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■ Západní velvyslanci a tři zákony
"Res publica"
S.47/91

Břetislav Rohlíček

(fejeton)

Czechoslovak Daily Herald

nechce jej brát vážně. Nikdo
nechce nadále věřit té primitívnosti,
aroganci, neomalenosti s jakou se
ohlupuje obyvatelstvo, a také líctě a

řečeno jednu velikou komedii s
neblahým koncem, ale nechce to
dát lidem vědět, dokud nebudou mít
takovou bídu, že ani na chleba
nebude. Obyvatelstvo si začíná
uvědomovat, že s tou důvěrou v OF
to nikam nevedlo a nikam
nepovede, leda že tak na funus.
I když západní velvyslanci nehrají
ve hře o které dnes píšeme, mají na
její průběh a konec veliký vliv.
Zcela neočekávaně, totiž, americká
velvyslankyně a britský velvyslanec
navštívili předsednictvo vlády po
zahájení seriálu her o třech
zákonech a žádali o vysvětlení v
záležitosti vlastnických vztahů v
"domě" ' (Československo jako

spolupráci s komunisty. Je vůbec
divná ta podobnost dnešního
režimu s tou minulou totalitou.
StB je stále netknutá a v práci,
kromě toho se vytvořila nová tajná
policie, je zase narušování
listovního tajemství a censura tisku,
atd. A potom, OF užívá takových
legračních názvů, tak třeba, státu se
teď říká domov a návodu nebo
plánu se říká scénář. Na lidi to dělá
dojem, že je to jedna velká švanda,
jinými slovy, že to co se dělá
nemůže být myšleno vážně. Na lidi
ovšem OF nedá, a tak se jim chce
vnutit i přes jejich odpor. Tak
nějak to vypadá, že OF sice hraje s
obyvatelstvem komedie, lépe

stát). Svým vystoupením přivedli
celou vládu OF do rozpaků, neboť
v minulosti nebylo pochyb o jejich
podpoře pořad ŮOF. A protože,
jako vždy, má teď OF v zahraničí
větší podporu než doma, snaží se i
teď vyjít západnímu vlivu vstříc.
Hra o třech zákonech pojednává o
zákonu
o
mimosoudních
rehabilitacích, zákonu o půdě a
zákonu o velké privatizaci. Zákon o
mimosoudních rehabilitacích se na
konec projednával před velkou
privatizací, ale to až po velkých
bojích s vládou, ve které, jak
známo, býval’ kmmr^sté zaujímají
většinu. lato • »aú... tam pitd<:
očekávání nechtěla dávat žádnou

Vracíme se opět k tématu
komedií Občanského fóra jimiž se
teď chtě nechtě baví všechno
obyvatelstvo v Československu.
Není však jisté jak dlouho se
obyvatelstvo bude s těmi hrami
bavit, neboť zatím bylo vždy
snahou Občanského fóra, aby ty
komedie bralo obyvatelstvo vážně.
Tato snaha nebyla doposud
úspěšná. Problém je, že
obyvatestvo občas prohlédne různé
falešné praktiky, podvody a
dareháctví Občanského fóra a
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Dodatek: Mnozí krajané žijící nyní
v zahraničí by mohli novému
režimu v lečems pomoci svými
zkušenostmi ze západního světa. S
takovýmto typicky komunistickým
přístupem říká teď OF většině těch,
kteří to doposud nevěděli, zač je
toho loket (za vlády OF).

náhradu za majetek,který byl lidem
ukraden (a proč by také, vždyť to
byli komunisté kdo majetek ukradli
a tak proč by jej komunisté zase
museli vracel, pozn. návštěvníka),
natož aby byl majetek vrácen. Snad
to byli až ti velvyslanci, kteří
mimoděk zamezili, aby se OF i v
této záležitosti v zahraničí
nezesměšnilo. President Havel se k
tomu na konec vyjádřil, že prý se
musí
napravit
historická
nespravedlnot.
Nebude to však 60% všech pod
niků, které byly "znárodněny".
Národní frontou před 25. únorem
1948, protože tam teprve začíná po
dle OF československá historie.
Bude se vracet nějakýmajetek, asi
20% všeho všudy, ukradený až po
únoru 1948, kdy se tak sice také
stalo Národní frontou (NF), ale
tenkrát již oficielně v čele s
komunistickou stranou. Hodnota
toho co se nebude vracet je asi 10
krát tolik než co se bude vracet.
Emigrantům se nebude vracet nic
ledaže
by
znovu
dostali
československý trvalý pobyt.
OF se teď staví k emigrantům a
vlastnímu obyvatelstvu tak jako'
kdysi NF. Přivlastnit si jejich ma
jetek to ano, ale aby jim usnadnilo
trochu jejich život, nebo návrat do
vlasti, to ne. Přitom někteří z
emigrantů neměli ani svůj vlastní
byt a ti kteří jej měli by museli
bydlet zatím někde jinde, než by jej
dostali. Také je známo, že mnoho z
těchto bytů si přivlastnila StB a tak
by se mohl ohrozit nynější
pohodlný
život
členu
a
spolupracovníků StB. Postaveno
jednoduše OF vždy bylo a je více
nakloněno StB a KSČ než těm

tisícům emigrantů. Docela nevadí,
že mezi členy StB a KSČ je spousta
hrdlořezů, všelijakých sadistů i
obyčejných zlodějů vé . velkém.
Počet těch, kteří byli potrestáni za
jejich zločiny by se nechal spočítat
na prstech jedné ruky. Jaká to
podivná morálka v OF!

