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S hlasem peracEmm
Jako předseda zemědělské sekce při
1 Konfederaci politických vězňů Čes
koslovenska — pobočka Liberec jsem
se přímo vetřel do konkursní komise
pro výběr pracovníku do pozemkového
úřadu v Liberci. A to hlavně proto,
že jsem byl upozorněn na ovlivnění
tohoto konkursu Zemědělskou stra
nou coc. Trnky a nomenklaturními
pracovníky KSČ, kteří dosud ovládají
ZD a Státní statky zde na severu
Čech. Konkursní komise byla sesta
vena z bývalých i současných komu
nistů a členů Zemědělské strany, rov
něž bývalých členů KSČ. V čele této
podařené komise stál zástupce před
nosty’ OÚ v Liberci Ing. Lutovský, ješ
tě vloni člen KSČ.
Z hlediska morálky a odpovědnosti
k této funkci jsem dodatečně navr
hoval ing. Josefa Skřivánka — ročník
1945. syna komunisty vyhnaného
středního zemědělce, který při úst
ních jednáních převyšoval ostatní
uchazeče o třídu, ale proti předem

určenému alkoholiku a hazardnímu
hráči a funkcionáři Zemědělské stra
ny neměl tu nejmenší šanci...
Vedoucím pozemkového úřadu v Li
berci se nakonec stal bývalý zaměst
nanec MZ a sabotér pri distribuci Ze
mědělských novin ing. Josef Kraus.
Při konkursním řízení pro ostatní
pracovníky stál v čele komise nově
zvolený vedoucí pozemkového úřadu
a uchazeči s velkou odborností, jako
je ing. J. Skřivánek nebo dlouholetá
pracovnice právě v oboru pozemku ing.
M. Zárybnická. kteří by z morálního
hlediska převýšili ostatní, však jsou
bez šance. A proto zbytek osazenstva
pozemkového úřadu jsou bývalí ko
munisté a lidé, kteří vyhovují rudé
a zelené mafii.
Takže s hlasem poradním jsem nic
neovlivnil.
O. RAULlM, Liberec

"Zemědělské noviny"

Shodou okolností .jsem byl soolu s Ing.Josefem Skřivánkem
zrehabilitován podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
IRK Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha a mé
zkušenosti se získáním zaměstnání na Pozemkovém úřadě v Šu
mperku jsou zase tyto. Pominu skutečnost, že se při obsazo
vání funkcí žádné konkursní řízení nekonalo. V Liberci se
na funkci vedoucí odborný referent - specialista půda, eko
nomie požadovala schopnost hodnocení kvality pozemků, sta
novení BPEJ a ačkoliv jsem měl skoro 15-letou praxi v tomto
|oboru /možná, že jako jediný v celém Severomoravském kraji/
mi bylo vedoucí Pozemkového úřadu v Šumperku řečeno, že ta
kovou odbornost nepotřenuje.Je to náhoda, že mi podobně od
pověděl i Antonín Hanzl z OZS v Šumperku dne 5*1.1982 po té
co mi bylo odebráno Dovolení pro práci s tajnými mapami? VH.
uvnitř čísl*:'
1. Julius Augustin Varga: Svoboda a demokracie nová zkouška charakteru.
2. Sergej Solovjev: Každý politik, každý státní úředník
odpovídá za svá rozhodnutí a činy.
3. Jára Kohout: ’’Jděte do dolů...”
4. Jan 1’ěkota: Poslední ’’ahoj” - Dr. Lubomír Stolička.
5. Transnacionální radikální strana - tisková zpráva.
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TISKOVÁ ZPRAVA - 12.5.1991

