První soukromý týdeník
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Rozhodnutí o výsledkAustroce

Věc:

Z moci úřední stvrzujem^že příjemce tohoto rozhodnutí
konečnou platností prolustrová

byl již definitivně
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Poznámka: Proti rozhodnutí je možno se odvolat
do čtrnácti dnů.
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uvislosti s ’lustracemi, že by bylo absurdní, kdyby o osude
ch lidí opět rozhodovali příslušníci StB, myšleno jejich záy-*!
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ii i při pouhém zakopnuti o současné justiční a bezpečnostní
orgány sametové vlády i v době, kdy by 1 .dr. Rychetský právě |
generálním prokurátorem. Dne 3-1.8.1990 jsem obdržel z Inspe
kce ministra vnitra ČSFR od mjr.Haletínského předvolání ke |
svědectví v tr.věci obv. JUDr.Cardy. 7 souvislosti s mym za
držením před hřbitovem ve Všetatech na ce-ozmrocni pouti .<?
hrobu Jana Falacha, jsem byl svědkem brutálních zákroku StB
i policistů proti mladým lidem v autobuse, kterým nas rozvá
želi oo kraji. Je ilustrativní, že tato část mé výpovědi se
do protokolu nedostala a teprve po mém naléhání, že si výs
lovně přeji, aby to tam bylo zaznamenáno mi bylo s .velkou
^»ochotou vyhověno- a pasáž o hrubie’·· zákrocích politické
policie tam byla dopsána.
To je povedené, když takoví a jim podobní prolustrovaní
upevnovatelé bývalých samozvanců dnes mají, poskytovat skoro
v konečné instanci dobrozdání vysvědčení bezúhonnosti svým
politickým odpůrcům z toho torza materiálů, Které se jim ne
podařilo v roce 1989 zničit.
V.h.
u v n i t ř
č í s 1 a : - --------------- “
1. Josef Kučera: ČLENUTŮ KONGRESU ./Neděl.Hlasatel/

2. Ing.Z.F.Leiner: Je dnešní Československo Drávním
státem?
3. Pavel WONKA popisuje poměry ve věznici Plzeň - Bory.
4. Dopis 17 kongresmani presidentu V.Havlovi./anglicky/
5. Federální bezpečnostní informační služba zamítá oodle
zákona poskytování výsledků lustrací mimo rezort FUV.
. Fŕedpokl. cena : 1,- Kčs
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Žádost o lustrace

NÁRODNÍ POLITIKA

K Vaši žádosti sdělujeme,že podle usneseni vlády ČSFR č.450
z 21.6.1990 bylo pozastaveno poskytování výsledků lustrací mimo
rezort FMV.Toto stanovisko vláda
ČSFR potvrdila opět svým
usnesením č.185 z 25.března 1991,ve kterém nedoporučuje provádět
lustrace do doby,než bude přijata zákonná úprava,vymezující
příslušné odpovědnostní vztahy.
Proto není možné Vaší žádosti vyhovět. Upozorňujeme,že výjimku z
uvedeného usnesení může poskytnout pouze vláda.
V souladu s
obecně platnými předpisy lze však poskytovat výsledky lustrací
soudům,pokud o ně požádají, a také orgánům činným v trestním
řízení v konkrétní trestní věci.
Omlouvám se,že Vám nemohu poskytnout příznivější odpověd.

vedoucí sekre tsu^i^t^· ředí tel e FBIS

Vždycky mne fascinuje ’’nečitelný podpis”, kterých jsme se tolik nadostávsli v bývalém režimu a jaksi jsme si mysleli, že to k sobě neodmyslitelně
patří. Myslím ta absence čitelného jména a režim. .Ale budiž, u takovéto ta
jemné instituce jako je tato to ještě člověk pochopí i když je mu smutno z
toho, že tyto doufejme, že jen formální praktiky ještě přetrvávají.
Co, ale říci na takovou to zvláštní příhodu, která se mi stala s vyšetřo
váním mé iňzultace zdivočelým doktorem-majorem Z.Š., na Krajské správě SNB.
v Konviktské ulici /ano,ano už tomu bude rok/. Dotyčného vyšetřovatele,kapi
tána, jsem se v neformálním rozhovoru hned na začátku ptal, že mne vždy udi
vovalo, že se neposkytují taky kopie protokolu i svědkovi. Na to mi řekl,
to je divné, tomu nic nebrání atp. Po ukončení svědecké výpovědi jsem tedy
zkusil štěští a požádal jsem ho o kopii. Samozřejmě, že se na mne podíval
jako bych spadl z měsíce. Přirozeně, když si mě po měsíci předvolal k další
mu výslechu, ovšem už jako major, jsem pochopil, že teze všechno souvisí se
vším se zvlášt hodí do téhle naší nové sametové doby a že změnit názor během asi dvou hodin je vždy chvályhodnou událostí, má-li člověk na mysli
**
především svůj vlastní prospěch.Ale vyšetřování bylo profesionálně precizní·

politika
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trhovou cenu. V případech, kdy restitu 
ce není možná, bylo by možné v zákoně
stanovit pro zahraniční krajany delší
lhúty pro zaplacení finanční náhrady a
připustit placení částky v hotovosti jen
pro ty, kteří prokáží, že jejich příjmy
nepřesahují určité sociální minimum
(které je ve většině demokratických státu
oficiálně rok od roku vyhlášeno).
Muž z ulice a snad i většina státních
představitelů v ČSFR má mylné před 
stavy o životní úrovni emigrantů. Pře 
počítány na čs. koruny se jim jejich
příjmy zdají pohádkové, protože neznají
opravdové průměrné životní náklady „na
Západě “ . Je pravda, že krajané, kteří
emigrovali poměrně mladí a měli profe 
sionální a lidské kvality, si většinou v ci
zině našli místo na slunci. Je však mnoho