1883

P. Stiller

Potřeba veřejného tribunálu

Rl|in 1M1

”Res publica” č. 47/91,

Druhý rok po sametové revoluci se chýlí ke konci a „národní účet“
nevyřízených položek a problémů, převzatých z komunistické dik
tatury, se nezmenšuje, spíše naopak. Doma a především v exilu se od
loňských voleb do parlamentu a obecních zastupitelstev nashromáždi
la značná nespokojenost s dosavadním průběhem a řešením věcí veřej
ných. Netrpělivost a rozčarování občanů z některých politických a ju
stičních aspektů čs. vývoje se projevuje jak na veřejnosti, v tisku a sálo
vých diskusích, tak v soukromých rozhovorech. Domov a exil se při
tom vzájemně obviňují z neznalosti, nepochopení, nemístného vměšo
vání a nedostatku tolerance.
Je nesporné, že velká část rozladění
pochází jednak z rozdílných životních
zkušeností Čechů a Slováků na obou
stranách stržené Železné opony, jednak z
optimistických iluzí a velkých nadějí,
které si lidé doma a ve světě dělali spo
lečně. Ruku na srdce, kdo se v listopadu
1989 neodával bláhové víře, že stačí ko
munisty svrhnout a vše ostatní půjde ja
koby na drátku.
Po 40 letech prolhaného, zločinného a
nehumánního režimu nelze očekávat, že
demokratický systém lze zavést a prak
tikovat během krátké doby, že nová sa
mospráva, zbavená rozkazů KSČ, bude
fungovat okamžitě a bez chyb. Tříbení
názorů a porodní bolesti mladičkých po
litických stran budou trvat dlouho.
Opravdová demokracie je nikdy nekon
čící proces zrání a výchovy, škola národa.
Její počátky se naši předkové učili 70 let
za Rakouska a 20 let v „intenzivním kur
su pro pokročilé“ za první republiky.
Moderní diktatura se svou všemocnou
a všudypřítomnou tajnou policií není
nadarmo označována za totalitní.
Mozků a duší občanů se snažila zmocnit
úplně a beze zbytku. Pokrytecky a ne
stoudně jim po dlouhá léta naočkovávala
poslušnost, strach a špatné svědomí z
rozdvojené mysli, bezohledně je učila
neprávně a nesprávně jednat. Jakoby se
sadistickou radostí je nutila lhát, podvá
dět, krást a flákat se, licoměrné apelovala

na všechny lidské slabiny, na pohodlnost,
zbabělost a neschopnost.
Je trpké si přiznat, že se jí to do značné
míry podařilo, že každodenní morální a
hospodářská korupce dosáhla za Husáka
a Jakeše nevídaných rozměrů. Spousta
lidí si na tyto neslušné a neudržitelné
poměry zvykla, mnohým to docela vy
hovovalo a nebránili se tomu, někteří by
li s nivelizací společnosti a zglajchšaltováním národa dokonce spokojeni, pro
tože se v šedivé anonymitě mohli snáze
ztratit, lépe zakrýt nedostatečný výkon.
Není na vybranou, národ se nedá vy
měnit. Nový demokratický stát je nutno
stavět s tím lidským „materiálem“, který
je k dispozici, tedy s lidmi všeho druhu,
takovými a makovými, slušnými i provi
nilými. Demokratický systém musí dát
každému příležitost rozpoznat minulé
chyby a snažit se o jejich nápravu. To
ovšem také znamená kritický přístup k
jednání jednotlivců, diferenciaci mezi
pachateli, odpovědnými za konkrétní
zločiny, a pouhými souběženci režimu,
bezmocnými vykonavateli. Jinými slovy,
je zapotřebí rozlišovat mezi „velkými a
malými rybami“.
Dnes se všechny prohřešky a negativní
pozůstatky autoritativního systému
mstí dvojnásob a vyvolávají zlou krev,
napětí a zklamání. Všichni normální,
mocí nezkažení lidé mají určitý smysl pro
spravedlnost a proto očekávají, že presi-

US-investor v ČSFR

Druck: „CICERO“, e.G., Zeppelinstr. 67,
8000 Munchen 80. Tel.: 48 25 33
Procter and Gambie se tak stal prvním
velkým americkým investorem v Česko
slovensku. A Rakona mu má sloužit za
hlavní bázi a odrazový můstek pro celý
východoevropský trh. (čt)