Dne 11.5.1991 se v Praze konal Kongres radikálů žijících a působících v
Československu. Kongres byl otevřen zprávou Richarda Stockara, dále hovořili
radikálové PhDr Ivan Douda (zmínil se, mimojiné, o nemezpečí "naivního radikálství"
v souvislosti s antiprohibicí drog, protože, ač je zcela zřejmé, že
antiprohibicionismus je jedinou cestou, jak řešit problém drog, nesmíme se nechat
unést nedůležitými argumenty), John Bok (který jako prví Čechoslovák vstoupil do
T.R.S. a to ještě před listopadem 1989), Milan Kozelka z Karlových Varů (jeho
tématem byla výchova demokratické společnosti k životu v pravdě). Na kongresu
vystoupili se svými příspěvky i nečleni T.R.S., jako Ing. Jiří Moučka, tajemník LDS
z Brna a pan Milan Štěpánek, zástupce Strany zelených. V závěrech kongresu se
zdůrazňovala zejména nutnost větší provázanosti radikálů z celé republiky, potřeba
"pročištění informačních kanálů", nejen ze strany sídla T.R.S. v Krakovské 9, Praha
1, ale i větší otevřenost ze strany členů.
V druhé části kongresu členové T.R.S. volili výkonné orgány Asociace radikálů za
Spojené státy evropské (politická strana, registrovaná v ČSFR, kterou radikálové
používají jako technicko-organizační nástroj při oficiálních jednáních v
Československu). Za tajemníka ARSSE byl zvolen Richard Stockar, čestným předsedou se
stal John Bok a pokladníkem Daniel Veselý.
Během kongresu do T.R.S. vstoupili další tři občané ČSFR a známý obhájce lidských
práv Petr Cibulka oznámil vůli stát se členem T.R.S. Petr Cibulka byl navržen za
člena sekretariátu AR SSE.
"Cleny T.R.S. v Československu jsou především ti, kteří pochopili nezbytnost
nadnárodní politiky a budování jejího nástroje, kterým T.R.S. bezesporu je, nutnost
co nejrychlejší integrace Československa do Evropy i důležitost rozvoje pravé
demokracie. Na tomto sjezdu bylo řečeno, že západní demokracie je špinavá. Ja
pravdou, že západní demokracie prochází vážnou a hlubokou krizí, protože západ dnes
již není schopen tvůrčím způsobem pokračovat v jejím budováním. Vzpomeňte si na
prosinec 1989 a další měsíce, kdy se západ obracel k tzv. sametové revoluci, jako k
nenásilné výměně vlády. Podle západních politologů byla tato situace naprosto
absurdní, svržení totalitní vlády nenásilnými metodami, proto se západ obracel s
nadšením k politické moci, která je tak civilizovaná, že ve jménu tak radikální
změny vlády neproleje ani tisícinu krve, která byla prolita v jiných zemích, z méně
důležitých důvodů. Dluh, který musíme západu splatit je nenechat jeho demokracii
padnout. Na druhé straně i Československo musí žádat západ, aby přestal být
egoistický a obětoval něco málo ekonomických ústupků za bohatství, které stále ještě
leží zde, v Československu. Tato relace se, bohužel, může zničit, jestliže
Československo neučiní zásadní kroky k urychlení své přijetí do ES", řekl v nástupní
řeči nový tajemník ARSSE, Richard Stockar a pokračoval:"politická situace v
Československu je katastrofická, štěpení jednotlivých stran a jejich opětovné
profilování vede jen k naprosté politické a sociální destabilitě. Jednoznačné řešení
je jen změna volebního systému v takový systém, který by se podobal anglosaskému.
Proto ustavujeme "Ligu pro prosazení jednokandidátního volebního systému", na kterém
můžou spolupracovat i nečleni T.R.S. Bude to občanská iniciativa, které se mohou
zúčastnit všichni, kteří, stejně jako radikálové, cítí nezbytnost změny volebního
systému".

kou a v šesté řadě seděli dva Sudeťáci,
kteří rozuměli česky. Často sledovali hru
s knihou na klíně. Jednou, po druhém
jednání, ke mně přišel Sudeťák, že jsem v
prvním jednání ve hře „Lidi, pozor na li
di“ neřekl své partnerce „Za týden si tě
vezmu“. Já jim vykládal, že jsem zapom
něl. Gestapák nasadil úřední „gesicht“ a
děl: „Bude se říkat jen to, co je cenzuro
váno. Zakazuji všechna extempore! Co je
psáno, bude hráno! Chci, abyste tu větu
dodatečně řekl!“ Tak ve třetím jednání
aČ jsem byl již manželem Slávky Rosenbergové, jsem vyhrkl: „Za týden si tě
vezmu!“ Ale my byli již dávno svoji.
V dobách Protektorátu jsme vždycky
v neděli vystupovali v Lucerně v kabaretě
Františka Spůrného. Jednou jsem přišel
pozdě a říkám právě zcenzurované vtipy.
Nezabíraly. Tázal jsem se obecenstva:
„To nechápu! Takové dobré anekdoty a
vy se nesmějete. Z toho jsem Janek.“ Z
hlediště se ozvalo: „Ty frky tady právě
odříkal Vlasta Burián“. Pak jsem se doz
věděl, že úředník Zemského úřadu si mé
vtipečky opsal, když již byly přeložené
do němčiny a dal je z legrace Vlastovi.
Vlasta uměl německy a tak si je sám pře
ložil do češtiny. Potom se nemohl
smíchy udržet, když mně o té své kulišámě vyprávěl.
V pařížském rádiovém vysílání do
Československa jsem měl šéfa a to byl
rodilý Francouz, který uměl trochu čes
ky. V Praze býval několik let profesorem
na Denisově ústavu. Co jsem napsal jsem
mu odnesl, on to musel pročíst a sem tam
něco vyškrtal. Byl zodpovědný za pro
gramy. Totéž jsem dělal, když jsem vysí
lal ve Voice of America, ve Free Európe,
nebo v Londýně. Všude to bylo snadné,
jen v Paříži jsem musel jeden svůj sati
rický pořad předem přečíst. On lépe ro
zuměl mluvenému slovu než psanému.
Ale stejně moc dobře nerozuměl, jednou

