzdí politická síla,
venska do Evropy“.
která má v zákonodárných orgánech vět
Jistě, úmysl je to chválihodný. Kam ji venska snižují.
Nebo: Demokracie, jak ji známe v zá šinu. Proč asi? Proto, aby uspíšila návrat
nam by se mělo svobodné a demokra
tické Československo vrátit, když než padní Evropě, není možná bez dobře do Evropy?
pracujících politických stran. V Česko
Francouz nebo Němec si v Českoslo
do sjednocené a demokratické Evropy.
Jenomže k tomu, aby se tam navrátilo slovensku se dělá vše proto, aby politické vensku nesmí podle zákon? koupit ani
strany živořily. Konkrétně: Tiskové or pastoušku, knihkupectví nebo prodejnu
rychle a brzy je třeba více, než o tom neu
gány politických stran musí státu odvá nábytku. Aby prý nedocházelo k výpro
stále hovořit. Je třeba jednat. Ale náčiny,
dět 22 procentní daň. V praxi to zname deji. Inu — také jedna z forem, jak se „vra
stále ještě čekáme.
ní, že mnóhó Časopisů, deníků je na po
A jsme-li již u činů: Není těch, které kraji finančního krachu. V Německu je cet“ do Evropy.
A tak na ten návrat, skutečný návrat,
spíše onen návrat do Evropy brzdí více, pro periodický tisk daň — sedmipro
stále
ještě Čekáme. Bohužel....
než těch, jež by ho urychjily?
centní.

Květen 1991

rozhodly udělit čestný doktorát spole
čenských věd ministru financí ČSFR Václavu Klausovi jako prvnímu cizinci vů 
bec. Ministr Klaus byl v severní Americe
na konferenci ekonomů ve Frazerově
výzkumném institutu ve Vancouveru.
nického směru v USA. Jak je v USA zvy
kem, součástí techniky je i Obchodní
(ct) Rochester je třetí největší město škola, kde je děkanem Richard Rosset,
státu New York. Leží na břehu Ontarij- velký příznivec Československa, který ve
ského jezera téměř na hranicích s Kana spolupráci s ČVUT otevírá na jaře školu
dou. Sídlí tu firmy Kodak a Xerox, tři pro podnikatele v Praze. Rochesterská
univerzity a zdejší Institut technologie obchodní škola a Institut technologie se
patři k nejstarším vysokým školám tech 

Čestný doktorát

Návrat do Evropy?

Rumunské politické organizace, které
zastupují zájmy více než milionu občanů,
poslaly americkému vyslanectví dopisy, v
nichž oznámily, že navrhly rozhlasové
stanice Svobodná Evropa a Svoboda jako
kandidáty pro Nobelovu cenu míru pro
rok 1991. Podobná akce začala i v SSSR.

(KJ) V polovině března (16.3) se konalo ve Washingtonu celodenní zase
dání výkonného výboru Rady svobodného Československa. Tato organisace
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■Objekt je samostatný, umístěn ve středu měst:
v okrasné zahradě rodinné vily.
Jeho goučástí je dvoulůžkový pokoj-o při styl·.:
kuchyňkou s možností vaření na plynovém spor’
v koupelně je sprchový kout oe studenou a tec
vodou e samostatné WC.
Možnost parkování na soukromém pozemku, uživ
zahrady k rekreač. účelům (badminton, sluně’·..
pískoviště, houpačka, zahradní krb).
Ve městě: saune, koupaliště, tenis, kurty ep .
V okolí : zámky Velké Losiny, Sobotín.
hrady Úsov, Bouzov
Pohoří Jeseníků: turistické trasy.

The object is separated, located in the decc:
garden of a villa in the centre of the town.
It contains a double room with en extra bed.
A little kitchen is available which provides
with an opportunity to cook on a gas ring.
In a bathroom you can take a shower in cold <
warm water and a separate toilet is also ova.
Parking in a private land, make use of the ga:
to relax (badminton, sum-bething, sand, a swi:
garden fireplace).
In .the town: sauna, tennis court, a swimming
in . the surrouding: The ca6tles in Velké Los;:
Sobotín, Úsov and Bouzov.
The Jeseníky mountains: a lot of tourist troc

šumpenk - srŘeb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
74

městská radnice
dominikánský klášter~
šumperský zámek (SOUZ)
kino Svět
hotel Praha
divadlo
obchodní dua

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Okresní vlastivědné muzeum
Dum kultury - Restaurace
Z
READY PRIVÁTE
Obchodní akademie
kavárna Tuli
nádraží CSD
nádraží ČSAD

=
"l·3

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .

