Frvní s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

Autorova biografie, která se čte
jako román, je mnohem dramatič
tější a zajímavější než fikce. Dru
hé vydání knihy Milo Komínka,
bývalého leteckého akrobata, kte
rý byl nejprve zavřen za pokus
uprchnout za hranice po únoru
1948 a později bvl odsouzen na
dvacet let těžkého žaláře za účast
na protikomunistickém odboji jako
kapitán Miko, velitel skupiny
"Portáš-Jánošík", upoutá čtenáře
nejen vybroušeným stylem dlou
holetého žurnalisty a redaktora,
ale především obsahem, v němž
je bez emocí vylíčen osud člově
ka, který strávil sedmnáct lei své
ho mladého života v komunislických kriminálech a koncentrácích.
V knize je rovněž promítnut úděl
tisíců muklů - mužů odsouzených
k likvidaci, který s nimi sdílel v
různých kriminálech a táborech
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nucené práce. Je to tvrdá ale
spravedlivá obžaloba nelidského
režimu a lidí zodpovědných za
ztrátu životů a utrpení velké části
národa a povinná četba pro ty,
kteří by chtěli na minulost zapo
menout či vymazat ji z historie.
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Kanady." Byl jsem po tabletkách
mimořádně klidný a pomalu jsem
ustupoval na chodbu před rozlíce
ným zástupcem spravedlnosti
soudcem JUDr. Klárem, který s
řevem za mnou zabouchnul dveře
své kanceláře, až se otřásala celá
chodba, div, že dveře nevypadly
ze závěsu zárubně.

Mám ke čtenářům dotaz:
"Je to už nová spravedlnost, ne
bo ještě ta stará, která sloužila
despotickému komunistickému re
žimu, odsuzovala podle jeho přání
a dnes se chce udržet u moci i za
cenu vrácení stranické legitimace
KSČ? Podle toho, jak tečou nervy

těmto mocipánům, bych soudil, že
hrají před veřejností velké diva
dlo, na které pro svůj vyšší věk už
nestačí s dechem.
Možná, že i jiní mají podobné
zkušenosti s panem JUDr. Klárem. Proto žádám čtenáře, aby mi
zaslali o něm své osobní poznatky,
abych je pak hromadně předložil

Milo Komínek
vydavatel "Svědomí",
Frýdek-Místek

nás, koho se to týká, nem á právo
žádné obhajoby.
To přece není právní stát, ale
kocourkov. Tito soudci v minulosti
dobrovolně porušovali zákony.

Dostal jsem dopis od Nej vyššího
soudu v Praze, ve kterém mi sdě
lují, že moje soudní spisy ve věci
"obnovy soudního řízení", byly po
stoupeny do Brna a odtamtud ke
krajskému soudu do Ostravy. Pro
to jsem se rozjel za předsedou se
nátu krajského soudu JUDr. Klá
rem do Ostravy, abych se osobně
přesvědčil, jak moje soudní věc
pokročila.
V informační budce krajského
soudu v Ostravě mi řekli, že pan
JUDr. Klár úřaduje na č. 39. Vy
dal jsem se na prohlídku budovy,
která byla nesčetněkrát prokletá
odsouzenci, kteří místo očekávané
spravedlnosti dostali rozsudek dlouholeté vězení, nebo dokonce
smrt. Právě jsem minul Velkou
porotní síň, ve které jsem byl 6.
října 1948 odsouzen Zemským
soudem jakožto Státním z Brna na
dvacet let těžkého žaláře. Rudým
konšelům v černých soudních talá
rech vůbec nevadilo, že jsem byl
ve věku pouze dvaceti dvou let.
Nepohli ani brvou. Vlastně to ani
nebyl soud, ale nechutné divadlo,
připomínající kočující cirkus, který
za námi přijel až z Brna. Vždyť
páni soudci nás ani nesoudili. Pou
ze odsuzovali! Přečetli rozsudek
nadiktovaný krajským sekretariá
tem KSČ a Stárni bezbečností.
Mnozí lidé už věděli týden před
soudním přelíčením, jaký rozsudek
nad mojí skupinou bude vynesen.
Minul jsem tuto síň zhnusen a s

ko by se nic nedělo! Je to holý
výsměch spravedlnosti, když jsme
posuzováni podle protokolů StB a
soudních spisů zkorumpované ko 
munistické justice, kdy každý z

Setkání
se soudcem
JUDr. A. Klárem

to omluvy a vlídného slova své
klienty vyhazují na chodbu a u
soudů v naší nepřítomnosti nám
vynášejí nové rozsudky a udělují
zbytkové tresty na mnoho let ja-