Poslední „ahoj“

Teprve nedávno jsme se rozhodli, že ,
budeme čas od času v našem radiu hovo- ,
řiť o bývalých spolupracoynících, kteří

Dr Stolička přijímá od svých přátel a kolegů
dárky u příležitosti jeho odchodu na zasloužený
odpočinel v prosinci před třemi lety. (Snímek:
ky)

už nejsou mezi nami. O téch, kten byli
po léta našimi kolegy v redakci, v pro
dukci, administraci, či jiných odděleních
naší stanice. O desítkách těch, kteří za
uplynulých více než 40 let udržovali svou
prací, nadáním, pilností a vědomostmi
běh čs. oddělení Svobodné Evropy.
Mezi ně patřil i náš bývalý kolega,
dlouholetý redaktor oddělení zpráv,
doktor Lubomír Stolička, který ještě
dlouho neměl být mezi těmi, na které
jsme chtěli vzpomínat. Náhlá smrt ale
rozhodla jinak. Doktor Lubomír Stolič
ka zemřel v pondělí 12 srpna ve věku 67
let.
Narodil se 18. prosince 1923 v Brně,
kde také absolvoval právnickou fakultu
Masarykovy univerzity. Za svých studií byl
aktivním členem Klubu národně-socialistických akademiků. Za tuto svou čin
nost byl po komunistickém puči 5 měsíců
ve vyšetřovací vazbě. Chystali proti ně
mu proces za velezradu. Na přelíčení
Lubomír Stolička už nečekal a uprchl do
Německa. V táboře Valka u Norimberka
pracoval m.j. ve Sdružení politických
vězňů v západním Německu. V r. 1952 se
stal jeho generálním tajemníkem. Od
března 1953 byl zaměstnancem čs. stani
ce rozhlasu Svobodná Evropa a to až do
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Or. Lubomír Stolička zemřel
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Smíchov na úřad a tam mně doktor
Goldberk mlčky podal papír, na kterém
stálo: 500 korun pokuty za to, že jsem
nechal herce Karla Hašlera mluvit s jeviš
tě. „Pronesl několik buřičských vět, kte
ré nebyly dříve povoleny censurou“. Ta
kové byly trable s Němci a potom s Rusi.
To byla jedna holota.
V r. 1937 jsem zpíval ve svém divadle
na Smíchově v populární písničce „Kikiriký“: „Vůdce ukřičí celou havěť slepičí,
kokodáč, vezmem na Hitlera karabáč!“
Tenkrát to cenzurou prošlo, ale ani jsem
nevěděl, že nakladatel Mojmír Urbánek
tento text otiskl v klavírním výtahu ze
hry. Když nás obsadili Němci, někdo
poslal „Kikiriký“ na Gestapo a já seděl
tři měsíce na Pankráci.
No pak jsme měli dvě cenzury, českou
a německou. Ve třetí řadě seděl na před
staveních vždy český komisař s manžel