Velká americká firma Procter and
Gambie, výrobce mýdla, kosmetických
přípravků a mnoha jiných produktů,
koupila rakovnickou továrnu Rakonu za
’· acet milionů dolarů a hodlá investovat
aíších 24 milionů do její modernizace.
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NÁRODNÍ POLITIKA

dent a vláda v menší či větší míře učiní
rozšířenému pocitu nespravedlnosti a
přání potrestat hlavní viníky zadost.
Roztrpčení občanů a jejich elemen
tární potřeba spravedlnosti se týká pře
devším obecně známých „personálních“
problémů. Mnoho bývalých „žab na
prameni“, komunistů a estébáků, zůstalo
na svých předních místech nebo se stáhlo
do méně nápadných, ale stejně vlivných
pozic. Často si chameleonsky převlékli
kabáty a vydávají se za velké demokraty.
V četných podnicích, úřadech a insti
tucích nadále „řádí“ staré kliky, staré
protekce a starý způsob neschopného
socialistického hospodaření.
Tlak veřejnosti a masových médií na
odhalení mafiánských praktik soudruhů
a denunciační činnosti spolupracovníků
StB, na radikální změnu myšlení a
způsobu práce všech vrstev národa je
příliš slabý a málo kritický. Kdo má často
sám máslo na hlavě, může těžko žádat
nápravu od jiných. Kromě toho si mnozí
politikové, veřejní činitelé, novináři a te
levizní pracovníci vůbec neuvědomují, že
s dosavadním pracovním stylem, před
potopními metodami vedení lidí a hle
mýždím tempem některých změn se
Československo do Evropy nedostane,
nezmenší obrovský náskok, který Západ
má.
Dokud do povědomí co možná nej
většího počtu lidí nepronikne pravda o
minulosti, o podstatě a pozadí komuni
stické diktatury, o jejích skrytých
funkcích a jejím neblahém dědictví, ne
dojde k tolik potřebné očistné katarzi,
neuplatní demokracie své nesporné
přednosti, nebude možno národ osvo
bodit od jeho dlouhodobých normali
začních traumat a léčit „nemocné“, tota
litními bacily zamořené hlavy a srdce
občanů.
V zájmu veřejné morálky, vysvětlení

Dokumenty doby
Není žádným tajemstvím, že v Čes
koslovensku před Druhou světovou
válkou podlehla řada intelektuálů
svodům bolševismu diktátora J.V.
Stalina. Od příštího čísla budeme ne-

politických souvislostí a rychlejší obno lektivní pomsty nebo komunistické čist
vy pozitivních národních hodnot se ky, ani rozpoutání alibistického honu na
ČSFR, stejně jako všechny východoev čarodějnice. Obžalovaným a prokáza
ropské státy včetně bývalé NDR, neo ným viníkům národního neštěstí by se
bejde bez chirurgického řezu, bez roz dalamožnost rozhřešení a pokání,
hodného rozchodu s „reálným“ socia příležitost přiznat se poctivou prací na
lismem a jeho bezmezným diletantis- podřadnějších místech k obecné slušn
mem, bez upřímného a symbolického osti a demokracii.
zúčtování s poskvrněnou minulostí. Bo
Bez veřejného tribunálu není naděje na
lestný akt sebeočištění nevykonají žádné
rychlý
a zásadní obrat v myšlení a konání
články v novinách, žádné sváteční řeči z
Lán, žádná formální usnesení parlamen národa. Příliš mnoho bezprostředních
tu. zde pomůže jen patetické gesto, od viníků, „pachatelů od psacího stolu“ a
vážný precedens: rozsáhlý veřejný tribu různých napomahačů režimu se chová
nál na způsob norimberského procesu. zbaběle, má a bude mít tendenci utéct
Nesnesitelná tíže starých problémů a před pravdou, nepostavit se tváří v tvář
nová doba celoevropské spolupráce svým činům, nepřiznat si vlastní vinu,
vyžadují nový a nekonvenční přístup k vypudit vše nepříjemné ze svého svědomí
řešení ožehavých otázek. U celoná a potlačit jeho výčitky. Poválečné
rodního tribunálu by výslovně nešlo o zkušenosti Německa s masovým proce
juristickou stránku věci, o trestní postih sem zamlčování pravdy a potlačování
viníků, ale o mravní očistu, obžalobu ne osobních pocitů zde mluví jasnou řečí.
demokratického systému a odsouzení Také v tomto bodu není podstatného
jeho politických, hospodářských a kul rozdílu mezi praktickými výsledky naci
turních zločinů jakož i o jasné vymezení stické a komunistické diktatury.
odpovědnosti velkých a malých viníků.
Neutěšenému duševnímu stavu české
Justiční orgány totiž sotva mohou a slovenské společnosti v pokomunitrestně stíhat politické činy bolševiků, stickém období vystavila nemilosrdnou
protože k jejich posouzení nemají právní diagnózu socioložka Jiřina Šiklová:
podklad: v občanském trestním zákoní „Kam se píchne, tam se provalí hnis“. Že
ku na to nejsou patřičné paragrafy. Ko se při tom nejedná o neobvyklou lidskou
munisté páchali zlo většinou vedle záko situaci, ale o normální „condition hu
na nebo podle gumových paragrafů. maine“, dokládá vtipný komentář krále
Navíc jsou právníci vázáni na princip le komiků Vlasty Buriana z předválečných
gality, pod jejímž pláštíkem docházelo k časů: „Nejlínější je svědomí. Málokdy se
jakémusi veřejnému a permanentnímu v někom pohne“.
„komplotu" nerovných kompliců, utlačovatelů a utlačovaných. Mnohá nezá
O spravedlnost, smír a obnovu hodnot
konná činnost se odehrávala v „legálním“ se musíme snažit všichni, domov a exil
rámci třídního boje a pokřivených zásad ruku v ruce. A musíme to udělat sami,
„socialistické zákonnosti“.
protože náš Augiášův chlév za nás nikdo
Smyslem tribunálu by byla křesťanská nevyčistí.
kombinace spravedlnosti a odpuštění,
Ve Vinařících u Kladna v nápravněnárodní usmíření, uzavření „nové výchovném ústavu vedla v červenci
smlouvy“, tedy ani nějaká varianta ko- vzpoura vězňů k násilnostem, požáru a k
Administration: Scharfreiterplatz 12,8000 Mün sedmi zraněním. Podle operačního
chen 90.
, Telefon: 089/690 36 88 důstojníka správy Sboru nápravné vý
pravidelně zařazovat texty „svede chovy vězňové požadovali okamžité od
ných“. Domníváme se, že našečtenáře, stoupení ředitele ústavu, umožnění návš
hlavně střední a mladší generace, těv mezi vězni v prostorách ubytovny.
Stěžovali si také na nedostatek televi
zaujmou svou zaslepeností.
(NP) zorů, špatný stav sociálních zařízení a na
malý počet vycházek.