NÁRODNÍ

Ing. Z.F.Lciner, bankovní ře
ditel na odpočinku, předseda Zápa
doevropské pobočky Konfederace po 
litických včzňů ČSFR.

placených míst. Jejich zahraniční důcho
dy jsou minimální. Není to náhoda, že je
mezi nimi mnoho bývalých politických
vězňů z padesátých let. Byla to generace
třicátníků a čtyřicátníků, která se v těch
letech vzepřela totalitnímu režimu a po
deseti až patnácti létech života (dá-li se
to nazvat životem) v „nápravně-pracovních zařízeních" se po „vstupu bra
trských vojsk" rozhodla dát přednost ex
ilu proti perspektivě normalizovaného
života ve vlasti. Rehabilitační zákon z 23.
dubna 1990 jim, stejně, jako těm, kteří
zůstali ve vlasti, zaručil odstavcem (2)
paragrafu 23, že budou moci podle zvlášt
ního zákona uplatnit nárok na vrácení
propadnutého majetku nebo na jeho ná
hradu. Zákon o mimosoudní rehabilitaci
jim jejich, ve většině případů skromný
majetek uloupil podruhé. Bylo by to
možné v právním státě?
Nepřiznání důchodu, na který přis
pívali léta, kdy ve vlasti pracovali, je též
svým způsobem loupež. V případě starých
politických vězňů, kteří se v exilu téměř
všichni zúčastnili akcí proti komunis
tickému režimu a pro navrát svobo
dy v Československu, je to též do nebe
volající křivda. Aby byly práv
ní principy zachovány, není nutno, aby
tyto důchody byly převoditelné do cizi
ny. Jejich poživatelé již v roce 1990 ztrávili mnoho týdnů „doma“ a budou se

K*

ministerstvo práce a sociálních věcí
ČSFR argumentovalo nepriznaní důcho
dů podle mezinárodních dohod tím, Že
vláda dosud nezrušila rozhodnutí
zamítnout důchod těm občanům, kteří
odešli do ciziny a žijí tam „bez povo
lení“! A když konečně rozsudek Nejvyššího soudu byl přece jen uznán za
dostatečný důchod byl emigrantovi
přiznán s platností od 1. února 1991, ač
platný zákon o sociálním zabezpe
čení (číslo 100 / 1988 Sb.) v para
grafu 96. odst. (2) praví že nesprávně
odepřený a dodatečně přiznaný důchod
má být přiznán ode dne, od něhož dávka
nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři
roky nazpět ode dne zjištění nároku na
dávku. Nuže, v daném případě Nejvyšší
soud zjistil nárok na důchod již 30. října
1989! Ty, co by to nevěděli, bych rád in
formoval, že právní státy jako SRN nebo
Francie přiznávají alikvotní důchody ci
zincům, kteří u nich pracovali před léty
třeba i jen dva roky a dnes žijí kdekoliv.
Nechvalně slavný paragraf 3 zákona ze
dne 21. února 1991 o mimosoudních re
habilitacích stanovící, že „oprávněnou
osobou je fyzická osoba, jejíž věc přešla
do vlastnictví státu v případech uvede
ných v § 6 zákona, pokud je státním
občanem České a Slovenské federatívni
Republiky a má trvalý pobyt na jejím
území", by byl v právním státě nemysli
telný. Nejen proto, že porušuje řadu
článků Všeobecné deklarace lidských
práv, kterou se Česko-Slovensko opě
tovně, naposledy vstupem do Evropské
rady, zavázalo dodržovat. Last, but not
least, jak říkají Angličané, proto, že prin
cip rovnosti občanů před zákonem je za
kotven i v československé ústavě. Ze jej
nedodržovali komunisté, není se opět co
divit. Ale stát, na jehož čele je Václav
Havel, pokládaný v západním světě za
vynikajícího obránce lidských práv?
Vládní navrhovatelé a obhájci paragra
fu 3 nechtějí vědět nic o tom, že pro vět
šinu našich občanů, usazených po léta v
cizině, je trvalý návrat do vlasti z hmot
ných i morálních důvodů nemožný. Mají
pro muže z ulice pádný argument: „Re
publika na to nemá!“ Ať se jedná o finan
ční náhrady za zkonfiskovaný majetek ne
bo na výplaty důchodů v konvertibilních
měnách, ČSFR opravdu na to dnes nemá
a československým občanům, potýka
jícím se s růstem cen a nezaměstnaností
se to zdá pohoršivé, že se za této situace
„blahobytní“ emigranti dožadují svého
práva. Bez ohledu na to, že vrácení zkon
fiskovaných nemovitostí, obsazených vět
šinou bývalými nomenklaturními kádry,
by stát moc nestálo: stát by jim mohl
nahradit velmi nízkou původní odhadn
cenu a náš krajan, aby jejich rodiny ne
trpěly, by jim mohl nemovitost, jde-li c
byt — pronajmout na zákonem stanové
nou minimální, ale dostatečně dlouhot
lhůtu, nebo jim nemovitost prodat z:

