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r- Oddělujeme se odSSSR a žádáme mimoi řádného a splnomocněného vyslance...

"P ra v d s"
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GUMY P’ROTl AIDS.
Včera
jsem se doslechl zprávu - rádci?-/senzaci - že radikálnější od
nož svazu
mládeže Radim plánuje
v riejtoi ižších dnech
akci pod názvem
VEl I ¥’ GUMOVV [JEN.
Byl jsem obeihátwii i s
obsahem teutu jejich p: opa
gačnlho letáčku.
i.-o Číct na
adresu organizátor :> a
neurazit? V dohé.
kdy má uf západní společnost
za sebou §, < ťori i =a -uální revoluce, zej
měna ( Í8A,
a kdy pracně napravnjs
m.·: álui ško-j·,·' z táto
-lny a i a/m>
i z nř-aitiher·
i n ť východy, naši svazari ■ pět přicházejí poněkud opož
dá·· tě a Ji-ěl
ve vé-zfecl' il.Aviin p/=ú ·'ra-· w h a
· a-1«‘ ěiod! ivých, trapných
a : J >oí »,' ■ ! V il\ y r Í í
nŕ trh Je
to. oř Z
>■? i tě * i. ť J·./·;, t- ? Jen f pri U! ! t 1 v Í ZCiU
a aaiDiálntaH. Chciíi
komentovat tuto ~·.·■ c i , nězhci
se ani. moc ohánět
siuvem mra nost, protože bych zřajmě r o :e-má 1 ,
Jsem si vědom? Že naše budovaná demo* r -n.. i e v- CSR bude mít své nežá
drnící, průvodní a druhotně jevy, jal
je tomu i u demokracie západního
typu, která častokrát nezná a neuznává mravních hranic a ujíždí na ro
vinu
liberální
a
anarrhickou?
jak
to
trefně a pravdivě vystihuje
a kritizuje
spisovatel Aleiiaridr
So 1 Žen i c y n .
lato
akce a
mítink se
zřejmě bude snažit vzbudil: dojem, že jde o nebývalou osvětu, nakonfor
muost a avantgardu,
i vyjádření svobody pod záštitou
právě se rodící
nově demokíacie
v naší zemi.
Je to klamně
zdání, omyl i
podvod. v‘e
skutečnosti
jde
o
pozůstatky
bývalé
komunistická ideologie, která
v oblasti intimních vztahů oficiálně propagovala perverzi.
Vnucuje se myšlenka, Že iniciátoři tohoto podru ku mají v oblibě gu
mově mate» lály. Státní a další mocenská složky bývalého režimu ve řor
má napr. obušků a jiní,
? terft pokazila komunistická morálka . zase pre
zerva.tivy a Člověk začíná mít dojem, Že tato gumová tec.maíc.gie pozná
menala i
jejich mozky. 1-iemysitm s i. ,
Že >:.* tato ak, e
mohla i>a».ir!ifinul
jenom trochu inteligentní Lidi,
protože vulgát izuje jinak L řásná, Ž:
votodát ná a
r ad os t p Č i náše ; í c. 1 ob J as t i
i ? dsl. é: io Ž i -1 .· t a . Vad i
m i ? že
tato pseuduakce podporuje promiskuitu v
ái /otě, zvláště u miadych li
ctí. léto íí i tú i a i: i vá zaleží evidentně
jen na bezpečně tecimoi og i .·. se·'
reačního seru, s obav-o·! u».- t .·
přírody .· podobá rezných pohlauiicl· cko
rob. I- tl r ·lít y s 1 i m ! í s. ·.. y 1 ťi
U bíOf í ě —> e ;; I i á ’ · t í štva t c e
a p on 1 a , i > 1 1 Oid 1 ■ y >
nemohu nevzpomenout svého času na i'-fuJt . čů á-Žka, k tei / byl kdysi za ko
muu íl s t ž... k é -Pi y .elkým ag i t á to·. m
a propagátorem těchto t z - ítrc· Je* o i c.! *
a sourashyrli se ;,uá.i nícíiViendd, Vž po.íf! /»>á.B
si
i a j.-u-o za;»t u-.»e čjP.íJ z,
r e tet a t ?
s. j i í ?é
p ,'■ i,
, z dur·y p·.’·
í ·. · r ,-·* i ■·>·?,* ? < -■ ·: a č s t.
i;
,
v k t ar y ■·. h ml ad ým
1 l dem
·- če i e k >p· v s *.č c·--- s i
■:. z . - na líč t y n - r a .· rde - I a I
jako ■> pčíps.dě
pob a’ú, tak j
včtete;
oh-zc— nružáka an ti l-cncepca jsou
mladí lidé iěksrí, l t.ai í donadávn?.
t J trnoži li, s’aii v pozadí, a fo^too
váli komun i = 11 c i- >u se uě 1 í »i mor A. 1 ku -ciistď-nP· ._bs.í i *á - án i a radúá ta teč
ně
11 > tu· mov án i
·>
jejich ps ok.az a tel ně
; - sspi. 1 e· > i i vos t i., Hac-č ,
mužské
i ženská
gumové aut tkoňCePČní
prostčedi y jsou
pC4~ázní a
- podstatě
P r oponě t ě j í
t i«J í 1
.». s j e j i. ch puu ž i 11 <b ; ■ á. ?· a z a
neri i s top.» cc ei»ti .ě v- ■,
loučena.
Lkjmnivám se,
že pro
buj s
B i l.:’-j jso;
tisícileté, starofct/ié
( nii-oli
však stai omod-*ií
i os . édčene
a účinná
proatčedky a metody;;
naštěstí nemáme jenom r Izáky a hráčky.
fláme i jiue speci.aJisty - obc
ru, k. tečí pči nestejně míče benevoj ence dosvědčuji, Že ne j spo 1 eh 1 i vá j
Ší ochranou, proti pohlavním chorobám je i;- úlx?ií monogamie a manželská,
vá» nos c .