AB IMO PECTORE

"Res publics" č.47/91

předml. Ludvík Svoboda, 1969, 1975 (2. vyd.)

HOMÉR

Liberálové k personálním změnám po puči v Sovětském svazu
Cuiusvis heminis est errare, nullius nisi insi
pientis in errore perseverare. Každý člověk
chybuje, jen hlupák však v chybách setrvá.
(Cicero, Filipika proti M. Antoniovi)

Historia magistra vitae. Historie je učitelkou
života.
(Cicero, O řečníkovi)

Letní měsíce přinesly bouřlivou

diskusi o možnosti a nutnosti

Některé z nich

ve vysokých státních funkcích.

personálních změn

je třeba po konzervativním puči v Sovětském svazu pominout

(např.

otázku českého ministra zemědělství), protože v těchto souvislos

tech nemají prvořadou déLežitost.
době je v klíčových

Je věak zřejmé, že právě v této

státních funkcích zapotřebí osobností, které

by reprezentovaly ne dnes již neexistující hnutí - OF a VPN - ale

1970

reálné

měly podporu

politické síly,

jejich programu,

členstva

a sympatizující veřejnosti.
Po puči v Sovětském svazu budou mnozí - a možná i významní li

děly

personální výměny;

nyní, budou

musíme semknout

Fikat, se

a sjednotit, abychom uhájili výsledky naší revoluce.

Ale 8 kým a za kým se máme v této obtížné době semknout? V če
le FS stojí zosobněný

symbol reíormího komunismu,

reprezentující

jeden z předních činitelé jakeóovské

vlády je intelektuál,
politiku.

který neumí ani formulovat, ani véBt českou

Monopolní státní

chrání je

ze,

a

nomenklatury a v čele české

jejich

sdělovací prostředky, zejména televi
spolupracovníky před

nepřízní kritiky

a obývate1štva.
Liberálové se

nehodlají sjednocovat s

žádat a žádáme jejich výměnu.

záminkou k tomu,

takovými lidmi.

Musíme

Puč v Sovětském svazu se nesmí stát

abychom oslabovali svobodu, pluralitu a demokra

cii; naopak, tváří v tvář nepříznivému vývoji na východě jsme povinni posílit

demokratické principy, svobodu a

pluralitu v naěí

§ek, 1970

zemi .

Svoboda uskutečňuje
náročný ediční projekt

V Praze dne 20.8.

1991

Sv. 3 - Lúkiános: šlehy a úsměvy, přel.
Ladislav Varcl, předml. překladatel, 1969

Sv. 8 - Listy hetér, přel. Václav Bahník,
předml. Radislav Hošek, 1970

překladatel, 1970

ideály zastaralé už před dvaceti lety. Federální vládu dosud řídí

Petronius A rbiter: Satirikon

dé - tvrdit, že právě dnes není vhodná doba k tomu, aby se prová

-

Sv. 5 - Xenofón: O Kýrově vychování,
přel. Václav Bahník, předml. Ludvík Svoboda,

Sv. 1 - Marcus Aurelius Antoninus:
Hovory k sobě, přel. Rudolf Kuthan,

Sv. 9

Sv. 6 - M arcus T ullius Cicero: O povin 
nostech, přel. Jaroslav Ludvíkovský, předml.

Ostromečská 3, 130 00
Praha 3
Tel: 798 63 12, tel.(fax): 798 70 88

Sv. 10 - Epiktétos: Rukojeť, Rozpravy,
přel. Rudolf Kuthan, předml. Ludvík Svobo
da, 1971

- Publius V ergilius M aro: Aeneis,
prel. Otmar Vafiorny, pfedml. Radislav Ho-

Tisková služba Liberálně demokratické strany

( + Anonym: Závěť vepříka; Lucius Annaeus
Seneca: Jak vypustil Claudius ducha), přel.
Karel Hrdina, Radislav Hošek a Ferdinand
Stiebitz, předml. K. Hrdina, 1971

Sv. 7

HOMÉROS
Nejstarši známý řecký epický básník,
podle starověkého podání autor eposů
Ilias a Odysseia. Zmínky o homérských
hrdinech a citace z obou homérských
eposů najdeme v každém druhém řec
kém, ale zhusta i v římském opusu.Bo
hatě z Homéra cituji Plútarchos (sv. 56)
Pausaniás (sv. 20 a 23), Epiktétos (sv’
10), Seneca (sv. 4)... Homér je všudy
přítomný klasik, jehož slova každý a dokonce i Lúkiános (sv. 45) - respek
tuje. Lucretius Carus nazývá Homéra
„jediným knížetem“ ctitelů věd a tvůrců
uměni (viz sv. 12, str. 119).