’’Svědomí" č. 12/1991

vnitřním odporem k tehdejšímu
naší skupině byl od samého po
pokřivenému právu a vydal jsem
čátku řídící agent StB Pavel Tuse po schodech do prvního po
roň, z Bystrice n./Olší, kterému
schodí, do kanceláře předsedy
prokurátor Opěla veřejně podě
senátu pana JUDr. Aloise Klára.
koval, že pomohl odhalit a dopad
Musel jsem s mými rozdrcenými
nout "nebezpečnou protistátní
menisky v kolenou vychutnat bo- ’ bandu". Soud mi nikdy nedovolil
lestnou kalvárii nekonečných
mluvit s mým právním obhájcem
schodů. Cesta za spravedlností ne
ex-offo Pavelkem, kterého jsem
ní snadná. Musí se za ní platit
prvně v životě viděl teprve při
vždy nějaká daň. Vzal jsem si sil
procesu v soudní síni. Soudci vy
né tabletky proti bolestem a na
cházeli jen z výpovědi StB a je
uklidnění, abych se náhodou ne
jího agenta Turoně a to bylo pře
nechal někým vyprovokovat, co
ce porušení práva."
by mohlo mít vážné následky.
"No jo, vy jste ale střílel proti
Konečně jsem před dveřmi a
SNB!" To už se pan doktor neo
zaklepal jsem. Zevnitř nevlídný
vládal a odhalil svůj vřelý postoj k
hlas mi říká, abych šel dále. Ještě
tehdejším "obráncům socialistické
jsem ani nezavřel dveře, když od
spravedlnosti".
stolu starší pán zpod brýlí volá:
"A proti komu jsem měl tehdy
"Co si přejete?!"
střílet, pane doktore? Byli snad
příslušníci SNB andělé spásy? Šel
"Prosím, já jsem Milo Komínek
z Kanady a ....", dotyčný pán
jsem já proti nim a nebo oni šli do
JUDr. Klár, který mi před něko
hor proti mně, aby mě zlikvidova
lika měsíci dal u rehabilitačního
li? Já jsem převrat v únoru 1948
řízení deset let zbytkového trestu,
nedělal, ten udělali komunisté.
Copak tehdejší SNB a StB hájili
mě nenechal ani domluvit a volá
na mne jako na »nikoho« nepří
právo a spravedlnost? Na hrani
jemným hlasem všemocného pá
cích a ve vyšetřovnách StB jsem
viděl dobíjet lidí, proto jsem pou
na:
ze bránil svůj vlastní život!"
"Co chceteeé, všechno jsme
"Co si to dovolujetééé....!"křičel
vám poslali!"
iiá mne pan soudce dr. A. Klár.
Pomalu postupuji k němu a cel
kem klidně mu říkám:
"Pane doktore, ještě není všem
dnům konec a my se ještě sejde
"Pane doktore, neposlali," od
me.", řekl jsem mu klidně.
větil jsem. "Máte zde nové soudní
"Vy mi vyhrožujete, ven, ven!"
dokumenty od Generální prokura
křičel na mne pan JUDr. Klár.
tury, od Nej vyššího soudu z Prahy
Vyskočil od stolu a hnal mě ven z
a od krajského soudu z Brna.
kanceláře s napřaženými rukama,
Mám u sebe opisy s uvedením, že
to bylo zasláho zde, krajskému
jako kdyby mu ulítly včely.
"Pane doktore, já vám přece nesoudu do Ostravy."
vyhrožuji, nemám to v povaze, já
"Nic zde nemáme!" vybouchnul
jen říkám, že není všem dnům ko
pan doktor, "a o co vám vlastně
nec a že se ještě sejdeme. To pře
jde?"
"Žádal jsem Nejvyšší soud o ob
ce není výhrůžka. Jste můj soudce
a nemůžete mně přece soudit a
novu celého soudního případu."
odsuzovat v mé nepřítomnosti na
"To byste musel mít nějaké no
deset let, abych se nemohl brá
vé věci, které nebyly soudu známy
nit. Nejsem přece bezbranný do
u hlavního líčení v roce 1948"!
bytek. Na to jsem nepřijel až z
"Ano, pane doktore, mám. V

mimstru spravedlnosti a požádal o
jeho odvolání. Podobní soudci ja 
ko pan JU D r. Klár nám zničili ži
voty. Jsou velmi dobře placeni z
peněz daňových poplatníků a mís-

x Stalo se 1. července 1991, v den
státního svátku Kanady:

Winston Churchill komentoval
tenkrát tuto hanebnost slovy: „Chtěli
jste čestný mír — budete mít válku...
Beze cti!“
Rok 1939 to potvrdil.
(IP z franc. tisku)

Opravdu, považuji za podivné, Že sa
metové kádry čs. revoluce nenalézají k
oprávněným citům svého občanstva jiný
postoj než-ten, vyzkoušený totalitou, ke
které mnozí patřili docela nedávno a jiní
až do pádu lidských tváří. Snaha ignoro
vat svou vlastní minulost, pocit, že není
třeba cosi vysvětlovat.
A netřeba chodit tak daleko. Mezi zce
la veřejnými a z TV obrazovky učiněný
mi výroky ministra zahraničního i hlavy
státu z jara 1990 a jara 1991, strmí zá
sadní rozdíly. Což nepokládám za dobré.
Hlas takového pana Sládka pak nutně
stává se hlasem bezmocných a do bez
mocného vzteku ponižovaných. A ne
napsal kdesi T.G. Masaryk, že revoluce
jsou výsledkem potlačovaných pravd?
Zprávy o panu Sládkovi mám právě jen z
čs. vládního, či provládního tisku. Mám
za to, že jsou to zprávy nikoli objektivní,
ale i jsou-li zcela objektivní, jistě před
stavitelé sametové civilisace českoslo
venské potratí důvěru na sebe vzatou,
pocit potlačených pravd a pana Sládka
jako jejich zastánce. Pocit toho, že spra
vedlnosti nebylo učiněno zadost — a ja
ko že vskutku nebylo. Tak jako nebyla
snaha učinit jí zadost v Moskvě, až do
chvíle, kdy se o Leninově příjici smí mlu
vit veřejně. Možná, že je na čase, aby se
mohlo i v Československu mluvit veřejně
o tom, že odborníci se stali odborníky
především proto, že byli nejprve komu
nisty, a leckterý velikán měl by také říci
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cosi o tom, že byly doby, kdy neměl
pravdu. Případně o tom, že konal, a v
některých případech dosud koná jinak
než ve veřejném zájmu, který slíbil za
stávat.
A mluvit pravdu, nic než pravdu a ce
lou pravdu. Tak to nějak je, dámy a pá
nové, včetně toho mozku syfilitikova.
Jan Beneš