hody vyplácejí velký počet důchodů
„ekonomickým “ emigrantům, kteří se
kpo dlouhých létech zaměstnání ve Fran 
cii vrátili do vlasti, protože často byli již
ve Francii členy komunistické strany a
mysleli si, ze v ČSSR je ráj na zemi, jak
psávala „UHum anité “ . Když se „poli
tický “ emigrant dožadoval důchodu,
uplatňoval se nejdříve argument nedovo 
leného pobytu v cizině a když fran 
couzská odpovědná místa protestovala,
že o ničem podobném se v dohodě nem 
luví, bývalý komunistický režim jedno 
duše mlčel a důchod nepřiznal i když
Nejvyšší soud Č R a SR, po odvolání v
rozsudku uznal, že žadatel má na důchod
nesporný právní nárok.
Myslíte, že po „sametové “ revoluci se
to změnilo? Omyl! Ještě po celý rok 1990

Statisícům československých občanů,
jejichž věrnost naší republice a vlaste
nectví je nade všechny pochyby a z nichž
mnozí přinesli pro vlast velké oběti, jsou
jejich lidská a občanská práva upírána.
Ne snad pouze příslušníky „obrozené“
komunistické strany, kteří během par
lamentní diskuse o mimosoudní rehabili
taci psali rozhořčené dopisy do novin a
organisovali protestní akce. Též většina
poslanců a představitelů vlády zůstala
hluchá k hlasům, že „zákonná“ diskri
minace občanů ČSFR žijících v zahraničí
je v rozporu nejen s Všeobecnou dekla
rací lidských práv, ale též se zákony
republiky.
Pomiňme skutečnost, že zahraničním
krajanům, kteří zůstali věrni svému čes
koslovenskému občanství, bylo de facto
znemožněno účastniti se parlamentních
voleb. Volební zákon byl odhlasován ko
munistickými poslaci, pro něž k pojmu
„emigrant“ se automaticky přiřazuje
přívlastek „zrádný“. Jak ale nezkopmět
údivem, když vysoký vládní činitel pan
Rychetský, tlumočící názor vlády parla, mentu a veřejnosti, zdůvodnil vyloučení
státních příslušníků ČSFR, žijících v
zahraničí, kteří se nevrátí trvale do vlasti,
z účinků zákona o mimosoudní rehabi
litaci stručným: „Vždyť odešli do emi
grace bez povolení!"
Tento argument uváděla komuni
stická vláda od doby, kdy starší generace
emigrantů začala uplatňovat své nároky
na československý starobní důchod—
Mnohým z nich bylo, zpočátku odděle
ně, potom v rámci daně ze mzdy, sráženo
příslušné procento i více než třicet let.
Nechtěli tedy nic „zdarma“, starobní
důchod si zaplatili předem. U těch, kteří
žili ve státech, s nimiž ČSSR nepodepsala dohodu o vzájemné výplatě důchodů
(a těch je většina), to bylo jednoduché:
Byl to, jak se dnes píše, „razantní“ motiv
zamítnutí.
Emigrantům, žijícím ve státech, s kte
rými měla ČSSR platnou dohodu, byl
starobní důchod soustavně zamítán ar
gumentem, pro který byste marně hledali
odpovídající paragraf oné dohody: nárok
nemáte, protože žijete v cizině bez povo
lení československých úřadů. Aneb, po
někud rafinovaněji, Státní úřad důcho
dového zabezpečeni vyžadoval doklad o
státním občanství, vydaný čs. zastupi
telským úřadem v dotyčné zemi. Onen
úřad však doklad nikdy nevydal. V
případu Švýcarska, kde žije hodně
uprchlíků z ČSSR, to došlo tak daleko,
že ČSSR dohodu o důchodech jedno
stranně zrušila. A dnes, i když jde o
Čecha neb Slováka, který o důchod žádal
ve Švýcarsku bezúspěšně v době, kdy
dohoda platila, Správa důchodového za
bezpečení odpovídá jednoduše: „Není
dohoda!“
Jsou však země, jako Francie, které do
Československa dodnes na základě do-

vláda vrátí majetky zkonfiskované komu 
nisty. Co platí pro Polsko, platí
pro ČSFR. A též ze strany Američanů,
Němců, Angličanů a těch ostatních.

Jestliže bereme do úvahy postoj vládních a parlamentních činitelů a těch, kteří opustili zkomunizovanou
značné části tisku vůči bývalým komunistickým prominentům a orgánům i vlast v pokročilém věku a tudíž nepraco
vali dlouho a nemohli se dopracovat lépe
tajným agentům StB, je odpovéd: ano! Ne však ve všech případech.

m ožností, jak je přim ět, aby se k tom u
úmyslu vrátili. Nebudou sami. Zahra 
niční investoři, kteří dnes váhají proto,
že se u nás nedodržují základní právní
principy, přijdou též. Důkaz? 10. dubna
1991 vyzval Lech Walesa vedoucí nej 
větších francouzských podniků, zaseda 
jící v Paříži, aby investovali v Polsku.
Odpověděli mu, že počkají, až polská

JE DNEŠNÍ ČESKOSLOVENSKO
PRÁVNÍM STÁTEM?