O lustraci novinářů
Téměř sto novinářů požaduje v petici,
zaslané kanceláři Federálního shromáž
dění, aby byla provedena okamžitá lu
strace pracovníků sdělovacích prost
ředků, kteří jsou v podezření ze spolu
práce s bývalou státní bezpečností. Vláda
ČSFR sice předložila návrh zákona o lu
straci koncem června, ale s prověrkami
— podle znění petice — nelze čekat až do
konce roku, kdy bude zákon pravděpo
dobně přijat. Podepsaní novináři žádají,
aby vláda vytvořila podmínky k tomu,
aby jednotlivé sdělovací prostředky
mohly požádat o lustraci svých redak
torů dříve, než začne platit zákon.
Petici podepsali novináři z redakcí
Mladé fronty dnes, Čs rozhlasu, Respek
tu, Reflexu, Sobotního telegrafu, Mla
dého světa, Metropolitanu, Revolver
Revue, Studentských listů a týdeníku
Rozhlas!! (čt)

Konečným „zakroucením krku“ de
mokratům byl únor 48. To „Pražské ja
ro“ bylo jen obměnou boje darebáků
Gottwald — Slánský. V tom „Jaru“ to
byl boj Bilak versus Dubček. Nejisté bylo
jen, který z těch komunistických klanů
získá moc. Pro vraždy 233 komunisty
odsouzených k smrti a pro vraždy tisíců
umučených a likvidovaných v koncen
trácích, nebyl doposud nikdo postaven
před soud. Národ to ted příliš nezajímá.
Bez rozdílu všichni se ale zajímají o
zvýšení nájemného a poplatků za vodu.
To vše způsobuje že exulanti si s těmi,
kteří žijí doma, často nerozumí. Všechny
politické procesy za posledních čtyřicet
let byly již před soudem probrány a výše
trestu určena v komunistických organi
zacích. Gottwald byl vrahem Slánského,
soudruzi prokurátoři a soudcové byli jen
popravčímu pacholky. ÚV KSČ z té do
by je v celé své sestavě vrahem Milady
Horákové, generála Píky, ale také Ru
dolfa Berana. Prokop Drtina uvádí ve
svém „Československo můj osud“, že ve
vládě se hlasovalo, který z protektorátních ministrů dostane jaký trest. Celá
Národní fronta se tak vysmívala jaké
mukoli pojetí práva! Je možné, že ko
munisté zaujímají doposud místa mi
nistrů a vedoucí místa v průmyslu i ze
mědělství, kolik komunistů je v naší
zahraniční reprezentaci. Osmdesát až
devadesát procent všech učitelů, od
obecných škol až po university, byli ko
munisté a nyní jsou „převléci“. Nekomunisté byli po „Únoru“ a nebo po roce
68 vyhozeni a po listopadu 89 dostali lej
stro o rehabilitaci. Tento glejt někdy
• Podívejme se do států, které se zbavily podepsal darebák, který je tehdy vyhodil.
jha komunismu a závislosti na SSSR. V
Je to jiný svět, svět, kterému nero
Rumunsku, Bulharsku, Albánii vyhráli
svobodné volby komunisté. V Česko zumím. Žijí tam však také naši přátelé,
slovensku bud přímo kandidaturou KSČ lidé, se kterými si rozumíme, s nimiž
a nebo proniknutím „bývalých“ komu jsme si blízcí. Není jich mnoho, ale ten
nistů do jiných partají, zaujímají tito pocit, že k sobě patříme, roste s kvadran
mocipáni v podstatě stejná místa, jako tem vzdálenosti. Přijali jsme jakousi
dříve. Lidé tam často myslí jinak. Kdo formu reality.
věřil ve změnu během krátké doby, ten se
Jistě je v exilu dost komunistů, ale vě
zmýlil. K návratu do ideálních poměrů,
jak vypadá dnes první republika, nemůže tšina z nás je orientována na střed nebo
již dojít, škoda. K určitým změnám, kte pravicově. Těch levičáků je méně. Doma
ré přinesou likvidaci komunistické dik je tomu asi obráceně. Zákony o mimo
tatury a pomalý návrat k demokracii, soudní rehabilitaci a o reprivatisaci
dojde časovým odstupem. Ke skutečné zkonfiskovaných zemědělských podniků
prosperitě nového státu dojde asi za ge je toho dokladem. Jsme vyloučeni z ja
neraci. Věci by prospělo, kdyby se radi kékoli možnosti náhrady, diskriminová
kálním řešením dospělo k vyrovnání se ni. Jistě mnozí nesouhlasí, ale je to roz
Slovenskem. Ať je to jakkoli bolestivé, hodnutí parlamentu.
ale spory, které trvají vlastně od r. 1918,
l>y měly už definitivně skončit.