1945 zakázána

S cenzurou jsem měl potíže celý život.
Za Rakouska, před první světovou vál
kou, byla asi ostrá a ta ostrost přetekla
ještě nejméně pět let po tom, co jsme do
stali samostatnost. Staří cenzoři úřado
vali stejným způsobem, jak se to děje
nyní v ČSFR po té sametové revoluci. Já
si myslím, že by jim to někdo měl říci. Už
tenkrát jsme každé ochotnické divadlo
museli hlásit na úřadě. S knížkou tam
obyčejně chodil holič Kodeš, který byl na
Vinohradech v řemeslnicko-živnostenském divadelním spolku režisérem.
V roce 1921 byla již Červená sedma v
posledním tažení a působila v Representačním domě. Dr. Červenému mě
doporučil Eman Fiala, bratr Ference Fu
turisty. Nápovědou tam byl Jindřich
Plachta a ten mi napovídal sólo, které
jsem si napsal sám a které se jmenovalo
„Slovo k ženám“. Sám jsem ho musel
odnést na Zemský úřad ke schválení.
Seškrtali mi polovičku. Uspořádali se
mnou úplný výslech. Pan rada Veskrna,
který měl kabaretníky na starosti, mum
lal: „Takový kluk, jako jste vy, nemá
vůbec vědět o věcech, které budete říkat.
Není divu, že Červená sedma končí. Na
takovéhle programy není nikdo zvěda
vý.“ Uznal jsem, že můj výstup se do sta
ré doby nehodil. Dnes by se řeklo, že to
je o sexu. Inu, chtěl jsem na sebe upozor
nit. Poradili mi to kolegové z kavárny
Rokoko. Za týden se členové slavného
kabaretu rozešli a již nikdy se nesešli.
Později jsme měli s Ferencem v diva
délku Rokoko scénu masérskou. Model
ka Žóža Frintová ležela ve hře „Všechno
švindl“ na jevišti na lehátku a my s Fe
rencem se chystali, že ji budeme masíro
vat. Ležela na bříšku a neměla na sobě ani
košilku. My dva komici se bavili nevinně
o tom, jak jsme užili neděli na trempinku
v Proudech. Censoři chtěli, abychom tu
scénu vynechali. My, ne! Bránili jsme se:
„My se jí nedotýkáme!“ Po stech před
staveních se nastudovala nová revue a
Žožinka se dobře vdala. Vzala si ředitele
Lucerny Brože.
Jednou ve hře „Dcera druhé roty“
jsem zpíval písničku Kanonýr. To bylo v
divadle Švandově, nyní Realistickém.
Doba byla napjatá. Hitler právě obsazo
val Sudety. V polovičce mého zpívání
vlítl na scénu Karel Hašler v pršiplášti, na
hlavě klobouk. Násilně mě odstrčil.
Kývnul jsem na kapelníka Balouna.
Hudba smutně dovrzala do ztracena a
Hašler pronesl desetiminutovou řeč. Asi
takovou: „Ten Hitler, ten bídák nám
právě krade naši vlast, která nám patřila
hnedle 1000 let. Ten idiot! Ale my se ne
dáme! My budeme bojovat!" V obe
censtvu začal někdo zpívat „Kde domov
můj“ a po něm všichni. Já jako ředitel di
vadla a koncesionář blednul. Co tomu
řekne cenzura?! Druhý den mě volali na
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Když ted lítám do staré vlasti, tak se dozvídám, jaké strašné křivdy
napachala komunistická cenzura. To jsem nezažil a zažít bych nechtěl.
Ko egove a kolegyně mně dnes říkají, kdo z herců nesměl na jeviště za
male přebreptnuti. Většina byla bez místa. Říkali jim: „Jděte do dolů
nf · ° . kam· Ještě větší většina do dneška neví, proč se nesměli 20 let
objevit ve filmu nebo v televizi.

Nezávislý měsíčník

Jára Kohout

Nejen že dobře ovládal své povolání v ho poslední „ahoj“ mám ještě v dobré
konce r. 1988. Ale i potom nejednou vy
pomáhal v oddělení zpráv jako volný rozhlasovém oddělení zpráv, ale byl i paměti. Už se bohužel nebude nikdy
vzorným kolegou a věrným přítelem. Po opakovat.
spolupracovník.
Doktor Lubomír Stolička patřil také k léta cestou do rozhlasu jsem Luboše
JAN MĚKOTA, M NICHOV
zakladatelům exilového Českého slova a potkával ráno na zastávce autobusu. Já
po dlouhá léta byl členem vydavatelstva. šel do práce a on domů z ranní směny.
Nakonec se dočkal toho, zač bojoval — Chvilku jsme postáli, poklábosili a on
nabodni politika
nf| 1
8
8
1
pak nastoupil do čtyřiapadesátky. To jezhroucení komunistického systému.

„Jděte do dolů...“

jsem chtěl píchnout do Tita, presidenta
Jugoslávie. V části o balkánských vál
kách jsem měl větu: „Srbové se derou do
serailu“. Tomu pan profesor nerozuměl
a řekl: „škrtnout!“ Vždy mi bylo líto i
malých žertíků, ale neuměl jsem fran
couzský, tak jsem naznačoval vše ruka
ma. Po dlouhém vysvětlování jsem i já
byl rád, že se dělaly škrty. Vysílal jsem z
Paříže 20 minut denně a tenkrát to ne
rušili celkem dva a půl roku. Za rok jsem
dostával až 600 dopisů a byly samá chvá
la. A nikdo mě neposílal do dolů, nebo
jinam. Moje programy začali komunisté
rušit neboli cenzurovat, až když jsem byl
v Mnichově v rádiu Svobodná Evropa
a hovořil nebo zpíval každý den.