tam vracet častěji, jestliže jim to místní
příjem umožní.
, Zrušením
starých i nových proti 
právních zákonů získá národní hospodář
ství a stát více, než by stály důchody a
odškodnění zahraničních krajanů. Mno 
zí z nás měli v úmyslu investovat „doma “
své úspory. Skončení současné diskrirrtinace a nastolení právní jistoty je jedinou

PHspävak do diskuse
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Pavel

Wonka popisuje poměry ve věznici Plzeň - Bory

PROTOKOL
sepsaný ve věznici č. 1. v Praze 6 - Ruzyni dne 30.4. -]987
Přítomni : od soudu JUDr. Eliěka ševSíková,juatiění Čekatelkp,
í.j. 20C 381/84
?yÍ ?řeayede2xPar1ílW2nÍ^ totožnost ověřená předváděcí
mi orgány.
Po poučení podle § 131 o.s.ř. uvádí:
V NVU ťlzeň - Bory jsem byl vězněn za velmi špatných podmínek. Příslut
níci SNV mě jednak vehnali a jednak zadržovali v podmínkách,které byly
nesnesitelné a jednak skrytě tuto nesnesitelnost vytvářeli.Jde o to.že
mě zadržovali i v kolektivu.který mě napadal. Orgány SNV tuto skuteč
nost neřešily Šlo v podstatě o skrytou perzekuci,kdy orgány SNV používa
ly né spoluvězně jako nástroje a následně bránily řešení situace i odha
lení nezákonností spoluvězňů. Celá situace kulijinovala dne 10. 12. 19&4,
kdy jsem byl fyzicky napadán skupinou spoluvězňů,kterou vedl spoluvězeň’
Stolařík. Přímo fyzicky jsem byl napaden spoluvězněm Lubošem Verbířen
/na:, obou ve spise 10C 103/85 '
4
Z citovaného spisu vyplývá,že mi Josef Stolařík v NVb odcizil
balíček. Jmenovaný byl na mě nasazen orgány SNV jako konfident.Zpočát
ku se snažil získat moji přízeň a lákat ze mě informace. Po zcizení
balíčku jsme se stali nepřáteli e proti Stcjtaříkovi jsem podal dvě
trestní oznámení a civilní žalobu. Orgány SNV zajistily Stolaříkovl
beztrestnost,zabránily vyřešení věci a Stolařík proti mně bez ustání
organizoval nějakou činnost,štval proti mně spoluvězně atd. Stolařík
byl na našem úseku jedním z nejdéle vězněných.požíval jako konfident
různých výhod. Napříkladwse věnoval různému kšeftování. Bylo o něm ve
řejně známo,že je zároveň homosexuál § soustřeďoval kolem sebe skupi
nu vězňů. Dílem své nezkušenosti.nebot poměry ve věznici vyžadují urči
tý způsob chování,aby člověk obstál,ale i dílem Různých intrik Stolaříka,jsen začal být ve vězení napadán skupinou vězňů. Nejaktivnější by]
Verbíř,kterého Stolařík užíval jako jakousi "osobní gorilu". Jak je \|
NV° zvykem,podařilo se Stolaříkovi a spol.různými intrikami ml přivo
dit několik kázeňských trestů. Tyto skutečnosti bych mohl podrobně
rozepsat,pokládal-li by je soud za důležité. Na
soustavné napadání
a neudržítelnost celé situace jsen upozorňoval ústně i písemně všechny
orgány SNV,od vychovatele §ž po náčelníka. Žádal jsem o přeřazení do
jiného kolektivu,ev.alespoň na druhou směnu. Orgány SNV záměrně moji
situaci neřešily,ale naopak jí ještě zhoršovaly. Říkali mi,že s takovou
sebrankou jako jsou spoluvězni jještě držím,že se jich zastávám a že
bych měl raději držet s nimi. Mysleli tím můj vztah k dodržování záko
nů. Bylo jasné,že orgány SNV snaží za každou cenu zlomit moji osobnost
a protože si nemohly dovolit přímé akce proti mé osobě,používaly skry-f
tých forem a osvědčené metody uvrhnout mě do špatného prostředí a kolek
tivu, štvaly proti mně konfidenty a vytvářely zdání,že navenek je vše
zákonné.
V té době došlo na našem úseku k situaci,že celá naše směna
pod vedením několika zkušených kriminálníků,kteří přišli z. II. NVS,se
stmelila a chtěla zlikvidovat brigadýra,což se nakonec povedlo. Situa
ce byla velmi vážná.byly zde Vyhrůžky podřezáním.zabitím atd. Z celé
směny jsem se do této honby na brigad^ra nezapojil snad pouze já i
spoluodsouzený Černík.