Jaký byl asi zdroj toho Gottwaldova?
Byla Trockého radikální léčebná metoda
(syfilis se trestá smrtí), kterou zavedl ja
ko velitel rudé armády (i alkoholismus se
trestal podobně a Jaroslav Hašek si také
co rudoarmějec nelíznul) prapříčina spo
ru?
Historický spor -*d vocem syfilisu, co
zdroje Leninovy geniality je tedy uzav
řen. Občan Ruska se snaží skoncovat se
zločinnou minulostí s ohledem na míru
zločinů, nikoli s ohledem na kuří oka je
jich nositelů, která jsou v Českoslovens
ku dosud stále tabu. My doma jsme os
tatně svou historickou příležitost pro
marnili nejprve někdy v prosinci 1989.
Přinejmenším při pohledu z Kalifornia
mi připadá, že bude promarněna i tato'
druhá z Moskvy přišlá šance. Zločinci
odpovědní za smrt Pavla Wonky i nadále
sedí ve svých úřadech, ba i na funkcích
vyšších, do kterých byli za případ Wonka
povýšeni. Vyšetřování masakru ze dne
17. listopadu nepřineslo konkrétní výs
ledky, aniž kdo spěchá třeba se jen zmínit
o skutečném masakru, jehož legalisaci v
srpnu 1969 zajistil svým podpisem Ale
xander Dubček. A tak pořád dál.
Po shlédnutí onoho mozku s deforma
cemi, způsobenými příjicí by ti, co sedí v
Praze a Bratislavě ze svěřené důvěry, ne
měli činit to, co činí.
A zdalipak si volič československý ne
dobrotu těchto činností bude schopen
uvědomit do kvěna 1992 v míře ne větší,
než zasluhují? Neboť zajisté, pokud jde o
personál onoho supertajného ústavu za
dveřmi komnatky číslo 19, tvořili ho od
borníci na slovo vzatí, doktoráty a vě
deckými tituly ozdobení, takže si neza
dají s personálem leckteré čs. redakce.

Cs. programy přenáší od loňského
podzimu několik vysílaček na středních
vlnách umístěných uvnitř ČSFR, které
však nedosahuji posluchače mimo hránice. Zároveň byly CS-redakci odebrány
všechny krátké v ny, takže Češi a Slováci
rozptylem po čelem světě byli odtrženi
od pramene informaci o své vlasti. (Programy stanice „Československo", řízené
vladou, nemohou nahradit nezávislé
spektnun Svobodné Evropy)
České a slovenské vysílaní bylo dříve
neobyčejně
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text k podpisu dalším spolkům a jednotČeši a Slováci žijící v zahraničí jsou livcům, které tato záležitost znepokojudnes srdcem účastni událostí ve vlasti, je. Budeme Vám zavázáni za kladnou
procesu demokratizace, potíží a pro- odpověd na tuto naléhavou prosbu.

podporou, elektronikou, zkušenostmi a
osobním angažmá. Právě v této kritické
situaci však postrádají přesné a objektivni informace o tom, co se v ČSFR děje,
Místo navazování vzájemných styků
jsou obyvatelé ČSFR nadále izolováni a
desinformováni o svých krajanech,
zatímco se tito cítí rovněž izolováni a
zatlačováni do nové diaspory: spojující
informace Svobodné Evropy se už nedostanou k těm, kdo žijí mimo ČSFR,
Poprvé od r. 1951 je prakticky přerušeno
životně důležité spojení mezi Čechy a
Slováky doma a v zahraničí, které v mimilosti sloužilo jako katalyzátor. Oboustrannou škodu, způsobenou touto
skutečností, nelze podceňovat,

blémů oživení ekonomie. Mnozí z nich
by byli schopni reagovat na potřeby rodné země a pomoci investicemi, finanční

nal nejvíc laboratoř doktora. Frankensteina z filmů dvacátých let. Špatně nala
kované prkenné dveře s visacím zámkem,
kterým se toto vědecké pracoviště uzaví
ralo s pečetí známou každému, kdo kdy
viděl almaru nějakého estébáka. Mozky
zabalené v mastném papíru, mozky ve
špiritusu, které personál bere do holých
rukou. Mikrotom, krájející předmětné
mozky, na ruční pohon. Odříznuté
vzorky opět ukládá mezi skleněné de
stičky holá ruka. Almaru s již rozplátkovaným mozkem Josefa Stalina se vě
decké pracovnice zdráhaly otevřít, asi
aby duch tohoto mozku nemohl na
vzduch. Co zavařovačka se špiritusem,
to jméno z dějin VKS (b). Kirov, Urickij,
Dzeržinskij, Mozky méně významných
bolševiků jen v tom olejovaném papíru.
K disposici i mozek Savinkova, který údajně spáchal sebevraždu skokem z okna.
A poslední uložený exponát patřil aka
demiku Sacharovovi, tedy člověku, který
zemřel již za osvícených časů perestrojky
a glasnoti, jakož i naprosto se demokratisující KGB.
Byla osvětlena i historická záhada Le
ninova syfilisu. Pracovnice ústavu bere
do holé ruky jakýsi exponát a ukazuje na
jeho levé polovině deformace, způsobené
syfilisemj měl to být Leninův mozek.
Teprve dodatečně se divák dozvídá, že se
jedná o voskový odlitek, protože originál
je v almaře s mikrotomy hned vedle Sta
lina. Tato historická otázka je tedy roz
luštěna. Bohužel jsme se nedozvěděli,
zda je rovněž pravda, že syfilis Leninův i
Mussoliniho pocházel ze shodného zdro
je, kte’ý se údajně měl jmenovat Elvíra
Balabánová, pohybující se v kruzích ex
ilových socialistických revolucionářů ve
Švýcarech v době, kdy Lenin označoval
soudruha Benita za naději italského so
cialismu.