dění České a Slovenské Federa
tívni repubhky, které zní takto:
"...Prohlašujeme, že způsob, ja
kým v období od února 1948 do
17. listopadu 1989 rozhodovalo o
řízení našeho státu a jakým zachá
zelo s jeho občany, byl nelegitim
ní a hodný zavržení. Toto usnese
ní se stává součástí právního řádu
ČSFR. K jeho obsahu je nutno
přihhzet při výkladu zákonů i je
jich tvorbě".
Gen. v. v. Fr. Fajtl, plk. v. v.
A. Konopický za letce, plk. v. v.
Josef Kozera, mjr. v. v. Jan
Štursa za pozemní armádu uvedh
v novinách a proklamoval násle
dující text:
"My váleční veteráni, dobrovol
níci druhého odboje, účastníci le
teckých bitev, účastníci bojů ve
Francii, na Blízkém východě, u
pevnosti Dunkerque a příslušníci
paraskupin, které operovaly v hlu
bokém zázemí, jsme vážně znepo
kojeni nárůstem nespokojenosti,
neldidu i strachu v naší společ
nosti. Po komunistickém puči v
únoru 1948 jsme byh nemilosrdně
pronásledováni, propouštěni z ar
mády a zaměstnání a mnozí z nás
byh dlouhodobě vězněni. Naše ro
diny byly neúprosně perzekvovány. Někteří naši kamarádi byh po
praveni nebo ubiti v komunistic
kých věznicích. Za tyto nezákon
nosti a zločiny nebyl dosud nikdo
potrestán. Proto i my žádáme:

My, účastníci Třetího odboje,
členové Konfederace pohtických
vězňů Československa, vyslovuje
me hluboké pohtovám, že přes
všechny výzvy, prohlášení a pro
volám, nedělají orgány justice nic,
aby bylo zabráněno pošlapávám
práva a spravedlnosti. Jsme i pře
svědčeni a výsledky rehabihtací
jsou toho dokladem, že soudci i
prokurátoři se řídí stále "Komen
tářem k trestnímu řádu", podle
něhož při posuzování trestních či
nů a rozsudků minulosti docházejí
k "vnitrnímu přesvědčení" na zá
kladě jejich světového názoru,
kterým stále je "marxismus-leninismus". Porušují tím článek o ne
zaujatosti a nepredpojatosti soudu
a tím je zpochybněn i rozsudek v
celém rozsahu.

Žádáme ministerstvo spravedl
nosti, aby se touto otázkou zabý
valo a učinilo i patřičné závěry.
V poslední době probíhají lu
strace na nej vyšší úrovni. Ne kaž
dý si uvědomuje důležitost očisty
veřejného života. Přesto se do
mníváme, že lustrace se měly
týkat především řídících orgánů a
teprve poté jejich služebníků.

Chybou zcela zásadní však je, že
KSČ nebyla zakázána a byla do
konce připuštěna k volbám, jako
rovnocenný partner. Strana, jejíž
421eté panování je poznamenáno
tolika zločiny. Požadovah jsme
zákaz této zločinecké organizace,
bylo nám však oponováno tím, že
by nás Evropa nepřijala. Tato zá
ležitost byla jen a jen naší zá-

ležitostí. My jsme měh své mrtvé.
Nikdo neměl právo určovat nám
způsob, jak se s minulostí vy
rovnáme. Prosadila se sametová
revoluce. Dopady cítíme dodnes.
Žádáme o vyloučení poslanců ko
munistické strany ze sněmoven.
Oni jsou symbolem zločinné mi
nulosti.
Otázka státoprávního uspořá-

’

rodního výboru konference o zlo
činech komunizmu" píše ve svém
příspěvku: "Viděl jsem rozšvihaná
chodidla, viděl jsem zadnice, kte
ré se podobaly tahací harmonice,
viděl jsem, jak StB střílela po věz
ni, který se v zoufalství vrhl do
drátů, slyšel jsem, jak vedle v cele'
mlátili člověka, viděl jsem vězně
stát v třeskutém mrazu v oslřelovacím pásmu až pomrzli a my je
pak v plachtách odnášeli na ma
ródku, viděl jsem vězně, který
chtěl ujít trápení a vrazil si hřebík
do břicha, viděl jsem vězně, kteří
oslepli, když si ve snaze dostat se
ze samovazby nastrouhali do očí
inkoustovou tužku, viděl jsem ne
jednoho vězné, kterého výkonná
moc KSČ zavřela do podzemmní
betonové krychle o rozměrech
150x120x110 cm, kde jsem se po
sléze octnul i já.
Jsem živým svědectvím zločin
ců, kterých se KSČ dopouštěla na
Údech. Mnoho nás již nezbývá,
ale toto svědectví musí zaznít zno
vu dnes. Komunistický režim se
opravdu chopil moci násilným zni
čením právního řádu a nerespek
toval ani své zákony. Odpor a
obrana proti jeho zvůh byla tedy
legitimní. Zločiny zůstávají do
dnes nepotrestány a to nemluvím
o listopadu 1989. Zločinná ideo
logie stále žije. I dnes jsme
svědky protiprávního opakované
ho souzení lidí padesátých let."
V posledních dnech bylo v no
vinách uveřejněno "Prohlášení"
poslanců Federálního shromáž-