Toto Stolařík využíval a štval proti mně spoluvězně s tím.že držím a
brigadýrem. Slibovali ni,že na mě spáchají tzv. tunely,což se několik
rát stalo. Tyto věci jsou nožné,protože orgány SNV v obecné praxi více
trestájí,aniž by zjištovaly vinu,zpravidla stačí její náznak. V této ·pohnuté atmosféře, jednou,když jsem měl službu,mi spoluvězni znovu zako*líkovali ložnici,kterou bylo mojí povinností odkolíkovat a vzbudit. Na
věc se sice hned přišlo,ale ložnice kromě jednoho odmítli jít na snída
ni. Následně potom na pracovišti vyhlásili stávku,protože nejedli.
Vychovatel tam zašel a stávku rozprášil tím,že uložil kázeňské tresty
odnětíwbalíčku.Celková situace na úseku tím kulminivala a vychovatel
zároveň uložil nezákonný kolektivní trest - zákaz televize. Pokládám
za potřebné upozornit,že balíček před vánoci a televize,je snad jedno
z mála,co vězni mají,a u těchto psychicky a sociálně narušených to je
schopné vyvolat ohromné reakce. Stolařík proti mně tyto vězně agitoval,
zastihl mě na chodbě,nával rukama kolem hlavy a křičel:"iy znrde.to je
všechno kvůli tobě nemají spoluvězni balíček a televizi ". Běhal po
celém úseku a agitoval spoluvězně. Večer^dne 10.12.1984 na mě přivedl
jakousi trestnou výpravu asi 10 spoluvězňů.kterou agitoval a křikem
popouzel. Fyzicky mě napadl LuboS Verbíř,který mi způsobil poranění
hlavy,těla a nohy.
Chtěl bych připomenout^že všechny tyto problémy jsem průběžně
písemně oznamoval orgánům SNV. Dokumentace - kopie mi při propuštění
byla věznicí protiprávně gcizoDe- a dodnes vedu o vydání těchto písemnos
ti civilní spor u OS Plzeň město.
Protokol přerušen z důvodu časové tísně v 15,15 hod
\
Pokračování ve výslechu dne 6.5. 1987
Dne 11. 12. 1984 jsem po dvojím napadení Verbířem vyhledal lékařské
ošetření na zdravotním středisku věznice. Lékaři jsem zde sdělil všech*··
ny subjektivní příznaky otřesu mozku,tedy bolesti hlavy,zvracení.poru-h
chy soustředěnosti rovnováhy,dále jaem jej upozornil nezranění hlavy
které bylo možné zjistil objektivním nálezem. V rámci resortu zdravot
nictví by ně každý lékař na tomto základě neschopným. Ve věznici je
však situace jiná,lékař jako obvvkle prohlásil,že to má také,vůbec
mě neprohlédl a poslal mě pryč. V důsledku toho jsem požádal o neurolo
gické vyšetření dokonce soud/12 Nc 20/35/. Práce jsem potom nebyl s
schopen. Mimo to jsem vykonával práci u stroje vysoce náročnou na psy«-'
chomotorickou zručnost.
Po neúspěchu na zdravotním středisku jsem se pro nepřítomnost vy
chovatele obrátil na velitele oddílu kpt. Sedláčka. S tím jsem v kance
láři podrobně probral $vé problémy a to jak zdravotní,tak i nemožnost
nadále setrvat ve vězeňském kolektivu bez ztráty lidské důstojnosti a
přímého ohrožení života a zdraví,. Kpt. Sedláček na mou stížnost a
žádost o pomoc v té otázce.Že jsem nebyl lékařsky vyšetřen reagoval tak,
že je to věc lékařů a nebude se do toho plést. Odmítl i mé^žádosti o
přeřazení do jiného kolektivu. Nabídl mi,že pachatele kázeňsky potrestá,
když mu je oficiálně oznámím. Věděl přímo o koho se jedná a otevřeně
jsme o tom mluvili. Stál jsem před volbou pachatele oficiálně oznámit,
což jsem odmítl kpt. Sedláčkovi s tím,že si tím nepomohu a na místo
10 Udí budu mít proti sobě celý úsek,který mě bude potírat jako udava
če. Navíc jak znám praktiky SNV by tyto orgány situaci proti mě vyhro
tily popř.mě ještě zavřely s potřestanými do jedné cely na díře. Nedě
lat nic bylo pro mě též nemožné,nebot bych tím ztratil lidtkou důstoj
nost a byl ohrožen na životě a zdraví, Stolařík a jeho skupina mě bez*
trestně napadali při všech možných příležitoateoh se mnou provokovali -konflikt, »příklad jsem stál na chodbě a jeden do mě strčil,abych vra
zil do druhého a poškozený si činil právo mě napadnout../ * *** ' *·“ '' '■
provál
*· * '
rr.'.
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Jindy jsem byl provokován i slabáími spoluvězni a v záloze Číhal Sto----lařík a spol,aby mě na padli, kdy bych se pustil do konfliktu. Nebylo mož
né,abych se aktivně bránil,ani abych ustupoval. Společnost ve věznici
si vytváří svou hierarchii vlčí smečky. Viděl jsem spoustu přípádů,kdy
lidé byli za konkludentní podpory SNV dohnáni k tomu,aby trpěli zrůdné
věcijimpř. odběry jídla,bití,Šikanu. Na třetím úseku byl jakýsi spolu
vězeň zavírán do bedny nebo mu strkali násadu od koštěte nejprve do
zadku a potom do úst.
Toto uvádím.aby si soud uvědomil,že ve věznicích je zvláštní svět se
specifickými zákony a společenskou mechanikou,kterou často nejde vůbec
hodnotit na základě běžných zkušeností,které mají soudci z civilního
života.
Bylo přirozené,že jsem se nedočkal pomoci SNV. Navíc bylo usilován
no zlomit moji osobnost. Jako svépomoc jsem byl nucen odmítnout práci
čímž jsem byl automaticky umístěn v podzemí věznice na tzv. díru.Zde
NVÚ často několik měsíců zadrhoval jako tzv, odmítače práce vězně.
Velmi často ělo o podvod,nebot vězni neodmítali práci,chtěli pracovat,
ale nemohli vydržet v doslova zrůdných podmínkách kolektivu či praco
viště. Individuálně jejich situaci nikdo neřeěil a byla pouze lámána
jejich, osobnost. NVÚ nechtěl ustoupit,protože kdyby ukázal cestu,že zirpraáistě existuje úniková cesta přes odmítnutí práce,na některých pra
covištích by nikdo nepracoval. Soud může posoudit v jak špatné situaci