Vážený pane prezidente — dálny a pánovK
obracíme se na Vás v zastoupení spolku a
jednotlivých českých a slovenských krajanů žijících mimo ČSFR ve věci českého
a slovenského vysílání Radia Svobodná
Evropa, které v poslední době neslyšíme,

PETICE

americkému prezidentu, Národní bezpečnostní radě, Kongresu, Senátu
Washingon D.C. USA
Věc. Navraceni jedne krátké vlny ceskemu a slovenskému vysílání Radia
Svobodná Evropa

Petice Československého Občanského fóra v Mnichové

Poněkud mne mrzí, že nejsem z Ame
riky schopen na vlastní oči sledovat, jak
se Bolševik československý, do kádrové
reservy odložený, chová po zcela a zá
sadně nesametovém pádu Matky Všech
Stran. Dnes totiž opravdu znamená v
Moskvě včera asi tak československé
pozítří. Snaha udělat opravdu konec vlá
dě duchovního podsvětí a hlupství je
tam, zdá se, značně zásadnější a mož
nosti, promarněné v Československu,
nebyly zmarněny v Rusku a většině přihlehlých zemí.
Nacistická strana a její bojové organi ■
sace (ocelové pěsti, meče a jiné atributy,
včetně štítů) byly prohlášeny za organisace zločinecké. Členství v nich a aktivní
účast na výkonu nelegální zločinné moci
automaticky diskvalifikovalo sebevyhlášenějšího odborníka, který své odbornictví vydobyl díky své partaji. Nadřa
zenost „nordického nadčlověka“ se do
kazovala prostředky poněkud více šarlatánskými, než teorie nového typu člově
ka socialistického. Přinejmenším to tak
mohlo vypadat. Právě jen do neděle 6.
září, když americká televisní stanice CBS
ve svém pravidelném nedělním zpravo
dajském pořadu 60 minut, přinesla žur
nalistického sólokapra, návštěvu komnatky číslo 19 vědeckého ústavu spra
vovaného, jak jinak, než KGB. O tajno
stech této instituce se pravda šuškalo, ale
věcný důkaz obecně znám nebyl. Po
dobně se ostatně už sedmdesát let hovo
řilo o Leninově syfilisu. A ona komnatka
už od r. 1924 existovala. Zde se skladova
ly mozky velikánů komunismu. Vědečtí
odborníci měli za úkol vyzkoumat něja
kou, pokud možno chirurgickou cestu,
jak velikánství těchto mrtvých mozků
naočkovat do mozků dosud živých.
Asi nejotřesnější z celé reportáže byl
vnitřek ústavu, který vskutku připomí-
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tický Reich může obsadit tzv. „Sude
ty “ a Praha se musí sklonit.

Kabinet doktora Frankensteina

Říjen 1991

Mnichov, 30. září 1938: vlády An
glie a Francie se dohodly povolit Hit 
lerovi rozkouskování Československa
v domnění, že si tak od něho vykoupí
pro sebe mír. Daladier za Francii,
Chamberlain za Velkou Británii,
Mussolini za Itálii a Hitler za Ně
mecko parafovali protokol, že nacii-
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KVART, sokolský list, Melbourne, srpen 1991
Z vystoupení ministra financí ČSFR
lng.V.KJause
Melbourne 23. července 1991
(Editovaný přepis ze zvukového
záznamu)
Uvažujeme i o tom, že abychom
změnili nŽzev Občanské -demokratické
s t ľany na Konzervativní—straku.
NedávncTJsme začali vydávat týdeník,
který ještě před volbami chceme rychle
přeměnit na deník.
Abychom
demonstrovali, na které straně barikády
jsme, nazvali jsme ho Sobotní Telegraf.
Ten vztah k anglickému konzervatismu
Je. tedy naprosto jasný.
·'
*------Názor, že dnes je reálnou brzdou
komunistická strana, je naprosto špatné
vidění světa. Ta bude mít svých deset,
dvanáct, nebo já nevím kolik, procení
hlasů - aí se postavíme na hlavu nebo
ne, at uděláme cokoliv. To ale není
reálné nebezpečí, to není reálná brzda
reformního procesu.
Reálnou__hrzdoujsoú"ěxkómunisté z roku šedesát osm,
Ten svět kolem Dubčeků a pod.
RaŠě- reforma jde kupředu tak
rychle jak je to možné. Jen v ideálním
světě, kdybychom žili vakuu, tak by to
snad šlo rychleji.
Žijeme ale v
demokratické zemi, a tak již existuje
řada omezení. Máme parlament, který
si nedá diktovat, máme odbory.
Obrovské problémy jsou s rozpadem
jednotné vládní struktury, s postupným
osamostňováním se republikových vlád,
či-li v tomto smyslu je samozřejmě řada
problémů.
Vy jste se ptal hezky, vy jste se
ptal ne na ty majetkové věci.
Já
standartně čelím útokům na majetkové
věci a vy jste mě zaskočil. Majetek je
maličkost proti ztraceným životům,
proti tomu žc lidé dělali něco úplně
jiného než by dělat mohli atď~atd. ~A
není síla, která by vám to vrátila. Ty
největší věci se rehabilitují, ale já prostě
nevím jak tu nápravu zařídit.
Restituční otázka je neřešitelná
otázka, každé řešení které se zvolí bude
špatnéTJCáý máte začít, v které chvíli
máte začít ... my opravdu dostáváme
požadavky na restituce na rok 1920.
Jakým právem je to možné chtít na této
dnešní vládě aby toto vyřešila ... Zatíží
to náš dnešek. Dnešní generace budou
platit.drestitučoí nároky za to co se stalo
v roce 1950. To je omyl, že tu restituci
vezmete někomu kdo 1950 byl okresním
tajemníkem^ komunistické strany - to je
naprostý omyl.
Ty restituce budou
platit dnešní generace žijící v