V Československu si někdy se
skutečnou svobodou tisku nevědí
rady. Někdy sey tom i onom „orgá
nu “ dopouštějí rány pod pás. Ale co
pak podobné metody neviděli tito
novináři v nedávné minulosti i u
oněch tzv. „demokratů “ , těch moc
ných „nahoře “ ?
,

na jednu noc? Jistě právem. Ale líbí
se vám, když se skvěle naobědváte za tři
až čtyři marky! To je zase druhá strana té
mince. Krásné obrazy v mnoha vý
stavních síních si pořídíte za tutéž cenu,
jakou dáte na Západě za rám. Nesnižujte
se ná pašeráky. Celní povolení dostanete
naprosto nebyrokraticky, nepovoluje se
jen vývoz starožitností, jinak platíte clo
ve výši 20% nákupní hodnoty, jen na
porcelán s cibulovým vzorem je uvaleno
třistaprocentní clo.
Všemu tam nerozumíme a to, co uve
du dál, jsem vůbec nedovedl pochopit. Je
velký nedostatek bytů, někde prý se čeká
na byt třeba až deset i více let. Je mně
známo, že mnoho bytů zůstává uměle
nedostavěno, aby spekulanti mohli tyto
byty pronajmout devisovým cizincům.
Majitelé je nechtějí dostavět a pronaj
mout proto, že podle platných zákonů
by pak nájemníka z bytu prakticky nikdy
nemohli dostat ven. Jeden mně známý
vlastnil dokonce tři takové byty (no
vostavby v krásné poloze na okraji vel
kého města), jeden má třípokojový byt
již volný několik let, dokonce pět let tam
stojí nerozbalené vnitřní zařízení. Mladý
muž má rozestavěné dva domy a nyní si k
tomu koupil ještě družstvem byt. Maji
telé jsou „chudí milionáři“.
Perličkou při mé rehabilitaci bylo, že
mně vůbec nebylo oznámeno, kdy k to
muto jednání dojde. Má adresa byla
příslušnému soudu známa. Mým obháj
cem bez mého souhlasu byl stanoven bý
valý prokurátor! Měl mně pak oznámit
výsledek rehabilitace. Neoznámil. Vys
větlení jedné paní na Krajském soudu v

Je zbraní mocných všech barev
ných odstínů. S její pomocí udržují
lid v nevědomosti, v temnu.
Je sílou demokracie, že tam, kde
zvítězí, kde se vžila, kde je smozřejmostí — neexistuje, je všem bytost
né cizí.
večerem.

, Nikdo z nás nenajde ty výhledy v lese
tak, jak kdysi bývaly. Bud zarostly vyso
kými stromy nebo trčí k nebi otráveným
ovzduším. Na místě rodného domu něk
dy jen oprýskané stavení, někdy stojíme
před ruinami. Meze, ohraničující pole,
jsou rozorány, hrdost svobodného
rolníka, pracujícího na svobodné půdě je
neznámá. Devastovaná příroda a často i
lidé s devastovanou morálkou. Překva
pivě vpořádku jsou udržovány některé
kostely, v pohraničí je sice dosti rozpad
lých, ale ve vnitrozemí je mnoho kostelů
v bezvadném stavu.
Mnozí navštěvují starou vlast rádi,
někteří jsou zatrpkli. Někdo počítal s
navrácením majetku, který tam zanechal,
někdo s přiznáním důchodu s hmotnými
výhodami. A doma se počítalo s tím, že
exulanti s návratem přinesou devisy a
nebo nejméně „know-how“. Tak trochu
zklamání je na obou stranách, čarovný
proutek je jen v pohádkách. Nejvíce by
chom si měli vážit návratu svobody, vol
nosti pohybu.· Nemůžeme podruhé
vstoupit do stejné řeky. Bylo jiné to, co
jsme opouštěli, je jiné to, co nacházíme, i
my jsme se změnili. Někteří exulanti se
vrátí atbudou .sťastni v místech, která
jsoujéji<Adpinóvem. Mnozí už zakotvili
jinde. Bylo by dobře, kdyby mezi oběma
se našlo více tolerantnosti, více porozu
mění. Někteří chtějí přijít jako spasitelé.
Žádný spasitel nepřichází zvenku. Kriti
ka exulantů na tom/co se děje doma je
stejně oprávněná jako kritika těch doma
najednání exulantů. Nelíbí se vám zapla
tit v Praže někde až pět tisíc, v Brně přes
dva tisíce korun za dvoulůžkový pokoj

Brně: „Asi zapomněl“. Na mnoha
místech jsou stále stejní darebáci. Někte
rým lámalo páteř a charakter čtyřicet let
komunistické diktatury, mnozí se ale
měnit nemuseli. Byli vždy bezcharak
terní a takovými také zůstali. Zvláště
těm se daří i dnes skutečně dobře. Varo
váním bylo těch více než 40% hlasů ko
munistům ve svobodných volbách po
Druhé světové válce.

mluví ti tam ^ntóOTe ’^iN an zu jr'
vystříhat tu nebo onu nepohodlnou
pasáž (těm „nahoře“ nepohodlnou)
nebo za „nezpůsobilý“ označili celý
příspěvek.
A objevují se i hlasy, aby se „zaká-i
zal“ ten nebo onen nepohodlný ča
sopis, noviny.