jsem byl podle toho.že jsem zvolil raději díru,a to před vánoci,kde
věznice poskytuje sJcutečně minimální množství jídla,takže se zde trpí
hladem,kde je zima,kde je člověk celý den zavřen v nedostatku všeho
a kde věznice účtuje za den pobytu 50 kčs. Celkovou situaci a skutečný
stav jsem opět soudobě popsal ve svýeh žádostech o řešení a pomoc ná
čelníkovi NVÚ,nicvse nikdy neřešilo. NVÚ mě nepravdivě vydával za od iítače práce a kázeňsky mě pro to trestal. Ve skutečnosti jsem pracovat
nemohl z důvodů zdravotních a proto,že v kolektivu byl ohrožen můj
živo>t a zdraví. Na díře jsem setrvával myslíc až do 5.L. 1985,když jsem
poprvé zkusil jít do práce. Do práce jsem později chodil z díry. 3yl
jsem stále napadán později mě přemístili zpět na úsek a opět na pracov
ní směnu,kde mě spoluvězni napadali. Ihned první den jsem byl napaden.
Několik dnů jsem přežíval velmi těžce. Vychovatel odmítal mou situaci
řešit a škodolibě se mi smál do očí. Potom se mi podařilo dosáhnout
přemístění na jinou 3měnu a to tím,že jsem se s jedním náčelníkem ľ.
dohodl a vyměnil to za to,že jistou stížnost na konkrétní nedostatek
nepotáhnu do konce a na věc zapomenu. Věděl jsem,že budu přemístěn a
šel jsem poprosit vychovatele o přemístění. Opět se smál mým potížím.
Když jsem byl přemístěn,šel jsem mu poděkovat,že mým prosbám vyhověl.
Koukal na mě jako sova a nevěděl,co se děje. Takové tam byly poměry.
Do propuštění na svobodu mi chyběl asi měsíc a ten jsem prožil v rela
tivním klidu. Na druhé směně byli lepší spoluvězni. Připomínám,že pře
řazení na jinou směnu bylo jako řešení mých problémů maličkostí.
Orgány SNV mě však záměrně" dusily ve vlastní štávě" v kolektivu,kde
mě napadal Stolařík a spol.
Protiprávní jednání odpůrce spatřuji nejen v jeho dílčích
skutcích,ale i v jednání jako celku,kdy si počínal zcela v rozporu s
principy socialismu,socialistické morálky a zákonnosti.Nasazoval na
mě konfidenty,kryl a prokazatelně konkludentně podporoval jejich
. ‘.z
trestnou činnost proti mé osobě. Situaci neřešil. Neřešil ani konkrétní
skutky zakládající podezření z trestné činnosti. Důstojníci SNV věděli
při tom o všem z mých otevřených rozhovorů a písemných podání,které
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pokládali za nutné ml později zcizit.
Jednání odpůrc· mi způsobilo,že jsem od 11. 12. asi do 5.1. ne—
mohl pracovat a v důsledku toho jsem utrpěl škodu na mzdě ev. nemocens
kých dávkách a doplatku do· výše průměrné mzdy,který by mi pří slušel, kdy
by SNV řešil trestnou činnost Verbíře/podezření/ a byl bych lékařsky
Vyšetřen. Promítnu -li cd této škody příčinnou souvislost,potom shledá
vám, že mi byla způsobena jednáním odparce,které spočívá v řadě jeho
skutků,ale i v jeho jednání jako celku.
Je pravdou,že jsem byl později patrně na základě svého návrhu ksoudu předveden na zdravotní středisko,kde mě vztekle jakýsi muž vyšet---řil a toto vyšetření připomínalo neurologické. V té době však již největ
ší příznaky mého onemocnení odezněly a bylo vidět,že jde o- vyšetření
alibistické.které má zakrýt původní absolutní nedostatek absolutní r
nedostatek lékařského vyšetření.
Žádný závěr mi sdělen nebyl.
Kwdůkazu o uvedených skutečnostech navrhuji zejména zajistit u —
NVÚ Plzeň mně zabavenou dokumentaci. Jde o kopie všech mých podání,kte
rými průběžně upozorňuji na moji situaci ve věznici. Dále žádám vyžá
dat originály těchto 'podání.které jsem doručil věznici a budou patrně
v mém osobním spise. Dále žádám provést důkaz kartotékou a osobními
spisy odd. vnitřní ochrany věznice,které se týkají r.é osoby, Štola říká,
Verbíře,ev.dalších.
Uvedenými důkazy je možno prokázat celkovou situaci i postoj věznice k
né osobě. Dokazování pomocí svědků se stalo problematickým s ohledem na
odstup času. Výslech avšdků,kteří mě tehdy zapadali a dalších těžko mů
že přinést žádoucí výsledek,nebot jimi lze prokazovat pouze dílčí skut
ky a to
tě problematici^. Pro posouzení věci je zejména podstatné t-o,
jak mě .NVÚ "dusil ve vlastní ä cévě", ne řešil mé prosby o přeřazení konk
rétní jednání spoluvězňů proti mé osobě.zakládající podezření z trestné
činnosti,nevyšetřil mě lékařsky a podvodně mě odmítal jako odmítače
práce,trestal a individuálně se onou nic neřešil,potlačoval pravdu.
Kdyby soud trval na tom jsem ochoten rozpitvat celý skutkový děj do pod
robností včetně označení svědků. Paktem je,že práci jsem nemohl konat —
v důsledku celkového jednání NVÚ a nikoli pro bezprostřední útoky spo
luvězňů, kteří 'byli v podstatě jenom nástrojem pracovníků SNV lámajících
moji osobnost^
Žádám aby výši způsobené škody soud dalším dokazování zjistil a
následně mě s ohledem na to poučil o vhodné dispozici s návrhem,pokud
jde o výši škody. Nemám podklady pro výpočet toho,co ni ušlo .
Mám za nepochybné,ževna způsobení celé škody i možnosti její
náhrady se podílí i OS Plzeň město. A to tím,že mi neposkytl žádoucí
soudní ochranu nejen v této'věci,ale i v dalších. Unožnil tak páchání
nezákonností konkludentní podporu a pocitem beztrestnosti. I za to
odpovídá odpůrce. S ohledem k tomu však nutno namítnout podjatost všech
soudců z povolání OS Plzeň nejen pro přímý podíl na nezákonnostech,a-±e
i pro kolegiálni vztaly, Žádám v této věci po osvobození od SOP dele
gaci z důvodu vhodnosti některému obvodnímu 3oudu v Praze.
Jsem nemajetný a ve vazbě a nemám možnost výdělku.