Za Konfederaci politických
vězňů Československa, pobočky
Semily-Turnov, Jablonec n/N. a
Novou Páku
c - r » ·
Sergej Solovjev
Turnov, 30. 3. 1991

Každý politik,
každý státní úředník
odpovídá za svá
rozhodnutí
a za své činy
t

svobodné zemi.
Tedy závěrem: Jsme pro spo
lečný stát, ale ne za každou cenu.

žili po jednom - po svobodě ve

kteří tyto nezákonnosti a zločiny
nařizovali a organizovali.

b) aby byli z řídících postů na
všech úsecích a úrovních odvoláni
ti komunisté, kteří se jakýmkoliv
způsobem na těchto zločinech a
nezákonnostech podíleli. Jejich
setrvání na těchto místech je
hlavním zdrojem neklidu, nespo
kojenosti a obav o osud demo
kracie a svobody..."

kterou z nich.
V roce 1938 a 1939 došlo k
událostem, k nimž se pan premiér
České vlády Petr Pithart vyjádřil
s velikými ohledy. My starší si na

a) aby byli spravedlivě potres
táni viníci těchto nezákonností a
zločinů, tj. příslušníci bývalé StB,
vyšetřovatelé, prokurátoři, soudci
a hlavně pak funkcionáři KSČ,

ty chvíle dokážeme vzpomenout. telně, za jakých podmínek, pří
Nechceme se dožít opakování. padně od kdy do kdy. Mezi vězni
Proto prohlašujeme: "Chtějí-li minulého režimu byli jak Slováci
Slováci s námi žít jako bratři, mu lak i Češi. Nikdy nám nepřišlo na
sí vyjádřit velmi jasně a srozumi mysl, že se budeme dohadovat o

těchto otázkách. Všichni jsme tou-

dání naší země dotýká se nás, pa
mětníků první republiky velmi bo
lestně. Příliš mnoho variant se ob
jevilo před našimi zraky a nejen
my se máme rozhodnout pro ně 

Pan profesor Dr. Miroslav Ji
rásek, účastník zasedání "Meziná

δ . IC /9 1

"1948 - 1989 - komunistická
diktatura bezprávím a zločiny
zhanobila lidskost a stát."

’ ovëdom i"

Dne 19. února 1991 podal pan
poslanec Bohuslav Hubálek návrh
usnesení Federálního shromáždění
ČSFR, ze kterého citujeme:
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Svoboda a demokracie — nová zkouška charakteru
I. Bilancování.

jsem někdy
koncem roku
1989 po
mocenském pádu komunistické
napsal
svou novoročenku, odplynul mezitím
více než rok našich
životů v nové se uspořádáváj ícím
státu a společnosti, která se chtěla
vydat
na cestu
ke skutečné
demokracii.. Minulý
rak brl
celkově ve
znameních mnoha velevýznamných
událostí pro náš stát i
pro každého z
nás.
Nový prezident
Václav Havel
vytkl nejzašší
cíle a ideály nové
postkomunistické vlády - byly
to především první svobodně parlamentní
volby
od roku
1948 a
striktně vzato
od roku
1946, dále
komunální
volby, přechod
na nesocialistický typ
ekonomiky a celá
řada dalších
předsevzetí, která
se ve větší
či menší míře
počátkem minulého roku
pokouší
realisovat. Změn
bylo naplánováno
a uskutečněno
mnoho, tak
»noho, Že to
lze jen ztěží, byť ve zkratce
shrnout. Mimo jiné to, co
je zatím otázka budoucnosti má být nejvýznáméjšť plod práce nové vlády
a’nového "parlamentu nové ústavy
ČSFR, na
jejichž stylizaci se už
Když