Nemůžeme podruhé vstoupit do stejné řeky, změní se, uplyne voda, změní
se i břehy. Poměry pro exulanty se skutečně změnily příznivě. Bez ponižující
ho prošení, bez podpory komunistického režimu tučnými dávkami deviz
může dnes každý navštívit zem, ve které se narodil. Pohnutky k návštěvám
jsou různé, ani přístup k návštěvám není stejný. Nejen léta odloučení, ale i
skutečnost, že se sbližují světy značně odlišné, přináší radost i zklamání. Po
návštěvě u nás na Západě jsem nejednou slyšel od milých přátel poznámku:
„Raději jsme to nikdy neměli poznat.“ Při pohledu na pole, lesy, domy a ro
dinné hroby, které kdysi tvořily náš „domov“, uvažují mnozí stejně.

NÁRODNÍ POLITIKA

Chválili...

DR. O. ZOUFALÝ SEN.

Již zase existuje. Ta všemi sku 
tečnými demokraty tak nenáviděná
cenzura. Samozřejmě ne všude. Ale
je tam, kde by snad neměla být nikdy
— ve sdělovacích prostředcích, které
jsou pod kontrolou státu.
Zcela veřejně si stěžovali novináři
z televize, že jim do jejich práce

Září 1991

R. Strobinger

Když v listopadu 1989 zvítězila
„sametová“ revoluce, byla odstraně 
na. Cenzura, která tam vládla tém ěř
42 let, již nikdy neměla ve státě
Čechů a Slováků panovat.
Slibovali to, dušovali se, chlubili se.
Jenomže zapomněli na staré, do 
bré lidové přísloví. Nechval dne před

Spory by mely skončit

Cenzura

Je na čase s cenzurou — všude a ve
všem skoncovat. Neboť dokud žije,
není skutečná demokracie. Nikde.
Ani v Československu.

••4ä8 doučení přinášejí radosti i zklamání
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”Res publica" č.39/91

Vážení přátelé,
za posledních čtyřicet Ist se náš politický slovník značné zúžil a vyvinul poněkud jednostranné. Mnoho pojmú bylo používáno nesprávné

nebo bez znalosti skutečného obsahu. O to rychleji se naše slovní zásoba v tomto směru rozšířila po listopadu 1989.
V roce 1982 vyšel v Londýně Slovník politického myšlení Rogera Scrutona. U nás byl vydán jako 2. svazek edice Delta před třemi lety

v překladu Petra Pftharla, který z původních dvanácti set vysvětlovaných pojmů vybral kolem dvou set hesel základního významu. Rádi bychom v
našem Informačním periodiku (tímto číslem počínaje) některá z těchto hesel postupně uveřejňovali. Doufáme, že se jejich četbou pobavíte a budete

je považovat za zpestření obsahu jednotlivých čísel Infóra.

(redakce Infóra)

Z překladu P. Pitharta jsme sl vypůjčili také tuto základní informaci o autorovi:

Roger Scfuton vystudoval filosofii na Jesus Colíege v Cambridge, kde posléze obdržel také doktorát. Nyní působí jako profesor estetiky na
Birkbeck College University of London. Publikuje v Spectatoru, Encounteru a zejména v Tímes, kde jeho pravidelné kontroverzní komentáře vyvolávájí

značný čtenářský ohlas. Je Šéfredaktorem čtvrtletníku konzervativního myčlení Tbe Sallsbury Review.
Originální ScnAznův styl se vyznačuje mtufcnitof otevřenost! a přímočarostí, smyslem pro koná a sarkasmem

Jako první heslo jsme pro Vás vybrali
r

nepřesný pojem, užívaný zpravidla k označení moderní

politické doktríny, jejíž některé části byly vyjádřeny systematicky, jiné
ponechány buď v zárodečném stavu

mlčí.

nebo o nich jejich stoupenci

Dějiny liberalismu se kryjí s dějinami omezené vlády, tj. 8

úspěšnými pokusy poddaných zmenšit moc vlády a zajistit sl pro sebe

LIBERALISMUS

výsadní listiny, statuty, Instituce a jiné formy zastoupení, které garantují
práva a jednotlivce před zásahy suverénní mocí.

Liberální myšlenky zřetelně vyjádřila již anglická Magna
charta v roce 1215, avšak moderní doktrína liberalismu je zpravidla
spojována až se sedmnáctým a osmnáctým stoletím, kdy vznikla

politická teorie

LDS

na její podporu,

které

instituce,

uspíšily

individualismus,

její

a

mlčky

liberalismu

v

rychle se

šíření

proměňovaly politické

konečně
obsažený,

proto,

také

nacházel

že

tehdy

potvrzení v řadě aspektů ekonomického, společenského a politického

života.

vykladači

Hlavními

jednotlivých

Splnoza, Locke, Montesquleu, Kant,

stránek

byli

liberalismu

Bentham, J.S.MIII,

Jefterson,

Madison - spolu s mnoha jinými významnými osobnostmi osvícenství a
epochy následující. Redukovat liberalismus na Jedinou teoretickou tezi

je téměř nemožné, nicméně s následujícími postoji se lze setkat

v

základech většiny jeho podob:
í■

Víra v nejvyšší hodnotu jednotlivce, jeho svobody a jeho práva.

2.

Individualismus v Jeho metafyzické variantě.

3.

Víra v to, že jednotlivec má přirozená práva. Weiá existují nezávisle na vládě a která by měla být vládou a proti vládě chráněna.

š.