Sv. 2 - Publius O vidius Naso: O lásce
a m ilování (= Lásky, Listy milostné, Uměni
milovati, Jak léčiti lásku), přel. Rudolf
Mertlík, předml. Ferdinand Stiebitz, 1969

Sv. 4 - Lucius Annaeus Seneca: Výbor
z Listů Luciliovi, přel. Bohumil Ryba,
1969, 1987 (2. vyd.)

Jak pravil moudrý Sókratés, počátkové jsou nejdůležitější

Byrokratický ap&rát se zmocňuje vlády v této zemi a
napomáhají mu k tomu nejasné zákony přijaté FS. Kolotoč,
který sehraje s vlastníkem půdy třeba pozemkový úřad mne
nutí připomenout význam Republikánské strany ČSR v exilu.
Oblastní organisaoe Ca. Republikánské strany v exilu

pro Ontari o, Kanada.

18 Aintree Court, Hamlltcn.Ont..Canada. L8K 4R9.
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NÁVRH PRO. OBNOVE! I. ČINNOSTI STALE KONFERENCE KŘESŤANSKÝCH VEŘEJNÝCH
PRACOVNÍKU CS. EXILU. - -

Vážení přátelé!
■ .
Minulý rok,dne 11.října, jame vydali "prehláéení. o ustavení Solidár
nosti ve svobodném světě" jako volného sdružení pro všechny lidi dobré vůlo. Naše národy v porobeném Československu se nyní nemohou volně vyjádřit
a tak jsme v jejich zastoupení, jako , zdejší představitelé největší vládní
strany v kdysi svobodné C SR, prohlásí 11 solidaritu s bojem o lidská práva a
spravedlnost pro všechny lidi na celém světě a zejména a postojem hrdinné
ho národa Polského. Obdrželi jsmo souhlas z oelého svobodného světa. Také
od našich krajanů a exulantů došly stovky příplsů. Litujeme, že zatím je
nám^technlcky nemožno odpovědět všem jednotlivě a podrobně. Činíme tak ale
spoň touto cestou, společně: Děkujeme srdečně za souhlas a povzbuzení, za
slíbenou spolupráci 1 z& doplňující návrhy .-Moc si Vašich dopisů vážímb a
jsme přesvědčeni, že společným úsilím přibližujeme vítězství Pravdy,Zaplať
Pán Bůh za Vaše pochopení!
Dnes obracíme pozornost více k- situaci v čs. exilu. Všeobocně ao ozý
vá zjištění stavu nesvornosti a zejména neutěšených poměrů v jeho represen
taci.Chybí nám vroholná organlsaoe,které bychom mohli věřit a která by ne
vznikla a nedoplň o val a se Jan svévolným výběrem shora, stranicky poslušných
J ednotllvců,al&■ delegovanými zástupci rovných složek našeho exilu, '.Musíme
konečně mít správnou demokratickou organiBací,která by sdružovala naše sí
ly pro spolupráci, násobila Jo pro vrcholnou účinnost v době největšího ohrožení našloh národů a byla oprávněným společným mluvčím před světem.Rada
svobodného Československa to není a nikdy už nebude,protože používá konti
nuitu na funkcé ze zkrachované Národní fronty,která .přivedla naše národy
do komunistického neštěstí, na Národní frontu navaz^ije programově a v organlsování používá jejleh násilných akčních praktik. Ohlas na Prohlášení So
lidárnosti nás však přesvědčil,že v našem exilu je-velká řada schopných a
obětavých jednotlivců 1 organi Bovaných skupin, kteří sl přejí nápravu.žijí
a^praoují poctivě v různých částech Severní i Jižní Ameriky,v Západní Evro
pě a v Austrálii. Obětují peníze v charitě-a energii v námaze položit zá
klady k organlsované činnosti. Dělají to jak umí nojlépe,i když
někteří
tvorením t.zv. vrcholných exilových organiBací budí dojem chaosu^ V našich
ocích Jsou potvrzením, stávající skutečnosti a že velká většina našeho exi
lu Je pro nápravu. Cím více takových nadšenců, tím Jo lépe! Je třeba dát ’
hlavy dohromady, věřiť, umět spolupracovat a odpouštět sil
Z každé zaně bychom mohli jmenovat několik kladných skupin, ale jako
príklad uvádíme-jen jedinou*. HNUTÍ DUCHOVNÍ OBRODY CSR v Lob Angolee,Califomla,USA, Stanislav Brožek, před sedá a Jiří Zavřel, sekretář. «Vůdčí myšlén
kou jejich snah je these: JEN Z DUCHOVNI OBRODY NÁRODA MUŽE VZEJÍT JEHO NO
VA SVOBODA. Poslali nám návrhy pro- spolupráci-'. Plná souhlasíme. Nejdůležltejší je začít vlastním zdokonalováním. Tpprve na těahto základech může
vzniknout mravná a odpovědná politická representace. My navíc nyní upozornz’J?ne
Hutnost veřejného prohlášení společného programu a jeho uplatňo
vání veřejnými zástupci v zájmu vítězství Pravdy. K této druhé části našeho
vy/oje jsme se značně přiblížili a doufáme,že dobrá vůle a pochopení pro
spolupráci přinesou konečný oíl. V tomto smyalu tedy navrhujeme*obnovení
činnosti^ STALE KONFERENCE KRESŤANSKÝCH VEŘEJNÝCH PRACOVNÍKU .08. EXILU* kte
rá na počátku tohoto exilu- úspěšně zahájila.ěinnoefciiálě-pOíAmrtl protekto
ra, svatoprokopského opata nejdp. Ambrože Ondráka, OBR,*;.Lisí Or,111. ,přesta<.a fungovat·, v
·.[ ·
ósn^iwíux» e/ .■«·.
~