Skončeno a podepsáno v 15.45 hod.

4 Nedělní Hlasatel

26. května 1991

Členům kongresu

Píši Vám ve snaze zahranit velké nespravedlnosti, kterou má v plánu
čsl. vláda vůči tisícům amerických občanů, jejichž majetek v
Československu byl znárodněn, lepé řečeno byl ukraden, začátkem r.
1945 vládou Eduarda Beneše a později, v r. 1948 a v letech následujícich, komunisty.
Nedávno vydala čsl. vláda zákony o náhradě za majetek nebo
zaplaceni za majetek vyvlastněný nebo zabavený čsl. vládou během
určité doby. V příloze je výňatek, týkající se této záležitosti, z U.S.
Department of State Dispatch z 25. února 1991.
Není tam však uvedeno, co Československo nabízí jako kompensaci
a podmínky, za jakých je možno náhradu obdržet. K uplatnění
nároku musí být osoba čsl. občanem a permanentním residentem
Československa, a má k dosažení tohoto stavu časové omezeni pouhých 6 měsíců od uvedeni tohoto zákona v platnost.
Je zřejmé, že je to poněkud-omezujicipožadavek když uvážíme, že
mnozí z těch, kteří mají nárok na restituci, jsou starší občané, kteří by
se museli přestěhovat zpět do země, ze které v prvé řadě museli upr
chnout, což pro mnohé bylo před 43 lety. 4 stěhovali by se zpět do
země, kde kupodivu, titíž lidé, kteří je vypudili, totiž komunisté,
většinou stále ještě vládnou a vlastně píši tyto restituční zákony, hlavně
ve svůj vlastni prospěch.
Dále to, co je navrženo jako náhrada je v mnoha případech
vyrovnáni určitou úhrnnou částkou, která je jen malým procentem
skutečné hodnoty.
Jak mi vysvětlil pan Vladimír
Caluška z čsl. vyslanectví ve
Washingtonu, D.C., je nepravděpodobné, že by byla určena nějaká
podstatná náhrada.
Náš právní zástupce v Československu shrnul problém asi takto: Je
to organisovaný pokus udělat to jak jen možno nesnadným pro ty v
exilu, dostat zpět to, co je podle práva jejich, aby pri tom dřívější
komunisté si mohli ponechat kontrolu nad většinou dříve zabaveného
majetku.
Toto vše naznačuje, že čsl. vláda je málo žádostivá vrátit vlastnictví
nebo dát spravedlivou peněžitou náhradu těm, kterým ji dlužíZkrátka, je to křiklavé okradeni!
Neni to však jediná nespravedlnost, kterou tito lidé utrpěli, pokud se
týče jejich majetku. Poslední byla v r. 1982 - kdy úmluva o vyrovnáni
americko-československých nároků vynechala nynější osoby s nároky
na náhradu, protože nesplnili požadavek o čsl. občanství v roce 1948.
Naše (americká) vláda vrátila téměř 9 metrických tun zlata
komunistické vládě Československa, jejíž mnohá porušováni lidských
práv a všeobecná zkáza tohoto národa jsou obzvlášťdnes zřejmé, za
účelem uspokojení některých občanů, zatímco velká většina byla zcela
ignorována.
Avšak ne všichni členové Kongresu podporovali zákon o vráceni
zlata. Mezi těmi, kteří byli proti, byli významní representanti ; lllinois
- kongresman Edward Derwinski a Kongresman Henry Hyde. Rep.
Derwinski poukazoval na zbytečně rychlé uvedeni zákona v platnost,
což dalo málo příležitosti k projeveni názoru čes. - americké obci, a
přirovnal navráceni zlata k předešlému navráceni Koruny sv. Stepána
komunistické vládě Maďarska, což právě tak považoval za méně než
uspokojivé.
Rep. Hyde poznamenat (Congresni zápis 15. prosince 1981), že vláda
Československa nerepresentuje svůj národ, a že je satelitem
Sovětského svazu a neměla by dostat žádné peníze.
Základni názor těchto dvou hvl. že zlato hv mělo b\t navráceno tepr„
v
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ve az bude Československo opět svobodné, a ze by nemela byt duno
do rukou tyranů, kteří vládli v oné době a kteříje jen promrhají. -1 to
také udělali.
Nakonec bylo navráceni zlata nejenom urážkou pro Američany čsl.
původu, ale zároveň hrubým omylem. Kdyby foto zlato ještě dnes
bylo ve Spojených státech, všichni Američané s legitimními nároky by
mohli dostat stoprocentní náhradu, nejen těch pár vyvolených. .4 bylo
by toho docíleno bez jakéhokoliv vydáni pro novou československou
vládu.
Kongresman Wolf ze státu New York, který byl jedním ; pod
porovatelů toho zákona, řekl tehdy (v srpnu 1980, House Commiftee
on Eoreign Affairs). že Spojené státy si nemohou dovolit udělat do
jem. že vyvlastnení majetku je bezvýznamná věc, a že to může být
uděláno beztrestně a pak uspokojeno mulým zlomkem hodnoty, jestli
vůbec něčím.
V tomto hodu zajistés Kongresmanem B olfem souhlasím. I proč by
tomu mělo být jinak teď. kdy čsl. vláda nabízí přesně totéž. - náhradu