Přiznání najvyšší hodnoty svobodě, jíž se zpravidla rozumí způsobilost zabezpečit to, na co má člověk právo, zároveň s představou, že
vláda musí být omezena tak, aby svoboda pro každého občana mohla být zaručena; dokonce že snad vláda je ospravedlnitelná

pouze

do té rníry, v níž svobodu maximalizuje, nebo v níž chrání svobodného Jednotlivce před narušením sféry Jeho práv.
Všechny tyto právě uvedené názory jsou ve vzájemném

souladu a tvoří z etického a metafyzického hlediska jednotu. Kromě toho lze

občas ve |ménu liberalismu přicházet a následujícími postoji (soudí se totiž, že teoreticky souvisejí s tím, co bylo řečeno výše):

Spíše antropocentrický než teologický pohled ne lidské záležitostí, který těžiště všech hodnot shledává ve sféře lidským možností a

5.

lidského usilování.
Untversallsmus, tj. víra, že práva a svobody Jsou universální a že vycházejí z obecně lidské situace člověka ve světě, přesahující konkrétní

6

místo a čas. Lidé by se měli naučit zříkat se svých osobitých místních vazeb, aby dokázali nahlédnout věci z pozice nezaujatého
zákonodárce.

Obhajoba tolerance pokud jde o morálku a náboženství

7.

Liberalismus je vyjádřením politické teorie omezené vlády
senzltívitu moderního člověka odtrženého od

a odráží politickou

tradic, zvyklostí, náboženství a předsudků a ponechaného ve světě

bez jakýchkoliv vodítek, kromě těch,
vlastní rozum.

lidských

práv,

může

Je-ll

jsou základními předpoklady svobody

tak,

tomu

pak

je

svobodný

trh

patrně

nevyhnutelným důsledkem liberálních Ideálů. (Odsuzuje-li se často

které mu může poskytnout

liberalismus Jako "buržoázni ideologie", pak Je to právě proto, že

vysvětlení základních

ospravedlňuje existenci kapitalistických výrobních vztahů). Liberálové

Nabízf-ll se mu rozumné

a

vlastnictví a svoboda směny
jednotlivce.

posuzovat

legltirnitu

politických

začali však postupně přijímat socialistické argumenty proti akumulaci

institucí podle toho, do Jaké míry ony svobody a práva respektují, a

majetku a připouštět, že soukromé vlastnictví, ponechá H se volnému

podle toho jim také poskytovat svou loajalitu. Základním rysem

průběhu,

všech

nesvobody jiných.

svobod

liberálních

výslovného,

teorii

nebo

občanských

mlčky

se

povinností,

rozumějícího

je

předpoklad

souhlasu,

doktrína

vskutku

poskytuje

svobodu

pouze

Někteří z nich se

přesvědčení o svobodném trhu

jedněm,

za

cenu

na základě toho zřekli

a pokusili sa smířit své

názory s

společenské smlouvy je pak nejdůležitějšlm příkladem liberální teorie

nezbytností přerozdělování a 8 rovnostářskou sociální spravedlností.

vlády. Má-ll dávat smysl filosofie, která leží v základech liberalismu,

Tak se nakonec utvořilo dosti ortodoxní levicově liberální stanovisko

musí se říci mnohem víc o povaze lidského Individua a o povaze

(viz levicoví liberálové), v němž se svářej! hlavní teoretické konflikty

svobody. Tyto dva oknjhy problémů spojuje filosofie Kantova - teorie

vyvolané touto proměnou postojů.

autonomie jednající racionální bytosti. Jak ji Kant postuluje, poskytuje

Rozhodující úsilí liberální politické teorie - ohlédneme-ll

výchozí základnu pro všochna shora uvedená tvrzení (možná 8

od nynější snahy

výjimkou toho posledního). Ale toto poslední - obsahující toleranci jo

zaměřeno k problému, který anglický právník

patrně nejneudržitelnější: liberalismus sám je morálním hlediskem

(zemřel 1268) pojmenoval "konstitucí svobody", tj. k problému. Jak

a

smířit zmíněná okázale konfliktní stanoviska - je

Henry de Brecton

bývá často hlásán s bigotní aversí vůči svým oponentům, s aversí,

zkonstruovat

která není ničím jiným než právě intolerancí.

aby účinně chránily sféru jednotlivce a jeho práv před invazí shora.

Za jeden

z důležitých

moderních

liberalismus problém svobodného trhu.

problémů

pokládá

Prvr.í liberálové obvykle

(Sousloví

v

politické Instituce, aby umožnily omezenou vládu a

uvozovkách

dokládá

starobylost

liberálních

anglickém právu.)

předpokládali (nebo se snažili prokázat), že právo na soukromé
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Tar.ec smrti začal v Praze.

Když se mi dostala do rukou knížka Ingomara^Pusta "Výkřiky z pekla", řekl
jsem si, že ji musím zveřejnit. Tedy alespoň dvě krátké ukázky. Myslím, že
je naší povinností si ji přečíst. Abychom nemuseli říkat, že o ničem nevíme.
I já jsem věděl, ale nechtěl jsem se k tomu znát, tak jako jsem věděl a ne
chtěl se znát ke zločinům komunismu, jehož jsem byl členem. Bylo pohodlné
hlásit se jen k tomu všeobjímajícímu láskou. Po r.1968 říkám příteli z Olo
mouce, proč ty Josífku neprcháš před okupací do NSR, když u^íš tak dobře
německy. To by se ti začínalo! Ale řekl mi: "Právě já nemohu, mají mne tam
dobře poznamenaného, zúčastnil jsem se odsunu a musím přiznat choval jsem
se k nim moc špatně.” Kdoví, třeba dal někomu jen facku, ale kdo ví ..· .H.