Československu. Někdo, kdo lady žije
třicet, čtyřicet, dvacet, deset - já nevím
kolik - let, má tady tři domy atd.. a chce
od někoho v Československu_ dostat
zpátky něco
_ to.__ nedostane _ad.
komunistických vládců Československa,
to žádá od dnešních daňových
poplatníků celého Československa.
Kdo si tohleto neuvědomuje - to je
opravdu omyl, opravdu hluboký omyl a
hluboké nepochopení“My jsme v revoluční době
totálních politických, sociálních,
ekonomických přeměn - pochopte, my
ani nejsme schopni toto zorganisovat.
To co tady říkáte - vy žijete v průměru
dvacet let v Austrálii - tejjá_zaútočím to co všichni tady říkáte, je bolševické
važování' Socialismus a komuňTšmus.
>*byl založený na tom, že se pořád
někomu něco Brálož konfiskovalo,"‘že
něco se předalo z jedněch rukou do
těhle rukou.
Náš úkol je hodnoty
-7 vytvářet.
Prostě to,__že ten koláč
rozkrájíme ještě zase trošičku nějak
jinak, tím nic nového nevytvoříme.
Prosím vás, my likvidujeme jednu
nenormálnost za druhou. Je to proces
jak udělat z Československa normální
zemi v normálním světě, fungující jako
kterákoliv jiná. To v žádném případě
není mířeno proti vám, ale dobře víte,
že jestliže průměrná cena hotelu je 200
korun a kurs je 25 korun za dolar, tak v
luksusním hotelu byste spali za 8
dolarů.
Jgroč chcete docílit .-něco
takového ? Já fakticky nerozumím.
My máme neuvěřitelné, nekonečné
problémy. To vracení majetku, to je
obrovská rána do naší cesty vpřed.
Věřte tomu ... Považoval bych za
neštěstí a omyl, kdyby se ten zákon (o
vyjmutí občanů nežijících v republice z
nároků na restituci) změnil. Jako člen
‘parlamentu "budu hlasovat proti.
A
potřebujete to ? Chcete ten majetek ?
Vypjaté si dobrovolně zvolil žít v
Austrálii. Jedna promile z vás byla
donucena odjet, ostatní si dobrovolně
zvolili cestu do Austrálie. Neříkejte že
>ne.
’ ’
Není pravda, jak vy máte před
očima, že zlý komunistický funkcionář
vzal váš domeček a bydlí v něm. Tak
to není, to je prostě falešné.
Ten
problém je fakticky jiný.
Neřekl jsem, že jste všichni odešli
dobrovolně, ale řekl jsem, že drtivá
většina ~ a na tom trvám ... Já
souhlasím, že nesouhlasíte?- Žijeme v
demokratické společnosti, takže někdo
souhlasí a někdo nesouhlasí ... Já tu

nejsem proto abych posuzoval kdo
odešel ze své vůle, kdo z cizí vůle - to
já opravdu posuzovat .nechci. Já jen _
apriorně odmítám, že všichni byli
pucxiu_ odejít___ z . .Československa.
gr'dmítánT^jot_prptože_jnyslírn, že je toA
vé a že je to falešná glorifikace sebej
něho. To já si nemohu pomoci, to se
nedá nic dělat. Těžší bylo zůstat v
Československu než odject, těžší bylo v
Československu zůstat a pokusit se ta
kola obrátit zase zpět. ·
My žijící v Československu jsme
to první rozhodnutí, že za
Československé občany jsou považováni
všichni kdo žili v Československu - my
jsme to považovali za obrovskou
revoluci, obrovský zvrat - za něco co
mění 40 let minulosti. Jestli jsme v
restitučních otázkách udělali odsud
podsut a vy si to interpretujete lako
Vytvoření druhořadých občanství - já
myslím, že je"tolalěšň£
'
Utkaní v Sokolovni.

Slibovalo to být zajímavé setkání vůdce v současnosti nejsilnější politické
strany v Čechách a na Moravě, ministr
financí osobně zodpovědný za scénář a---provádění ekonomické reformy a člověk
s pověstí, podle které si prý "nebere
servítky" · padni komu padni.
A
zajímavé to setkání skutečně bylo.
Pan ingJClaus se hned v úvodu
přihlásil k tradicím anglického
konservatismu - především
tcluitfheróvského typu - a prohlásil, že
Občanská demokratická sfrana uvažuje
dokonce o změně svého jména na
Konservativní stranu. Dále pak popsal
potíže s kterými vláda zápasí, ale
zdůraznil, že ekonomická reforma
celé řadě 'samozřejmých problémů ·
postupuje úspěšně.
Rychlý postup
privatizace tisíců státních obchodů-a
uvolnění cen také označil za úspěšné.
Zejména snížení ukazatelů měsíční
inflace během prvních šesti měsíců t.r.
(po uvolnění cen lednová inflace
vyskočila na 26%; do června pak
poklesla na L8%) označil za
"neuvěřitelný úspěch", který prý
Mezinárodní měnový fond poygžuje_ za
učebnicový příklad a řekl 1e ted jde O tO
"... abychom toho velblouda měli jen
iednohrbého, _ aby se nestal zase
dvouhrbý - abychom- -^uhlídali naše
pdborové Organizace ..."
i
Během diskuze pak několikrát
optimisticky vyslovil přesvědčení, že
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znovu pokusil vysvětlit, že restituce
nejdou z kapes bývalých vládců, ale
budou vypláceny z práce dnešních
daňových poplatníků.
Největší
nesouhlas však vyvolala poznámka
ing Klause, Že většina z nás si- emigraci—
zvolila dobrovolně.
~~
Přiznám se, že pobouření v sále
nechápu. Jsou mezi námi, nyní krajany,
lidé - v nepochybné menšině - kteří byli
režimem~~i~—republiky vykázáni.
Jsou
mezi námTTtdé, kteří opouštěli domov_za
dramatických okolností a neodešli-h by,
pak by nepochybně zaplatili svými
životy, či zničeným Zdravím ve věznicích,
nebo i zničenými kariérami. Jsou mezi
námi lidé, kteří - když přímo neohroženi
• nemohli v komunistjckém_.režimu žít a
dýchat; většina ale odešla - a měla na_ to
C'.absolutní právo -_za příslibem lepšího a