poliklinika, první pomoc +
okresní soud a prokuratura
restaurace Koruna
hlavní pošta
restaurace Terasa
kino Oko
hotel Grand

Das Objekt ist selbständig, in der »litte de:·
im Ziergarten der Pamilienvi 11a untergebroch ’
Sein Baatendteil ist Zweibettzimmer mit eine;
helfabett, eine kleine Küche mit der MÖglichk
auf dem Gasherd zu kochen, im Badezimmer ist
die Dusche mit kaltem und warmem 'Josser, selb
dlgee WC.
Möglichkeit des Parkplatzes auf der privaten
Parzelle.
Den Garten kann man zu den Erholunozwecken
ausnutzen (Badminton, zum Sonnen, Sendstatte ,
Schaukel, Gartenherd).
In der Stadt: Sauna, Schwimmband, Tennisplot;.
In der Umgebung: Schlösser in Velké Losiny
und Sobotín.
Burgen in Úsov und Bouzov.
Im Gebirge Jeseníky: touristische Trassen.

Doufám, že mi odpustí Šéfredaktor "Moravského severu" pan ing. Zdeněk
Kašpar, že bez jeho svolení jsem si dovolil uveřejnit jeho dopis, ale "Res
publica" má tak zoufale málo ohlasů ke své existenci, že tiskne s vděčností
každý ohlas. Důvody které uvádíte velmi dobře chápu, ale jak se říká kolik
lidí tolik názorů. K vydání celé petice se všemi signatáři jsem dospěl na zá
kladě hlasů některých, signatářů,, kteří poukázali na to, žena slavnost k od
halení busty T.G.M. se zvali i lidé pro něž to spíše bylo přírodním úkazem a
že jejich úsilí se ani nepřipomene. Ry la to tak trochu i výtka na mou adresu·,
myslím, že oprávněná. Přirozeně, že si nemyslím, že tím"dělám z předrevolučníah aktivit mýty". Naopak, dodnes mi například není známo, kdo s nasazením
několikaletého kriminálu natřel ještě za Jakeše /na rozdíl od současných na
těračů/ ruce obávaného zlosyna červenou barvou. Nožná, že za 50 let^vyleze
na světlo, že to udělal bojovník za svobodu a demokracii pan Alois Švéda,
pane šéfredaktore, Dokud jste myslel vážně svou nabídku o mém příspěvku, pak
bych uvítal, kdyby nějakou přijatelnou formou, nemusí to být zrovna Wanted!,
se "Moravský sever" pokusil tohoto a nebojím se použít slova,vzácného muže,
vyDátrat. Vsaáte se, že ani dnes k tomuto činu nikdo nepřihlásí, ano právě
takovou máme demokracii, že i lidé, kteří bojovali proti komunismu nemohou
očekávat vždycky uznání natož pak rehablilitaci. příkladů je kolem mne dost,
třeba úspěšný kamelot "Res publica", ing.Č.V. po 4,5 letém kriminále. V.H.
omlouvám se,Váš dopis přišel téměř před měsícem a já jsem
se teprve nyní dostal k tomu,abych si týdeník RES PUBLICA (z
8,3. 91) podrobně přečetl,

□ e to dáno zejména tím,že jsem do redakce nastoupil 1.4.91,

takže zpočátku mi nějaký čas trval,než jsem se seznámil s je

jím chodem.

Myslím si,že v úvodním článku týdeníku RES PUBLICA došlo
k malému nedorozuměni,které je způsobeno tím,že se autor|kritizovaného článku v Moravském severu nepodepsal.Náhodou H. H,
znám - pod tímto pseudonymem se skrývá Honza Havlíček,který
je dopisovatelem MS- možná,že ho znáte i Vy, Patří k "sami
zdatovým" lidem ze Šumperka,kteří připravovali intelektuální

zázemí pro vznik OF. Jeho manželka podepsala petici za obno
vení památníku TGM.Tuto petici podepsal i stávající přednosta
Okresního úřadu ing,3, Kopřiva, Zcela soukromě odhaduji,že ýé
H, Havlíček pomlčel o petici ze zcela opačného důvodu-aby pře

dešel pokusům dělat z revolučních a předrevolučních aktivit
mýty,Znám Honzu opravdu dobře,a tak vím, jak se úporně brá
nil zveřejňování "pamětí o listopadové revoluci", které také

v Moravském severu vycházely.
Rád bych s Vámi navázal spolupráci.Uvítám Vaše články i
zamyšlení nad současnou politickou scénou. Uvítám také Vaše
připomínky k obsahu Moravského sexeru. Pokud budete mít chut,

zastavte se,prosím, i v naší redakci.Sídlíme ve známém Bílém

domu /dnes Okresní úřad/ naproti Poliklinice.
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