ř
Odpoledne 5·Května 1945 se naplnil krutý osud pro tisíce zraněných
nemeckých vojáku v lazaretech.Lůza je střílela na lůžkách a vyhazovala
z^oken.Osudu neušly ani chodíc'nranéní vojáci,po tisících byli ubíjeni,
věšeni a stříleni.V noci 6.května byly na všechny budovy vyvěšeny trans
parenty s nápisy "Němcům smrt" i výtahové sžoupy byly takto polepeny.
BytyNémcu byly vykrádány. Mnoho jejich obyvatel« bylo vyhazováno z oken
a^mláceno. Tisíce bylo vystaveno běsnění lůzy ve sklepích,z kterých byly
zřízeny provizorní vězení.Německé vojenské velení požadovalo,aby bylo ma
sakru ušetřeno německé civilní obyvatelstvo. Tento požadavek, češi obrní tli
a nahé německé ženy a.dvky byly hnány ja&o štít před vozidly povstalců.
Německá,část Prahy zažila již 5 května 1945 první trýznění a mučení,když
byly hnáni ulicemi do kinosálu a škol,kde byly internováni.Cesty byly le
movány Cechy všech věkoých skupin.Byly atakováni kameny,holemi,deštníky
a poléváni pomyjemi.Se zdviženými rukami se vlekli ulicemi.Ženy byly ze
skupin odtrhávány a zavlékány do domu a lokálu. Kdo chtěl mohl je znásil
nit. zeny bylymziřEřKny nůžkami na papŕ ostříhány( byly jim strhány šaty
a těla pomalována hákovými kříži na zádech a na prsou. Takto bylo posti
ženo tisíce zen a dívek. Mnoho z nich bylo nuceno otevřít ústa a od svých
mučitelů^ musely snášet močení do úst.Na některých místech bylo vidět
nemecké ženy bez šatů klečet na Kolenou a umývat asfalt.Do toaletních za
řízeni na václavském náměstí bylo nahnáno stovky Němců, že nemohli aniJs rulema hýbat.Nejhůře se dařilo německ5rm vojákům,kteří padli do rukou Čechům.
Ti,kteří byli'ihned zastřeleni mohli mluvit o štěstí.Mnoho z nich ale byl·
lo verejjp umučeno,pověšeno,zatlučeno do sudu se hřeby a k smrti ukouleno.
Tento den došlo^v Praze k prvním masový*popravám civilistů,na kterých se
podílela velká část českého obyvatelstva. Byli to stejní lidé,kteří do pa
posledních chvil sloužili německé válečné mašinérii.
Toto vše ale byl počátek apokalypsy a nezměrné hrůzy,která přišla
na sudetskou cast země.
Praha. : ^oŕe nelidskosti.
y
Avšak v nemecké části Prahy začalo peklo .
9.kvetna začaly nakldní vozy přivážet do věznice ftuzyn zranemé nemecké
vojaky.,Obraz naskýtal pohled lidského utrpení a lidské ztracenosti.
Byli ovázáni zakrvagegícími obvazy.A obličeje lékařů a sester,které je
doprovázeli ukazovaly stejný obraz jago obličeje vojáku. Oni nevěděli ,xjsx
go^se ±E^ExxEXExdHhETa dělo v německých lazaretech-Nic netušili jak Cesi sl
Česky dobíjeli zranené vojáky na postehčh. a topili v mísčh.Nebo je nak
ládali nayozy a potom je pokládali na ulice ,aby je mohli kone rozšlapat,
Když zranení vojáci se postavili před vozy vrhla se na ne tlupa povstal
ců, strhávala jim obvazy ,strhla je na zem a začala mlátit do krve až se x
nemohli hýbat.
„
Byli to lidé,kteří 9 května,na Václavském náme*stíi,na Karlovu
námestí a v,Rytířské ulici polévali Němce benzínem,za nohy je veŠeljr na
lucerny a, jásali nad hořícím člověkem a nad^jeho utrpeníx.-Utrpení xkexe
těchto horicéh lidí byli obrovské,obětem hořela hlava a smrad pálené ků
že byl strasný.*

Schreie aus der Holle -

Výkřiky z pekla.

Zamlčovaný osud sudetských Němců.
V jedné publikaci Benešovi* strany stálo v létě 1945: Ne jsou, zadní'
dobří Němci,jsou jenom špatní a ješté^horsí. Tento Český Otec,který sve
děti vychovává; k nenávisti proti Němcům,není jenom xxaky spatný patriot,
ale hlavně špatný Otec ... Tato nenávist platila také nemeckým antifasis
tům.