Béhem diskuze se ale také objevila
propast v myšlení a chápání reálné
situace v Československu - propast snad
o to více překvapující, že se objevila
mezi nepochybné antikomunistickýtn
pravicovým demokratem a neppehybné J bohatějšího života. Jsou mezi námi lidé,
antikomunistu: kými emigranty.
kteří neváhali obětovat své veškeré síly
Ing.Klaus označil napravení všech
pro odboj proti režimu. Jsou mezi námi
napáchaných křivd za prakticky
lidé, kteří tento odboj tady, ale ještě více
nemožné._j£ekl. žepení v silách žádné
doma, skromně či bohatě - podle svých
vlády navrátit^ zmařené a zničené životy.
možností - podporovali finančně.
Vyslovil názor, že by patrné bylo nejlépe
Osobně jsem vděčen osudu. Že mi dopřál
. považovat uplynulých čtyřicet_ let za
té cti některé z těchto lidí poznat osobně
]/'zemětřesení" a jít prosté dále. Nápravy
■ a to nejen proto, že svým počtem byli
křivdjo které se vláda pokouší, považuje
spíše vzácností, než pravidlem.
za neřešitelný problém. Nejen, Že budou
Odhaduje se, že přes 80% emigrantům
nákladné a stát si to v dané hospodářské \ upravilo poměr a neváhalo přispět svými
situaci nemůže dovolit, ale navíc I dolary komunistickému režimu.
Proč
restituce naděje neuspokojí _p ani
tedy takové pobouření ?.
uspokojit nemoftou á tak nepřinesou
Jsem-li já osobně nad něčím
žádaňěfiřýsledky. V dané hospodářské
znepokojen, nemá to nic společného s
situaci, kdy jde především o rychlou
ministrem financí a jeho návštěvou. Od
transformaci a přežití, považuje restituce
ministra financí očekávám, že jeho první,
za nemožné
ne-li jedinou starostí, musí být zdar
Ne přtttS—šiastně pak přirovnal
ekonomické reformy, neboř bez ní
restituční požadavky lý_ neustálému
nebude nic. Totéž, za dané politické a
bolševickému konfiskování a předělování
hospodářské situace, jsem ochoten
• zatím co v dané situaci je třeba
přijmout i od předsedy strany, která se
hodnoty vytvářet. S tím samozřejmě,
mi 2 pohledu protinožce zdá být
nejsympatičtější. Ale tak, jaifř mě těší
souhlasím - až nato, že bolševici
rozdělovali cizí majetek, oproti tomu, co
dosavadní úspěch a rychlost
restituce mají vrátit majetek těm, kterým
hospodářské reformý. tam mě
patří. To je ovšem rozdíl filosofický .a - znepokojuje - pomalost — mravní" očisty
tedy značně akademický - z praktického
"restituce" pravdy, plnému a veřejnému
hlediska je nepochybné, že - jak
odhalení všech· odpovědných za
ing.Klaus uvedl - "... každé řešení které
"zemětřesení", jak i já bych rád chtěl
může být zvoleno, je samozřejmě
nazvat čtyřicet let komunistického
ŠJatné.".
režimu. Chápu, že možná ještě stále na
Nejvíce kritických poznámek se ale
to není ani síla, ani čas. Věřím ale, že
ozvalo z obecenstva k oné části zákona,
je to nedílnou součástí přežití národa.
která z restitucí vyjímá každého, kdo
Aleš Nebeský Melbourne L-srpna-í991
heŽije permanentně na území republiky.
DOZVUKY NÁVŠTĚVY PANA V.
Vedle hlasů nežádajících majetek zpět,
ale požadujících, aby jejich majetek
KLAUSE.
nezůstal v rukou případných
funkcionářů strany, byla tato část
Co se to vlastně stalo se
ZÁKONEM FEDERÁLNÍHO
zákona označena za nespravedlivou a
SHROMÁŽDĚNÍ O MIMOSOUDNÍCH
zaměřenou proti emigraci. Ing.Klaus se

REHABILITACÍCH ?
A co jimi
podepsanou CHARTOU OSN O
LIDSKÝCH PRÁVECH 7
Vypadá to pan Klaus_byl vyslán
bránit komunismem stále prosáklé zájmy
nevracet á~“říenahrazovat "žnárodflěný’1
majetek exulantů z let padesátých^_ _A
tak Stříkal jed nenávisti Dubčeka, závistí.
a rozvracení mezi nás a naši druhou a
třetí generaci - kolik z nás máte 3
domy? ?
'
My "staří" žádáme pouze splnění
výšeuvedeného ZÁKONA a CHARTY.
Žádáme jenom to co bylo naše a není
správné že jiní se měli a mají z toho
dobře a mají vily za milion i dva, jak
hlásí návštěvníci. Nadřeli jsme se v
Československu, nadřeli se znovu zde.
Nechlčljjsme do exilu. ProhlášenLcoby
"kapitalisté a nepřátelé lidu" jsme s
nasazením života nebo žaláře byli k
tomu donuceni, neb práci jsme nedostali,
nikomu jsme neublížili.
3O.VU.91 Miloš Novotný
Růžena Novotná
Uz zase my a oni.