strany

finišuje.
Tehdy
víc
jak
před
rokem
jsem
odmítl
různé
názvy,
které
zevšeobecněly, jako
např. "něžná nebo
sametová revoluce" a
další, a
použil
jsem
pojmu
reveláce,
který
podle
mého soudu nejvýz ti žněji
charakterizoval listopadový převrat, který údajně navždy a do důsledku
zbavil moci do té doby vládnoucí komunistickou stranu, její zločinecké
složky, přinesl nám svobodu, demokracii,
tržní hospodářství a spolu s
ním privatizace,
restituce, rehabilitace, jiné
postoje v mezinárodní
po1 i t ire a celkově j iného ducha.
Jeden rok
a 4 měsíce
- uznávám, nebylo
by moudré myslet
si něco
j iného
není
zas
tak
mnoho
k
rekapitulaci
a
bilanci v pravdě
spravedlivé,
neboť předsevzetí
a postupné
uskutečňování dalekosáhlé
přeměny se budou odpočítávat roky, nicméně
je to už určitý čas, který
nás opravňuje k
alespoň minimální analýze a k
reflexi nad událostmi,
které jsme
absolvovali, a na které
jsme měli větší nebo
menši podíl
vlivu, anebo jsme byli jenom obyčejnými trpny;»i diváky, posluchači a v
najhorším případě bezmocné subjekty na pozadí něčeho, anebo nějakých
co nedokážeme třeba v tuto chvíli ani dost konkrétně definovat,.
8 tímto odstupem času se mí
jeví současí·,á realita i mr-mš událostí
loňského
roku pes i mistxčtéji,
než
jsem
to tehdy
dokázal posoudit.
Obdivuji
v
tomto
směru
optimismus
pana
ministra Klause, který se
dokáže
radovat
z
každého
nejnepatrnějšiho
a
dílčího
úspěchu
jednotlivce a považuje ekonomickou vědu a ekonomickou pí ax í i aplikaci
za
všelék na
všechny clmí ob>
našeho zbídačelého
a nemocného státu.
Znepokojuje
mé pouze
jakási podobnost.
INwt.r. pastuje
technokrata s
názor y ( teď by c.h neri »těl pa»» -.
m i n ; s tr a u; a z ; t > m .=» r xo v *> m - r ta;· ý též
věřil,
že nová
ekonomi ck á
honcepce
bude automaticky
řešit vžschny
soudobé
negativní
pi oblém/
a
vybuduje
novou
lepši
společnost.
Pochop i celně
velký roždí|
mez:
párem
inm is tram klauso
a fosilním
Már x em
je v
konečném čili
.< v
prostředcích, k ce« é
k tomu vedou, v
každém případě bych si velmi přál, aby lo panu, ministru Klausovi, jeho
□PGlupráCOviUkdiii a jeho
stí ané v/Šlo. Zatím však tom?.·:
jer* velmi milo
nasvědčuje, přestože
jak už bylo
řečen·:?. zhora - ie
to pe( špaktiva
dlouhodobá. 1
jenom letmý nástin
mé -ráie odstia»uje
váim, co porád
nefunguje, Ještě pořád narážím na 99
ve^slahô a zlodějů a jen jednoho
ze
100 skutečného
sniik i omn ií- a- ale
ještě zdaleka
r.-s se vším všudy,
neboť ani tai jeden průměrný a lepši nemá v různých sméj ech na tc·, aby
se
začat podobat
kolegovi za
zšpsdn.í Evropy.
Nepodobá ss,
pí otáže
jednak na»ftá peidze,
nemá schopnosti, ne.má praxi a
chybí m; celá řada
os ta triích
víáštna-rti.
í o
samé
platí
o
živnostnicích; ještě pořád
pracují
na bázi
?»<e i ouchaře;! f a
k torní.
ke -šému
bez předcházející

rozvinuté a
pe? iňzní knuktif ence, úžasná
drahota a kvetoucí
lorupce.
Neexistují dobr é zákony jsou huť to djlstansl-á, anebo č
tok.· á t msJsolí
vůbec. Morální
a duéevné. duchm«»l
úpadek průměru nát oda
je hlubší a
rozsáhlejší než je možná pragmatická mysl pana miisis tra r. i au se schopna
Proh.1 éílnout- Hy»iím
sí, že ministr
Klaus je dobrý
ministr , aie jeho