Žádný film by nedokázal zachytit tu hrůzu,která se odehrála při pod
chodech smrti a. masových, popravách., kdo by dokazal rekonstruovat mrtvá
těla Němců s uřezanými nosy,ušima>,genitáliemi ,zraněně ,kteří byli yvyhazo.
váni z oken,lidé jejichž hlavy byly odspodu opékány v ohni. Ty nemecké
ženy,které nahé lezly po kolenou po skleněných střepech v ulicích Prahy
a byLy přitom bičovány do krve· ^isíce nemeckých zen s dětmi by se dalo
nafilmovat jak jsou i s Kočárky házeni do Vltavy a Labe a potom stříleni.
I s panenkami byly hlavy mrtvých matek s kojenci házeny do latrín az by y
zakryty výkaly od svých spolutrpících. Mohlo by se ukázat jak krvavé svaz
ky zmučených musely na zemi polykat lidské výkaly,jak jim byly výkaly
cpány do úst.
u
,
Kdo by natočil výkřiky Nemcu,jejichž roztrískaná. tela byla posypá
na solí,jejich pohlavní orgány byly Krvavé hroudy,kdy by popsal výkřiky
krvavě bičovanýh žen,které byly nahé zadky posazovány na SS dýky.Statisí
ce prošly mučícnn peklem než byly umláceny nebo^zastřeleni.
Přesně: 242 000 obětí exploze sadismu v radach civilních obyvatel
a počet ubitých némeckch vojáků se odhaduje na 200 000.
A to je jenom jeden díl gigantického masakru na- východe a jihovýchode.
Statistika spolkového úřadu ve Wiesbadenu uvádí,ze civilní obyvytelstvo
německé národnosti mělo při odsunech,útěku a deporcaích,2 280 000 mrtvých·
Bylý zastřeleni,nebo umláceni,nebo zemřeli hlady,vyčerpáním nebo v tábo
rech. při východních deportacích.
z
»
Bylo správné,ze za 157 xsxkxKiBýKkx zastřelených lidicKých muzu xyx
bylo zvířeckým způsobem zamordováno kolem půlmiliónů nevinných lidí a
5 milióny lidí ztratilo svůj domov ?
k
„
✓
Mohlo by se říci,že zveřejnění všech strasnjčh činu odporuje. křes
ťanskému duchu a prohlubuje národní nenávist.^ame ale svým dětem dát na
oči klapky,zamlčovat jim co se delo za nacistu v Auschvitzu nebo co pá.—
chýli Česi v Ostí nad Labem ? Nemáme jim varovně ukázat,kde jsou základy
krutosti a kam může být Člověk strzen^když se odchýlí od Kristova učení .
Kdo toto zamlčuje,je vinnen,kdyz mládež bude zítra křičet " Smrt
Němcům nebo Židé pojděte "...
k
,
Celkově je uctění všech těch bezejmenných zen,detí a muzu,které
byly umučeny k smrti krestanská povinnost, lyto neštastníci byli zakopa
ní jako psi. A k tomu mají být prokleti do zapomnění ?
Kdo vědomé potlačuje zprávy o hrozných osudech,ten má srdce zmáme
né. Ještě víceft ten je spoluviník na. strašných zločinech lidských dějin.

5
Byli to ješté lidé,kteří svazovali nemecké vojáky,civilisty,
ženv ostnatým drátem,stříleli je a takto svázaný lidský svazek házeli
do Vltavy ?Byli to lidé,kteří německé děti topili v sudechs,ženy s dětmi
vyhazovaly z oken na ulici ? Oni měli lidské obličeje. Ale nebyli to li
dé .
Líbali jsme zohavené mrtvoly

Pekelné kotle pro sudetské Nemce byly lokalizované.Po prvním
prolití krve se staly peklem koncentrační tábory. Ti kda je prežili pa
dali svědectví.
Hilda. Hurtinger/z Prahy / vypráví. - 5 května jsem byla z bytu vyvedtena.
českou lůzou za stálého bití a mlácení pažbou do hlavy asi do 5oo metru
vzdáleně školy.Následující noci byli zajatci vyvedeni na dvůr školy.
Byly utvořeny skupiny po deseti lidech,žen,mužů a děti svázáni a pred
našimi zraky postříleni.Takto mi byly zastřeleni dva moji bratři a jedno
jejich dítě,které bylo 5 meséú staré.Potom jsme musely vykopat hroby a
svléci mrtvým sáty.Takto se popravovalo dnem i nocí. Revoluční gardisté
šlapali po zastrelených a bezhlavé dobíjeli bajonetem zraněné.Přitom jsme
nedostaly nic k
jídlu.
Těhotné ženy byly od ozbrojených Češek: vyvedeny z cely,tam vys
vlečeny a^mláceny,dokud jim břicho neprasklo. Ja musela pomáhat takta
utlučené zeny odtahovat.Pres den bylo odváděna? šest až osm žen na práci
do kostela,kde musely tlící mrtvoly líbat a dávat na hromady, irihw Dá1b
byly nuceny lízat na kolenou krev z podlahy.Česká lůza to pozorovala a
mlatila ná^ pritom.· 2o. května jsme byly odvedeni na Václavské náměstí.
Tam byli^pred našimi zraky němečtí'chlapci a dřky za nohy věšeni na lucers
ny a xaaziva podpáleni petrolejem.
Fyzik Dr, ^.F.který byl skoro k smrti umlácen v jednou sklepa vypráví.
Odpoledne 10. května mi zůstalo v paměti na můj nejhorší životní zážitek.
Přišla skupina ozbrojenců a vybrala si^šest mladých silných muz^ú,mezi
^terými jsem byl i já.Siřili naši stráži.že nás přivedou zasa pokud. mošna
živé. Odvedli nás na Václavské xřxxtíx náměstí a do Vodičkovi ulic®,kde
jsme uviděli naši práci.. Na velké reklamní tabuli viseli tři nahé mrtvoly,
povesené za nohy a upálené. Jejich obličeje ,to byl hrůzný pohled,jejich,
ústa to byla jedna, krvavá rána, zyby byly vytlučeny .uskvařena kůže nám
zustavala při sundávání na rukou.Když jsme je dotáhly do Stefanovy ulice,
nutili nás mrtvé na ústa líbat s těmito slovy :"To jsou přece vaši bratři,
teď" je políbejte ! "/Das sind doch euere Bruder,Jetzt küßt sie /Tyto slov-'
va slyším dodnes.Nepomůže tady ža'dný hnus,když je život milejší a tak jkh
jsme přitiskli sevřené rty do krvavé kaluže,která představovaala ústa.
Jeste dnes cítím mrazení v mých rukou.
, /
Jeste tuto noc bylo 5 mužu,kteří byli se mnou na Václavském,
naměstů zastřeleno. Jenom mrtvi'mlčí. Ja vdécrn za svůj život jednomu Čecho
vi,který mě nechal utéci.