7a posledních čtvrt století jsem
měl možnost setkat se v Melboume se
čtyřmi "oficiálními" Čechoslováky.
Soudruh prokonsul Andrus nás v Ná
rodním domě navštívil první, brzy po
"sametové revoluci". Malá ryba, chudák
kariérista se strachem o budoucnost té
své.
Štvali jsme ho svými drzými
otázkami, ale držel se.
Trochu mne
rozveselil když tvrdil že za celých
posledních čtyřicet let prý neměl
konsulát mezi emigrací jediného Infor
mátora.
Vtipálek, šetří si je_ na
budoucnost.
Také mne moc pobavila jedna paní
v obecenstvu (která zde byla na návštěvě
u syna) když nás nabádala abychom spl
nili svou vlasteneckou povinnost, všechno tady prodali._ peníze převedl! lidumilům v SBČS a vrátili se do Čes
koslovenska. Jen tak se můžeme Stát
plnoprávnými občany a bude nám i
dovoleno volit své zástupce do parla
mentu. Soudruh prokonsul nám k tomu
ještě vysvětlil že trvalé bydliště (podobčpnsívíL dostan£mg_píL šesti měsících ,
pobytu
Co nám nevysvětlil bylo Že jako
"devizové cizince" nás těch šest měsíců
úplně ožebračí. Například, minulý měsíc
se návštěvník z Melbourne dotazoval v
Liberci na hotelový pokoj. Ano, samo
zřejmě, máme volný pokoj - cena 128
kčs. Beru, praví zakuklený "devizový

P o k ra č o v á n í č lá n k u na p o s le d n í s tr a n č .

problémem soužití obou národu - o
kterém prohlásil, že se stává "velmi
zneklidňujícím^ v<eltni_ komplikujícím
faktorem" - se podaří Československo
přetvořit relativné rychle v "normální
t evropskou -Zemi", jejíž jtapojení na
l/fy Evropu je _ nepochybným cílem.
O
y možném budoucím nabytí plného členství
v Evropském společenství prohlásil, že to
závisí především na Společenství, ale
také i na Československu.
"My
byrokratickou, centralistickou,
intervencionistickou Evropu, sídlící
dneska v Bruselu pod francouzskou
půflvíádou, zase tak moc nechceme".

In Europa zu Hause - weltweit ein Begriff

cizinec". Děkuji, ukažte nám prosím
''občanský průkaz. Nemám, praví "cizi

P o k ra č o v á n í č lá n k u z č a s o p is u "KVa RT", so k o lsk é h o l i s t u
na v y s to u p e n í m in is tr a f in a n c í ČSFR T rg .V á c la v a K lau se

