První soukromý týdeník
se samizdatovou trodicí
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Ti, kteří se podíleli na morální

a

hospodářské katastrofě uplynulých
dvaačtyřiceti let, si tiše a· neoká
zale budují pozice ukřivděných a·

znovu se .chystají z míst, která Jim

byla blahosklonně ponechána, přiložit
svou zkompromitovanou a nebezpečnou
ruku k dílu·

A náš vpravdě revoluční národ

tiše podřimuje·

RES PUBLICA

Dobrou noc !

Miroslav HORÁČEK

Zábřežská 32
Šumps rk

ani po roce nemusí autor tohoto blahopřání na
textu nic měnit. Vypadá to dokonce tak, že i v příští
ch letech, kdy soudní moc tvořená soudci a prokurátory přisluhiovači KSČ, zvolená na doživotí, toto plně zgarantuje.H.
STANOU PŘÍSLUŠNÍCI STB PŘED SOUDEM ?

Obžaloba na Zifčáka a spol.
PRAHA (vyb) - Vojenská prokuratura podala včera k vyššímu vojen
skému soudu v Příbrami obžalobu na bývalé příslušníky Správy StB
v Praze pplk. JUDr. Bytčánka, mjr. JUDr. Šípka, kpt. JUDr. Jarocha,
mjr. Suchého, kpt. JUDr. Marečka a por. Zifčáka pro trestné činy zneuží
vání pravomoci veřejného činitele podle § 158, odst. la) trestního zákona.
Všichni jmenovaní měli v roce rodní třídě a v prostorách obchodní
1989 v rozporu se zákonem o SNB ho domu Máj udeřit do obličeje a ji
a směrnicemi pro činnost kontraro nam ing. V. H. a způsobit mu drobné
zvědky zorganizovat nezákonné pro poranění. Kolem 18.00 dne 19. ledna
niknutí por. Zifčáka, alias Růžičky, 1989 údajně udeřil na Václavském
do nezávislých studentských struk nám. během zákroku pořádkových
tur. (Prováděl zpravodajskou činnost, jednotek do obličeje a břicha občana
která měla zčásti provokativní cha A. S. Dne 19. 8. 1989 v Praze 7 ve
rakter.) Bývalého mjr. StB JUDr. vile v ulici pod Havránkou a později
Šípka staví prokurátor před soud v budově OS SNB bezdůvodně na
i pro další čtyři trestné činy podle padl občany J. G. a L. M: Posledního ,
§158. Dne 21. srpna 1988 měl na Ná1 ’’Lidové noviny”

Uvnitř

BOŽÍ

'LÍN

Y

v akci
porušení zákona i služebního před
pisu č. 16 se podle vojenské proku
ratury dopustit 17. listopadu 1989
v době od 20.00 a 21.05, kdy bil
obuškem a kopal demonstrující
P.CH., P.A. Ing. J.S. a M.M. Posled
nímu z napadených způsobil zhmoždění hrtanu a otok.
Podání obžaloby neznamená, že
soudní projednávání začne do konce!
roku. (Soud musí prostudovat ob-1
sáhlý spisový materiál, má možnost
vrátit věc prokurátorovi k došetrení,]
nic ho nenutí, aby dal tomuto přípa
du přednost před ostatními, atd.)
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Vážení poslanci
Federálního shromáždění ČSFR
Vinohradská č. 1
Praha
1 - Nové Město

Vážení poslanci!