. ■ .·
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(Stálá Křesťanská konference Cs. exilu - 8.května 1983 - Str. 2.)

Symbol odčinění křivd, odpuštění a potřeby národní obrody Je připra
ven k převožení na Staroměstské náměstí do jednou osvobozené Prahy. Socha
“Panny Marie v exilu" zatím čeká v zahradě svatoprokopské. Je výslednicí
programu především zmíněné Křosťanské konference. Je odkázán snah jejich
členů,z části už zemřelýoh veřejných pracovníků: Dr.Josef Černý, Dr. Jrzef
Dl eska, Msgre Dr.František Dvomík, Vasil Fedineo, Eduard Fušek,Dr.Františok Hradil, Dr.B«hdan Chudeba, Dr.František Král, Dr.Trmáš Krejčí, Dr.Jaro
slav Navrátil, Dr.Stofan Osuský, Dr.Adolf Procházka, Ing.Vladimír Richter,
Dr. Alois Rozehnal, Dr.Michal Straka, Dr.Richard Svátek,. Dr.Karel Btekr,Ing.
Jan Žemla a dalších, mezi něž se 1 my hlásíme.
Žádáme obnovení Stálé křesťanské konference veřejných pracovníků čs.exilu jako volného sdružení, které by bylo schopno přemiarnovat mravní zásady
veřejné politické činnosti a posuzovat exilové programy z ethlckého hledis
ka. Doufáme, že. také přispěje k lopšímu osobnímu poznání mezi účastníky a
tak podpoří vzájemnou důvěru, nezbytnou k vytvoření příští vrcholné repre
sentace čs.exilu. Tato pak by měla jednat na zásadě 1fJá pán, ty pán!" a
postupovat dle dohody a nikoliv zvůlí náhodné většiny...
Nejdp. opat Ondrák se narodil v Americe. Jako protektor Cyrilometoděj
ské ligy i Křesťanské konference byl ochoten přijat každého exilového poli
tika. Vyslechl Jeho přání a bolesti. Uměl potěšit, poradit i pokárat a ^ne
bál se učinit nutná rozhodnutí. Cest budiž Jeho památce! V současné době
bychom mohli kráčet daleko jistěji kupředu. Máme nyní hlavní duchovní auto
rity,když Svatá stolice jmenovala pro 31«váky a Cechy v cizině, odpovědné
biskupy a Podkarpatští Rueíni je mají již dříve. Hospodařme b touto hřivnou
účelně. Nochmo sl poradit, ale politickou odpovědnost nechť nesou lalcl-odbomíei. Při žádosti o obnovení činnosti Stálé křesť.konference sl přejeme
ještě dodat, že v zájmu celonárodním máme na mysli spolupráci se všemi ^kře
sťany. Naše příklady snad užívají katolickou terminologii,protože římští
katolíci tvoří převážnou většinu našich národů, ale my požadujeme stejná
práva i pro jiná náboženská vyznání a očekáváme, j oj leh spoluúčast. ( M311
Jano ji od počátku jako např.náš zemřelý místopředseda pr.Josef Hrubý,nebo
Dr.Štefan Osuský.) Jsme snášenliví i k členům nekřesťanských vyznánítk těm,
kteří nevěří, či Boha teprvo hledají. Předpokládáme však, že uznají prlnáležltost našich národů do západní křesťanské clvllisace.
Naše demokracie není myslitelná bez účasti politických stran a to J e
správné. Nepřítel našeptává 1 křičí opak a jsi pošetilý tomu věří.Činí tak
v touze po moci. Zkušenost učí,že když v našem státě byly zakázány občanské
strany,brzo všiohnl ztratili svobodu. Je zajisté správné úsllovně pracovat
ve prospěch vlastní a své rodiny. Kdo však z nás umí a chce pracovat pro ve
řejné blaho,pro ostatní bližní, ten koná službu vyšší. Politická strana ne
smí být samoúčolná a podléhá vývoji, tak jako 1 celá lidská spoločnost.Náš
vzor je Antonín Švehla a tsr. v samostatné republice neváhal změnit stranu
Agrární na Republikánskou. Zemřelý Dr.Josof Černý,první předseda Cs.Republi
kánské strany.v exilu nám sdělil, že během poslední války so radili před
stavitelé občanských stran v podzemí o společné politické básl pro dobu po
válečnou. Jen diktát Národní fronty a jejího Košického vládního programu
tyto plány zhatll. Jak velké změiy ve prospěch národní jednoty se staly 1
v tak poměm· krátkém období od r.1938 do r.1945. Tedy,když v současné době
trváme na kontinuitě organi sací politických stran v exilu, je to jenom práv
ní nutnost zakotvit u posledního výchozího mezníku. Revoluční zvraty od zá
sahu Hitlera přerušily násilně normální vývoj. Je nutno se vrátit k době
svobody,aby bylo možno začít stavět dům na skále a né na pÍBku, aby krev
mučedníků nebyla prolita nadarmo, aby se mohlo prohláBlt, že zlo nezvítězi
lo! Náš program pro budoucnost je ovšem daleko Širší a obsahuje mnohem více
a v tom jsme věrnými následovníky Antonína Bvehly, Rudolfa Berana, Milana
Hodži a Josefa Černého.
Stále ještě máme dojem, že exulantské vořejnoBtl je nutno více zdůraz
nit nemožnost zdárného fungování organlsované vrcholné reproserrtace, když