z
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K elb o u rn e

p r o s tř e d . l i s t u

Pan Klaus mne osobně naštval
pouze jednou - když tvrdil že
nec" a vyndává australský pas. Cena se
československé zákony nejsou úmyslně
| okam/itě změnila na 960 Kčs. To ještě
diskriminující proti emigrantům, že to
"prošli přehlédli".
Lže.
Například
i nic není, minulý rok mi. francouzští
I lurisífjjyypravovali o hotelu Paříž y ’zákon 0' restituci hned ze začátku praví
Praze · US$ 250 za noc. Zkuste to
že se vztahuje na všechny občany kteří
. bydlet jako devizový cizinec v Praze šest
mají trvalé bydliště na území republiky.
ľ [ měsíců neží váš uznají_za plnoprávného
Vylučuje tedy všechny kteří mají trvalé
I j občana.
bydliště a nejsou občany, stejně jako ty
Jjwn Novel s ženou Dášou byli
kteří jsou občany ale bydlí jinde. To
lepší, ale nebylo to ono. Bylo na nich
není něco "přehlédnutého", naopak - to
vidět že nás emigranty (promiňte ije do té věty přidané. Nemám rád když
mi lže. To takový ministr zahraničí
exulanti, ale na takové jemné nuance
dneska v Československu nikdo nemá
Diénstbier to řekl v Německu na plnou
čas) nemohou ani cítit. Kdosi se ho
hubu - československá vláda se dívá na
zeptal lúfy sě~~vTádZ— podaří_ vyměnit
sudetské Němce_Uejně jako na_em:grantv
existující zamistance na _ konzulátu v
a jiné cizince.
No vidíte vlastenci,
Sydney.·· no, víte, máme to těžký, nejsou
aspoň víte na čem jste.
lidi—kleří umějí řeči, znají zahraniční 'Pokud sl~"řěšiitucí"‘ týče; je to velmi
kultury a jsou prověření.__ J_zeptal se
jednoduché. · Voliči, tedy občané s
jakýsi nevycválanec jestli ho napadlo že
trvalým bydlištěm na území republiky, se
zrovna ted sedí v místnosti s asi dvěma
demokraticky rozhodli že nás (ty ostat
sty lidí z kterých mnozí by vyhovovali
ní - emigraci - nevoliče - bez "trvalého
všem těm předpokladům.
bydliště") prostě okradou, respektive
■------Ten, se_rozpálil ... dneska by každý
"nechají oPřaáěné^. Samozřejmě že se
emigrant chtě! být velvyslancem, nikdo
to panu Klausovi líbí, je nás "venku"
Je_ale nezná ... Samozřejmě, v Praze je
téměř půl miliónu, každý tam něco málo
nikdo nezná, nejsou to kamarádi. Dip
měl a ted by snad státní pokladna měla
lomatická služba, jako asi mnoho jiných
být připravena o ten "rozpočtový
"místeček" je dodnes v Československu
přebytek" který zís^Tdřažbou ?
pro_kdmarády, za jidmětu^ _a také to
I voličům se to líbí - závidí nám
podle toho vypadá.
lepší než jejich životní standard (každý
Alexander Dubček, m hyln tapimln
přece ví že tady "na západě" poletuje
sama pro sebe. Chudák, nějak mu ten
spousta pečené drůbeže zatím co oni
socialismus s lidskou tváří—zastydnul.
lam, chudáci, trpí hlady). Okrást nás je
Ale politický rozšafa a manipulátor ie to
tedy jejich demokratickým právem a
schopný. Jakási paní se velmi slušně
dokonce bych—řekl jakousi porevoluční
zeptala jestli nám emigrantům_^_nž v
tradicí. Dovolte abych vám tulotézi
příštích volbách dovolí vláda volit. Pan
vysvětlil.
Dubček ji žerlosmi-vysvžlliLže "my jsme
Brzy po vytvoření republiky se
na svobodné volby, museli Čekat dvacet
"znárodnily majetky šlechty" - národ
let^ L^yy je jednou dočkáte". Saša, a
zaplesal a řekl si dobře jim tak, stejně to
jemu podobní, možná čekali na svobodné
byli sami "Rakušáci".
Bylo to
(pro ně) volby dvacet let. ^Zbytek oby
povážováno za morální řešení protože ...
vatel Československa přes čtyřicet.
těch okradených bylo málo a těch co si
Vačtav~T£Taús_j^ nich., .byl.daleko,
myslili že z toho budou něco mít hodně.
daleko nejlepší. _ Téměř bych byl i
Samozřejmě že všichni co z toho měli
ochoten očTněJio koupit ojeté__gulíh_~A. to
nějaký prospěch tvrdili že to je dobré z
je veliká pocta, neznám tady v Austrálii
"vlasteneckých" (demokratických) důvo
dů.
jediného politika o kterém bych mohl
Příští "revoluce" byla nacistická a
říci to samé. Dost jsem se ale pobavil
"arialisovaly" se majetky židů. Nemys
když nám pan ministr financí pyšně
lím si že by národ jako celek plesal, ale
sdělil že jeho rozpočet přinesl obrovský
rozhodně se to moc líbilo těm na které
přebytek. Opoměl ale vysvětlit jak k
se při tom novém pořádku také trochu
tomu došlo - kdysi dávno se
dostalo. Samozřejmě se toto vše dělo ve
"znárodnilo" (tedy stát ukradl bez
Jálixady) a teď -ten. ukradený majetek ten
jménu "vlasteneckých" (tentokrát rasově
I ^samý stát prodává- v dražbách_Jpodle
očistných) důvodů.
i—mých informací již asi 10% Jzv. malé
Další revoluce se stala hned po
jd.—privatisare-~p^&běMo).
To je nějaké
válce když "byli odsunuti" Němci.
Plesání bylo obrovské - jedna čtvrtina
umění vykázat y této situaci rozpočtový
^pMíýíérT^“
obyvatel byla vyhnána a majetek si ty
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zbývající tři čtvrtiny rozdělily. A každý
zlatokop který si vzal na bedra "národní
správu" to, nedivme se, dělal z "vlaste
neckých" (tentokrát anti-fašistických)
,důvodů.
Lidé už si uvykli a dokonce se na
takové morální kotrmelce těšili a vyža
dovali je. I byla "milionářská dávka".
Jaké bylo morální zdůvodnění ? Zádně
-mají na to, keíasové, tak aí platí, a ste
jné, je jich málo a mají ve volbách
jenom jeden hlas. Nás, ne-milionářů, je
víc - přehlasujeme, okrademe. Pokud se
morálního aspektu týče (kdo chce psa bít
hůl si vždycky najde), vždy se najde
dostatek, "intelektuálů!' kteříto jiějak
vysvětlí a. omluví. Následovalo znárodnění podniků přes 300 zaměstnanců ·
obyvatelstvo jásá, kromě těch pár znáro
dněných. Potom těch trochu menších
podniků - když je možno znárodnit
velké, jaká morální obrana existuje pro
malé ? A tak to šlo dál, a dál ... až se
všechna.znárodnilo. Vše je tedy znárod
něno a obyvatelstvo se chová podle
hesla "kdo nekrade denně aspoň hodinu
okrádá sebe a svoji rodimč./
Republika se nezničila nějakou
Převratnou revolucí, nějakým
’zemětřesením", ona se rozkradla. Dnes
je každému jasné že takhle to už dále
nejde · není z čeho krást. Co ted ? Inu,
stala se špatnost (opět se to musí nějak
morálně zdůvodnit) - napravíme. Nelze
ovšem napravit všechno, konec konců je
to pořádný propletenec. Jsou objekty
které přešly od "šlechty" k "židúm'Ljaby
se_ paksiaiy_ postupně kořistí 'larjjců",
"národních správců" a později_ "kapi
tolíj/u** a
'
I rozhodlo se, po celkem veřejné
diskusi, že se udělá vertikální čára (i
pan Klaus se jí oháněl a předstíral že
mu v tom nějak odporujeme) v roce
1948. No, co se dá dělat, řekne si
našinec, někde se asi opravdu musí
udilaL,Zé^a^.jinalí>-b^>
nevyznal. Proč zrovna v roce '48 nevím,
nemyslím si že znárodňovací dekrety dr.
Beneše se v podstatě lišily od těch
pozdějších.
Časová čára je nespra
vedlivá jaksi generačně, ale na to jsme
zvyklí - smířili jsme se s tím že nás naše
děti přežijí.
Tiše, bez diskusí, drtivá a zřejmá
většina voličů s tím totiž souhlasí, se
udělala ale i další čára - horizontální.
Horizontální čára kdysi oddělila šlechtu,
židy, Němce, kapitalisty a teď nás emigranty. Nejde vlastně ani lak moc o
ty "grunty" ide—ale-crmorálku. Už~se
zase krade, samozřejmě—opil z r
"vlasteneckých" důvodů.
Ivan Kinda