Obracím se na Vás se žádostí týkající se novelizace t.zv. "Záko
na o půdě“. Naléhavě apeluji na ty poslance, kteří s dobrým svědomím
zvedli ruku pro přijetí tohoto zákona a tím chtěli napravit mnohaleté
křivdy na rolnících jichž se dopustila totalitní moc. Velká část křiv
dy se jistě odstraní, ale co jim doposud zůstává utajeno Či čemu nevě
nují náležitou pozornost,to je vytvoření občanů dvojí kategorie, odvo
zených od tohoto zákona. Jedni z nich jsou zařazeni do kategorie lidí
s nestejnými právy před zákonem. To je velmi vážná věc jak z ekonomic
kého tak z lidského hlediska. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z r.86
prcf.James M. Buchanan z USA jednou při návětěvě Československa řekl,
že základem prosperujícího hospodářství je svoboda jednotlivce, vyřeše
ní majetkových vztahů a ochrana soukromého vlastnictví. Poslední dvě
premisy se do t.zv. "Zákona o půdě" dostaly jen zčásti.
O co mi jde? Bylo úkolem právních poradců jež připravují předlo
hy zákonů, aby s náležitou vědeckou erudicí vysvětlili, ten stav, že
pokud se týká půdy a nemovitostí přidělené t.zv. přídělcům, bylo již
jednou rozhodnuto svobodně zvoleným parlamentem z r.1946, Že t.zv. přídělci mají k tomuto fenoménu vlastnictví naprosto stejný právnický vztah rovnající se třeba i několóka-setletému vlastnictví ne nemalém mno
žství českých selských dvorů. Zákon Č.90 z r.1947 jednou provždy rozho
dl takto, cituji: "8/ Přídělci jsou povinni podle rozhodnutí fondu přenechati přidělený majetek státu, zemi, okresu, nebo obci pro veřejné
účely, pro které by mohl být majetek vyvlastněn, a to za náhradu stano
venou na základě přídělové ceny /úhrady/ se zřetelem na stav msjetku v
době přenechání; stejně se určí náhrada za přidělený majetek, dojde-li
jinak k jeho vyvlastněn!. Tohoto ustanovení nelze použiti, uplynula-li
ode dne, kdy bylo pro nabyvatele vloženo do veřejná knihy vlastnické
právo, doba delší než pět let. /§ 24 ýák. Č. 90/1947 Sb./" Mnou podtr
ženo. Proto Vaše rozhodnutí, že náhrada za nemovitosti, které nelze vy
dat se u t.zv. přídělců bude řídit přídělovou cenou a to i po skoro 50letám vlastnictví /i/ nekoresponduje ani s obecným právním vědomím ve
s polečnosti·
Vážení poslanci, znovu apeluji na Vaše svědomí, kdy j3te při tvo
rbě zákonů již mnohokrát osvědčili svůj vztah k lidským právům. Chci
Vás pouze upozornit na to, že všude ve 3vět& se ochrana soukrrmého vla
stnictví považuje z» jedno ze základních lidských práv. VáČ zákon při
jatý pod pracovním názvem ’’Zákon o půdě" toto porušuje. Asi tři milio
ny přídělců v nnší zemi se takto stávají druhořadými občany s nestejný
mi právy před zákonem. Mimo to, Va*e rozhodnutí zasahuje do přijatýmh
zákonů o vlastnictví před 25-únor 1948, což Vy sami svým zákonem vylu
čujete. Fokud se Vám snad zdálo, že přídělci tyto hodnoty získali vel
mi levně, vězte, že někteří z nich to už předtím platili vlastní krví
na frontách II.svět.války, k čemuž zákon č.90/1947 přihlížel plně.
Žádám Vás proto, aby jste znovu zvážili tento stav týkající se
t.zv.přídělců podle dekretu presidenta republiky ze dne 20.7.1945, č.
28 Sb. a při novelizaci tohoto zákona k těmto závažným skutečnostem
přihlédli.
S projevem hluboké úcty
xí A
t Ing.Vladimír Hajný
V x
ČSA 34» 787 01 Šumperk

Pod patronací prezidenta Václava Havla se konal po prvé v zahr- ZVON
aničí, v Karlových Varech, kongres Svazu svobodných německých ~
' autoru — Freier Deutscher Autorenverband. Tématem kongresu bylo
„žít v pravdé“. (In Wahrheit zu leben).

Husák zemřel

vu Havlovi děkovný list, v němž se praví
mezi jiným: „Téma našeho kongresu
jsou Vaše slova, pane prezidente, uskutečnit život v pravdě. Tuto historickou
skutečnost jsme mohli realizovat teprve
po sjednocení obou německých států,
Domníváme se, že Vám můžeme pomoci

Dr. Antonín Kratochvil

Česká katolická církev
v Německu

Po svém pádu se stáhl dr. Gustav
Husák, již poznamenán nevyléčitel 
nou nemocí, do soukromí a odm ítal
udělovat jakékoli informace či rozho 
vory o době své neomezené moci, či
názory na současný a budoucí poli 
tický vývoj země.

P. Dr. Josef Stojaspal, 4650 Gelsenkir
chen, Stolzestr. 3a tel. 0209/205162
P. Max Kandier, 5 Köln 1, Postf.290201,
t. 0221/316355
P. Jan Holas, 6 Frankfurt/M., OskarSommer-Str. 15-17, tel. 069/637508
P. Dr. Libor Koval, 78 Freiburg/Brsg.,
Habsburgerstr. 120, t. 0761/273903
Msgr. Jaroslav Kubové, 7945 Langenens
lingen l,t. 07376/308
Stuttgart —zatím neobsazen. V případě
potřeby: Bischöfliches Ordinariat (Aus
länderreferat), postf. 9, W-7407 Rottenburg/N., tel.07472/169-434
P. Jan Bárta, 8 München 5, Klenzestr. 66,
tel.089/2016793; Sál Velehradu Kreuzstr.16, tel.089/2603331
P. Václav Sedláček, OSAE, 8372 Zwie
sel, Postf. 1152 t.09922/1040
Msgr. Pavel Kučera, 8502 Zirndorf,
Postf. 1310, tel.0911/606301 delegát Ve
lehrad: 85 Nürnberg, Zufuhrstr.8.
tel.0911/268684
P. Jiří Pavelka, 8801 Aurách, Pfarrgasse
8, tel.09804/233