Je jen politováníhodné, že její representanti se nes----- naži pokusit prorazit na naší politické scéně. Význam ä
/prosperita naši republiky za její vlády jim k tomu dává
plné absolutorium. Agrárníci republika vás potřebuje.VH
*

(Stálá Křesťanská konference C s. exilu - 8.května 1983 - Str. 3. )

by přijala po 81 Sni oký systém. (Tak vlastnô pracuje i Rada svob. Česko slo
venská, mohla by se po třetí obrodit a tím hromadit zklamání a neúspech.)
Snad príklad z naši vlastní zkušenosti poslední doby to konečno lépe osvětlí. V exilu neexistují normální obranné prostředky demokratické praxe
a tak i záslužné organisace a jejich výbory za několik málo let se neubrá
ni infiltraol od cizích agentů. Lidé se mění. Nebezpečí se zvýší, když
složka ochabne v činnosti, když jen stařecky vzpomíná dávnou minulost.Pak
se už nehodnotí Siny jednotlivců a jejich účast na programu (je-li jaký),
ale je Jeden člen Jako druhý, hlas Jako hlas. Za takového stavu co nej
pravděpodobněji převezmou kontrolu následující:
1.Odborníci z exilu, kteří dali své právnické, kulturní,ekonomické a
jazykové znalosti do služby mezinárodního obchodu, pro Jednání s komunis
tickými vládami, provádění kulturních výměn atd. Zdrcující většina 'neprodejných píÍBlušníků občanských složek našeho exilu je stále systematicky
pronásledována. Zažil to za druhé světové války Dr.Milan Hodža a jeho
spolupracovníci a dosud zloba pokračuje. Zkusili J Bte někdy spolupráci např. s Rádio Free Európe? Někteří jednotlivci však unikli pranýři. Poznáte
je,když budou Jako vědci a umělci mluvit na schůzích o demoralisael celých
generaoí našich porobených národů doma, že se s tím musí počítat a zlepše
ní do budoucna se nedá očekávat. Budou důležitě dokazovat, že komunističtí
mocipáni se dnes bojí Jen vlastních revl sloni stů, že tedy naše ostatní
složky v exilu už vlastně patří do starého železa. Budou si stěžovat, že
Je nyní v Polsku nepořádek,protože, když tam zařídili poslání oceli zNew
Yorku, tamější přístavní dělníci lod hned nevyložili, atd. Snad se podiví
te, proč Ještě chodí na schůze exulantů a proč mluví. Při bedlivějším
zkoumání však zjistíte, že neutralisují neprodejné výkonné funkcionáře, Je
jich dílo maří a snaží se jo potrestat, když k tomu najdou příležitost.
Snad 1 v tom za žold poslouchají cizí moelpány? Máte co dělat s agenty
nejnebezpečnějšími, lidí schopných, ale 1 všeho schopných; nyní i po pádu
komunismu.
2. Majitelé cestovních kanceláří, kteří se speciallsují na Btyk s ko-»
munlstlckým Československem. Když přiletí do Ruzyně, vítají Je na červeném
koberci. Máte-11 obtíže dostat visum, vyřídí vám to rychle s pražskými au
toritami. Usnadní příjezd rodinných příslušníků na Západ,obstarají zasílá
ní dolarů a automobilů atd. Zde upozorňujeme na podstatný rozdíl,když něk
do soukromě pomůže zmírnit bídu posláním balíčku,pošle léky stárnoucí ne
mocné matce, či Ji pozve k návštěvě na 2ápad. To Jsou akty charity a Iá3ky.
Ten první případ je však vydři dušst ví, které těží z‘nemravného rozdělení
lidstva do zájmových velmocenských sfér. Očekávali byste,že takto expono
vaný jednotlivec se bude stranit veřejné činnosti v krajanském a exulant
ském prostředí. Ale to Je chyba lávky! On J e 'při každém bubnování" a
shromažďuj? funkce, či za druhými funkcionáři potahuje za pro vážek. Rozhod
ně se připojí k odborníkům (uvedeným pod č.l.) v plánu potrestat neprodej
né exulanty» a to je na nejvýš podezřelé.
3. Bývalý exulant a okresní politik, který má obě ruce levé. Poctivá
práce mu nevoní. Ačkoliv neměl placené zaměstnání, přece Jakž takž vyžije.
Vyhledává starší důvěřivé vdovy, aby si od nich vypůjčoval^peníze^na věč
nou oplátku. Stejným způsobem 'zabezpečil" dědictví po zemřelém příteli,
proti přání poslední vůle. Takto známý charakter se těžko ubrání zneužití
od komunistických agentů, kteří číhají nedaleko. Jeho rozvratná činnost
to nasvědčuje. Uhýbá přímému pohledu, ale při hlasování vc výboru exilové
organisace Je vítanou pomocí obona druhům výše uvedených "Výtečníků" .Hlas
^e Jako hlas! - Do této kategorie patří též další býv. exulanti, kteří si
upravili" pom-ěr s pražskou'vládou a vlastní zelené československé pasy.
Přes potřebné organisační zkušeno st i , byl pol. tajemník Jen placeným
zamějatp-aQ.cem. Btrany a nikoliv, vůdcem. Úkoly exilu se nesmí měřit praktika
mi volebními,kdysi ve vlasti’připuštěnými. Je též nežádoucí umělá "rovno
váha sil'’,podle hesla: Rozděluj a peňuj!, a negativní výběr účastníků.