President Vlacav Havel
President of the Czech and Slovak Federal Republic
Presidential Palace — Hracany
Prague, Czechoslovakia
Dear Mr. President:

We applaud your efforts to remedy the injustices of the former Communist
regime and to provide restitution to its victims. The recently enacted Law of
Extrajudicial Rehabilitation - which provides for restoration of ownership or
monetary compensation for properties confiscated by ths Communists - is a
particularly dramatic step toward righting the wrongs of the past forty-five years.

However, it has come to our attention that this law unfairly excludes
foreign nationals by limiting restitution to Czechoslovak ri tirons residing in
Czechoslovakia. Many Americans of Czechoslovakian descent lost their property
when they Bed Communist persecution, and wa believe their ownership right*
deserve the same recognition as the people who stayed in Czechoslovakia.
We urge you to reconsider the restrictions on thi« legislation so that all
victims of the Communist regime are justly and properly compensated.
Sines roly,

William O. Lipinski, Μ. C.

Henry J. Hyde.M.C.

Patsy T.Mink,Μ.C.

Frank Annunzio.M. C.

Jon Kyi,Μ. C.

Edward F. Feighan,M. C.

Frank Horton,Μ. C.

James H.Bilbray.M.C

Gerald D.Kleczka.M.C.

Douglas Applegate,M. C.

Thomas J. Manton,Μ. C.

Thomas M. Foglietta, M. C.

Barney Frank,Μ. C.

Ileana Ross-Lehtinen.M.C.

Eliot L. Engel,Μ. C.

James A.Fraficant, Jr. ,M.C.

Henry A. Waxman,Μ. C.

za malý zlomek hodnoty majetku, jestli vůbec něco nabízí.
Moji rodiče jsou mezi tisíci amerických občanů, kteří byli loyálními
Američany po více než čtyři desetiletí, kterým je oběma přes 75 let, a
je možné, že jejich legitimní nároky budou odmítnuty.
Nemohu nečinně přihlížet a být svědkem takové nespravedlnosti.
Jsou to právě ti lidé, kteří pomáhali vybudoval .Československo a
udělat ; něj prosperující stát, jakým kdysi bylo. Byl to jejich majetek,
jejich statky, průmyslové podniky, budovy, bankovní účty a pensijnt
fondy, o které komunisté a Benešova vláda před nimi je dovedla
připravit, co jim po všechna ta léta umožňovalo se udržet u vlády.
Jsou to oni, kdo přispěli také k prosperitě našeho amerického národa
tím. že přinesli s sebou ; Evropy positivní pracovní etiku a touhu
přispět k dohru svého nového domova Ameriky - národa
přistěhovalců.
Právem si zasluhuji »· této věci pomoc Kongresu. Na jedné straně
nabízíme různý výběr pomoci Československu, zatímco tato země se
snaží co nejvíce okrást tolik amerických občanů.
Má to nějaký smysl? Nebo nám naše (americká) viáda říká, ‘‘je to váš
problém'*? Neměla by jakákoliv hospodářská pomoc nebo status
MFN záviset na plné nebo alespoň spravedlivé náhradě americkým
občanům, jako to bylo ve smlouvě o vyrovnáni nároků mezi SpoV
jenými státy a Československem z r. 1981?
Věřím. že ano, ve jménu spravedlnosti a slušnosti. Svědectví těchto
poškozených (amerických občanů) volají po tom. aby byli slyšeni
Kongresem, jako byli jim vyslechnutí v r. 198/.
Pro otázky
spravedlnosti a slušnosti stále ještě neni dnes i· Československu
porozuměni, protože tato země je ještě vlastně pod kontrolou dřívě
jších komunistů. Tito lidé se nemají kam uchýlit o pomoc, proto ji
hledají u Vástjako představitelů nejsilnějšího národa na světě.
Cítíme se znovu bezmocní, jako jsme byli, když komunisté vládli nad
vlastí našich předků. 4 čas se krátí. Prosíme, pomozte nám.

S úctou
Josef Kučera, president
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