Odpouštět však neznamená zapome
nout ahistorik aliterární historik nemo
hou „odpouštět" tak. že by krutou prav
du přeskočili jako se dnes přeskakuji
padesátá léta.
JAROSLAV DRESLER

otevřít nejen okna, ale i dveře do literární
Evropy i do celého demokratického světa. Zvolili jsme úmyslně Karlovy Vary,
kde se léčili nejen ruští carové, ale i Goethe, Schiller, Franz Werfel a další spisovatelé“. V závěru dopisu Svaz svobodných autorů zdůraznil, že Václav Havel
svým životem a dílem ukázal cestu do
budoucnosti i do přítomnosti.

„Kdo nevěří na divý, není realista."
Johannes Marlo SIMMEL

Gertruda Gruberová: Jan Zahradníček

(k) Poslední komunistický prezi
dent Československa Gustav Husák
zemřel ve věku 78 let v pondělí 18. li

Tadeusz NOWAKOWSKI (polský spisovatel-exulant v Mnichové): „Když nenávidíme,
vítézí Hitler post modern v nás."

Nejprve několik slov o Svazu svobodných německých autorů. Na rozdíl od
východoevropských států, kde existuje
stále ještě jako dědictví minulosti jediný
oficiální spisovatelský svaz, je ve Spolkove republice Německo několik spisovatelských svazů, z nichž vedoucí místo
má FDA-Freier deutscher Autorenver
band a mnohdy až extrémně levicový
Schriftsteller Verband. Svaz svobodných
německých autorů vznikl v r. 1973 jako
reakce na svazové začlenění spisovatelů
do levicově organizovaných odborů IG
Druck and Papier. Mnozí spisovatelé,
známí i v českých zemích z řady přek
ladů, jako Hans Habe, Otto Zierer, Hu
bertus Prinz Lowenstein a přítelkyně
Mileny Jesenské, Margaretta BuberNeumann tehdy zdůraznili, že není
možno spisovatelskou práci odborářsky
normovat a ideologizovat“. Zprvu měl
nový svaz 35 členů, dnes jich má 1700 a je
zastoupen téměř ve všech spolkových
zemích; největší počet byl v Bavorsku. V
posledním roce přibyla však řada nových
členů z bývalé tzv. Německé demokra
tické republiky. Jsou to většinou politi
čtí vězni a spisovatelé, které před lety
vláda kancléře Kohla, za přispění F.J.
Strausse, vykoupila z německých kon
centráků za drahé valuty. I to se dělo ve
XX. století! Od začátku tvořili jádro
svazu západně orientovaní autoři, kteří
žili v době války ve Spojených státech,
jako např. Golo Mann, syn Thomase
Manna, Hans Habe, dr. Vokmar Zuhlsdorf a další, nebo autoři, kteří byli za
války v německých koncentrácích a
mnozí později i v komunistických. Tento svaz krátce po svém vzniku založil
sekci exilových spisovatelů, kterou
nejprve vedl generální sekretář exilového
Pen-Clubu docent Kratochvil a po něm
ruská esejitka Oxana Antič, která se
provdala za dnes již mrtvého chorvatského publicistu Mirko Antice. Po úmrtí
Huberta Lowensteina se stal preziden
tem svazu rektor Mikuláš Lobkowicz z
českého šlechtického rodu, filozof a
básník, který uvedl do evropské litera
tury Jana Zahradníčka knihou Vězeň
Páně (Der Háftling Gottes).
Mikuláš Lobkowicz pro přetížení os
tatními funkcemi se svého sedmiletého
předsednictví nyní vzdal a v Karlových
Varech byla zvolena jako nová prezidentkyně Angela von Brentano, germanistka ze slavného literárního a poli
tického rodu Brentanů, místopředsedou
byl zvolen vězeň Siegmar Faust. Kong
res, jemuž pozdravný dopis poslal jeho
protektor Václav Havel, měl tématiku
více politickou než literární. Bývalí vý
chodoněmečtí autoři se vyzpovídali ze
svých prožitků v Honneckerových kon
centrácích. Byly také přednášky a mati
né, které se zabývaly vysloveně tématen
„v pravdě žít a kde stojí dnešní spisova
tel“. Za české hosty z domova i ze zah
raničí promluvil dr. Josef Nesvadba,
psychiatr a autor vědecko-utopistických
prací „Zlatý Buddha“ ad. Za exilové
autory jsem byl požádán, abych promlu
vil o české lyrice a jejích vývojových ten
dencích. Na závěr kongresu byl poslán
protektoru kongresu prezidentu Václa-