"Res publica” č.41/91

'■ požitivistickÝ postoj k životu i v náhledu na regeneraci naší země je
velmi redukovaný,
jednostranný a neschopný postihovat další aspekty,
natož pak jít do větší hloubky, anebo se povznést do vyšší oblasti- Je
dobré si pamatovat,
že na každou chybu číhají komunisté, věrni své
historické roli supů... Mimo jiné, považuji za chybu u pana ministra
Klause lehkovážné podceňování tohoto vnitřního nepřítele.
1,
První
(pominu- Ld. hlavní,
čímž
bych se chtěl
zabývat na
příslušném místě? velká polistopadová politická chyba se připustila
pojetím
parlamentních voleb,
které jsme
jakž-takž
= úspěchem
abso1vovali 2- V předvečer voleb do
parlamentu jsme byli svědky první
rozsáhlejší
cílevědomé,
nepřátelské
kampaně
namířené
proti
křestansko-demokratické unii,
jejíchž kvantita i narůstající vliv se
zřejmě určitým politickým kruhům v Československu začal silně nelíbit
a tak se neštítili přistoupit k
tradičním,
špinavým prostředkům
diskreditace svých volebních konkurentů.
3. Otázka prezidentových poradců je choulostivá sama o sobě, neboť
prezidentův kabinet kromě jedné vyjímky není institucí a organizací
odborníků a intelektuálních a morálních veličin, ale byl koncipován na
bází’ přátelských vztahů,
které jsou sice krásným zjevem, ale patří
spíše do soukromého života a nikoliv do společensko-po 1 i tickélío. i
některým poradcům pana prezidenta se vyjádřím v další kapitole svých
úvah.
4. Komunální volby loňského podzimu byly .jenom dalším dokladem o
iniciativě reformě komunistických a
levicových kruhů a dalších skupin
s jinými ambicemi.
5. Další chicmologicky rozprostřena přes cel ý minulý
rok by la a
dodnes zůstává a ještě se priostruj® otázka nacionálni
spojena
nejvýrazněji se slovenskou částí naší federace«
6.
Závěrečné shrnuti
směřuje do bodu., který považuji takřka
osudový a týká se doposud otevřené otázky ksč íksčs? stb a aktivizace
1 e v i c o v y c h stran, pr ou d ů i j e d; i o t li·, ý c h o s o b:
p o d rube s v ä t. v é ·,'■· alce
spolkový kancléř I·:. Adenauer veřejně zhodnotil
a odsoudil nacionálni
socialismus a jeho rozsáhlé zločiny, fímto činem (často je jednoznačné
slovo opravdovým Čipem? mimo jiné proběhla v německém národě duchovní
a morální katar ze, aatisfakc.e, po nichž a? německy nái od mohl vrhnout
do práce, jejíž výsledek dnes všichni můžeme nezkresleně pozorovat.
Stejné duchovní,
u«oráhil a politické
vyrzmYám a zúčtování
s l ač
jsem
očekával a
nejenom sám
i. v
našem státě
po listopadu 1989, Na
tento mnohaaspektovy
a
tidůl eži t ý akt marné
čeka-ie dodnes., ďocšnes
čekáme
na
první
výsledky
z
vyšetřov mí.
brutálního
z a i » ok; ;.
komumaLicí ýci»
es té bát·· ô
v
listopadu
1-9".’
p> ·/.’(
jména
zodpovéduá, kompeLen tni , vinně, potrestané..·: j-j j u, ted* s y ubo I. i c k on
událost zestátnění zbytku majetMi kssř
.g ro.mír zpožděn út; mezi čímž si
komunisté
pochopiVeJhé
své
konfiškáty
a
k, árie že
stačili
dobře
zabezpečit
a
kraisto»
dn
»ůznych
ms far i á ln ícJi
hodnot
a
legislativně
jer»
stěží
postižiteinych.
1
s
příslušník?
stb
se
koketovalo do
Lakové absurdní míry,
Že vsi.-.á množství
z nich dodnes
setrvává
ve
svých
funkcích,
neboť
prošli
provériand,
anebo trii
přeřazeni do funkcí jiných,
ovšem« ti naučné ni». te·. a- ztrátových. další
Část příslušníků
stb na naší
revoiuri vmáía tad ,
že se změns1 i
živnostníky a další se pchyb, jí mezi
nám po zuoy ozbrojení a dbají o
bezpečnost občanů. lo všechno s? /í,
ale nic se pre ti tomu nepodniká.
Ptám
se
proč?
Vždyť
tyto
stu. le«*nos|i
Žx.é
navozují «hypotézu, že
jednáni v
r til· av Lukách a i- -omnu i s t y
takřka s anglicl-cn
nóblňsou, byla
Část efeiry,
požadovaná za předám
w?ri chart-i stům e
disidentům. Meze
fantazie přestávají mít. hranice a mdli této hevr^Éeié otázce vzniklo
už několik absurdních výkladů. HrřJdií komunistů jsme si sice užili do
sytosti, ale napadlo mé, že je t.n asi > šé, na co se náš národ zmůže. I
kritiky
Jilme si
dovolili mi >oŽst / i,
aíe rozhodné
slovo, slovo mocné
jako
skutek.,
to
nebylo
vysloveno
z
ust
Žádného
naáeho státního
představitele. Bojím se, že dnes už známe prav* důvod.,„

V Šumperku, 25.3*1991

Julius Augustin Varga