(Stálá Křesťanská konference Os. exilu - 8.května 1983 - Str. 4.)
Ve vedoucí posici on přispěje k ostudě, že kontrolu organiBace přechodně
převezmou lidé typů výše uvedených tří "výtečníků" a on J en předsedá "Li
dovému soudu",s podporou narychlo sehnaných plných mocí od nepřítomných.
Snad si ani neuvědomuje, že ničit Čest nevinného přítele Je horší,než Je
ho vražda a že si tím podřezává větev, na které sám sedí. Soud národa bu
de zajisté přísný k tem, kdož v době Jeho těžkých chvil mařili čas nečin
ností a věnovali se aparáčnictví.
Schůze výk.výboru Cs.Republikánské strany v exilu se konala ve dnech
16.a 17.října 1982 v Cleveland, Ohio. Před ní, 23. září 1982, ro zeslal všem
účastníkům náš předseda Václav Vostřez opis doplBu, z něhož vyjímáme:
"Případy J.Dílricha, dra M.Hodži a^dra S.Osuského varují, že se nesmí
me nechat zatlačit do i solovanosti. Náš boj a program se má tedy stát
vlastnictvím a přesvědčením mnohých Jednotlivců, normou myšlení společno
stí v colém exilu a možno-li i krajanských organisací. Jednotlivec však
může nesmírně ovlivnit colé dění, odhodlá-li se k nebojácnému veřojnému
vystoupení v zájmu pravdy. Pak Je neporazitelný! Možnost takového Jednání
našim přátelům právě demonstruji, abych Jim dodal odvahy. Najde-ll se ví
ce spolupracovníků stejně jednajících, pak budou jejich síly znásobeny a
nakonec zvítězí i když Jsou zatím Jen menšinou v organisaci. Stále ještě
doufám, žo získáme většinu ústř.výk. výboru Cs.Republikánaké strany v exllu pro takový positivní program. Pak se staneme velmocí, přitahující
všechny ostatní složky exilu a budeme moci konečně přistoupit k uskutečňo
vání našeho oxilního poslání... * - Clevelandská schůze učinila tato tři
nejdůležitější rozhodnutí:
A) Zachování kontinuity C s. Republikán ské strany tím, že Její existen
ce nadále pokračuje organisací v exilu.
B) Cs.Republikán ská strana v exilu až dosud nebyla oficiálně účastna
žádné t.zv. vrcholné representace exilu.
C) Nepřipustila vyloučení našeho předsedy V. Vostřeze.

Máme naději, že našo uvedená svědectví zvýší aktivitu exilníoh slo
žek, bez spoléhání se na externí pomoc. Nečekejme Jeden na druhého! Cha
rakterních vůdců máme’dostatek a oni nastoupí, až se čas naplní. Pak si
vybereme ty n ejkvalifikován ěj ší .
V nedávné době Jsme v krajanském tisku četli
socialistické strany v exilu, podep3ané předsedou
Drobílkovou, ústř. tajemnicí. Vidíme v tomto činu
složka veřejně hlásí k odpovědnosti a neskrývá se
nlsace. Až se v programu vzdá Národní fronty, pak
společných záležitostech exilu.

prohlášení Cs. Národně
Dr. VI.Krajinou a Libuší
pokrok, když se tato
anonymně za Jiné rrgevbudeme ochotni Jednat o

Od posledního oznámení odešli na věčnost tito významní členové Cs.
Republikánské strany v exilu; Dr. Karel Cvachovoc, Ontario, Ing.Antonín
Paleček,USA a dne 8.ledna 1983 v Hatboro,Pa., Dr.Ing.Josef Eger. Zemřel
též obětavý člen Solidárnosti ve svobodném světě p. Stefan Pagáč. Cest
budiž J ojích památce!

Na konec ještě zdravíme účastníky svěcení české kaple sv.Jana Nepom.
Neumanna,v národní americké svatyni ve Washington ,D. C . , ve dnech 24. ,25.
u 26,června 1983 a přejeme si, aby věnovali pozornost našemu návrhu o ob
novení činnosti Stálé konference křesťanských veřejných pracovníků v čb.
exilu.
S přátelskými pozdravy za Oblastní org.Cs.Republikánské strany
v exilu:

Antonín Bvirga,v.r.,
místopředseda. '

___

Václav J . Vostřež, v. r. ,
předseda.

Jaroslav Knap,v.r.
Jednatel.
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