Věrohodnosti celé knihy však velmi uškodila předmluva
Ingomara Pusta. Statisíce obětí na kontě českého sadismu je natolik nafouklé číslo, že ve mně budí pochyb
nosti i o dalším textu, přirozeně s výjimkou doložených
událostí. Bohužel Ingomar Pust trpí přirozeně tím o čem
jsem mluvil na začátku i o sobě, o lidské paměti. Zav
ražděných československých občanů nebylo 137 /slovy sto
třicet sedm/, ale 385*000· Ano, ano, tak je to.
V.H.
Po 4 hodine odpolední obklíčili gardisti ze Svobodovi xrmáy armády
v Ostí nad Labem / bylo to koncem července / německé domy a vyhazovali
jejich obyvatele ve velkém měřítku do Labe. Na Ferdinandové navrší se m±
utábořili rudí gardisté a odstřelovali ^mce ve vodě. Dle mého názoru
bylo takto zavražděno 1000 Němců. Zvláště tvrdě a ostře jednali Česi s
německými antifasisty.,kteří nosili na rukáve rudé pásky.Také německé ženy
i s dětmi v kočárku byly shazováni do Labe. Český starosta, z UstíVondrai
chtěl těmto vraždám zabránit,ale byli také hozen do Labe.
Elizabet Bose podává svědectví : V jednom^dni byl/> ve »Vichstadlu
krutým způsobem, popraveno 12 mužů. Než byli pověšeni urezali jim nosy^ a>
uši a máčeli ve vodí. Jeden nás soused xx /sedlák/ si musel vykopat sam
hrob než ho zastřelili..
u
Fe Fiedler podává* svědectví: \L Halda jřsc musoloD 60 ^zajatců mezi
nimi bylo mnoha žen svléci do pul těla a na náměstí byli českými bandity
do krvava; zmláceni. Když omdleli byli poléváni vodou a bití pokračovala.
Toto mlácení pokračovaelo až do ranníio^rozbresku a potom byli všichni už
skoro k smrti umlácení na náměstí zastřeleni.

Dětská hlavaylatriné

Paní M.v. W. podává z lágruPohrlitz svědectví,které platí i pro
další tábory. Nejhorsí bylo to nepřetržité bití.
Mlátilo se pésti^bičem a gumovými obušky. Mlátilo se ve^dne i v no
ci. V noci vtrhli zvenčí Češi do tabora a mlátili nás do bezvedomí ofccmx.
Noc co noc byly všechny ženy,nemocné i 7o leté znásilněny.Mohla jsem poza—
rovat jak nabásvtrhli i vojáci a jeden z nich se sápal na 11 letou dív
ku.kterou bránila ze všech sil její matka a sama· se nabéela máXs místo
sve dcery.
Svědectví z Modřan :
z
Jedna matka--, je jichž kojenes zemřel spáchala sebevraždu. Jeden
strážný poručil·: Hoďte to svinstvo do záchoda ! Tři ženy musely mrtvou,
matku s dítětem hodit do záchoda. Partizáni potom nutili tento záchod
používat a několik: dni bylo ješte vidět dětskou hlavičku s rukou své mat
ky vyčmG-at.
_
z
Vzjednom táborovém dome zemřela matka od 4 děti ,nejmadLšimu byLa
3 roky. Český lékař př± pohledu na mrtvou zvolal na plačící: co brečíte,
nemecké bestie,aspoň xdxxfcixxxxxxx^dxax zdechlo zase jedno německé prase.
Paní Martha. Wolfel podává svědectví z xxxExxy Klaidovky :

Masové umírání na Labi

Hrozný gsud potkal tisíce Němců v Ústí nad Labem.Herbert Scher
nstein byl,jako pernecký komunista od roku 1938 do r. 1945 vČznen v
koncentračním táborejTenezfi^Sachsenhausen a. Ravensbrück. Podávái toto svě
dectví. 8.7®®xxxa jsem se z KZ vrátil do Ústí nad Labem/Aussig/právdř
deportovaly moji matku.

y Děti xxxxkx do věku 4 let^zemřeli v táboře na podvýživu. Býlo^to^š·
jisté přes loo detí Také moje dítě zemřelo,12 dubna 1946 ve věku 15 mésřů.
Tri dny před smrti bylo? odvezeno do dětského špitálu a ja” byla vyrozumě
na, že zemřela,Když jsem se zeptala,kde je pochováno byla jsem udeřena do
hlavy,že jsem upadla do bezvědomít
y
Jedna těhotná ženat byla neustále mučena,zvracela krev a byla
nucena znova polykat své zvratky Nakonec ji umlátily k smrti.čeští kžkxx
lékaři odmáali léčit pohlavní nemoci,které byly ze znásilňovaní.
Jeden 15 chlaper, jehož otec z tábora utekl byl denně mla'cen dokud,
otce nechytili. Ote® svazali a ayn také spoutaný musel přihlŽet jak otca
polévají vařiči vodou.