„Smířil se s Bohem“

stopadu v intenzivní stanici nemocni
ce v Bratislavě na následky srdečního
infarktu. Měsíc po „něžné revoluci“ v
prosinci 1989 odstoupil ze své funkce
hlavy státu, kterou převzal dřívější di
sident a spisovatel Václav Havel. Pro
svůj špatný zdravotní stav (měl rako
vinu žaludku) přenechal Gustav Hu
sák již v létě 1988 místo generálního
sekretáře komunistické strany Miloši
Jakešovi.
Krátce před svou smrtí konvertoval
a slovenský primas Ján Sokol, jehož
katolické církvi a jemu samému ko
munistická strana způsobila tolik
příkoří, po zpovědi udělil těžce ne
mocnému poslední svátosti. Arcibis
kup Sokol v rozhovoru se zpravoda
jem jednoho českého listu řekl, že se
dr. Husák smířil s Bohem. To se nelí
bilo bratislavské Pravdě, která označi
la přijetí katolických svátostí jako
morální násilí, kterým klerikální
kruhy nemocného Husáka přepadly. |

Gustav Husák, který pocházel z ka- '

tolické rodiny, vstoupil již v 16 letech
do komunistické strany. Tisovým
režimem byl několikráte uvězněn. Byl
zastáncem myšlenky většího přiklo
nění k Sovětskému svazu. Syn proletářské dělnické rodiny, narozený v
Dubrovce u Bratislavy, se stal vedoucí
postavou slovenského povstání proti
fašizmu a proti německým protek
torům Slovenska jako patriot pod čes
koslovenskou vlajkou.

Jako jediný z dřívějších politiků
přežil Pražské jaro. Stal se zastu
pujícím ministerským předsedou re
formní Černíkovy vlády, později byl
zvolen prezidentem republiky. Podí
lel se značnou mírou na vypracování
konceptu federačního Českoslovens-

Tetčicích, okr. Rosice
Ladislav Kmenta, nar. 22. 12.
1933 v Boře licích, okr. Hodonín
Jar. Dobrý, nar. 29. 1. v Chotíkově, okr. Plzeň
Juraj Synák, nar. 23. 3. 1909 v
Horni Zelenící, okr. Hlohovec
Lad. Ondráček, nar. 4. 6. 1928
v Praze
Všichni, t. č. ve výkonu trestu
ve věznici č. 1 v Hradci Králové,
jsou vinni.

že dne 9. srpna 1959 v Jičíně
společně po vzájemné dohodě
1) odcizili z nápravně pracovního
tábora Valdice nákladní auto zn.
Praga RND ev. zn. B 31434 v
hodnotě 26.136 Kčs a sanitní auto
zn. Škoda 1200 ev. zn. B 58145 v
hodnotě 17.952 Kčs - obě tato
vozidla ke škodě NPT Valdice
2) uprchli z výkonu trestu, jež si
odpykávali v nápravně pracovním
tábore ve Valdicích,
a tak

j

ad 1) majetek, který byl v soc.
vlastnictví, rozkrádali tím, že se
zmocnili věcí z lakového majetku
v úmyslu nakládal s nimi jak s
vlastními, přičemž tímto činem
byla způsobena značná škoda,
ad 2) úmyslně mařili výkon roz
hodnutí soudu tím, že uprchli z
vazby.
čímž spáchali

Šlo o hromadný, organizovaný a
odvážný způsob útěku z vazby,
který mohl mít i těžké následky
na osobách, neboť bylo nutno
použít i střelných zbraní...
Tolik citát stručně uvedeného
rozsudku. A celková výše rozsud
ků ve znamení komunistické "pře
výchovy" pro 6 zcela bezvýznam
ných osob? Lze snadno sečíst:

Odůvodnění

Zodpovídáním obžalovaných,
vyšetřením orgánů Krajské správy
MV v Hradci Králové, posudky o
hodnotě odcizených vozidel a o
výši škody na nich způsobené, dá
le posudky o osobách obžalova
ných a výpisy z jejich rejstříku
trestu má soud zjištěno toto:.
Obžalovaný Jan Šindler pochá
zí ze živnostenské rodiny. Tento
obžalovaný byl odsouzen rozsud
kem býv. státního soudu v Praze
ze dne 23. 4. 1949 pro trestný čin
podle par. 1, odst. 2 zák. na
ochranu lid. dem. řep. k trestu
odnětí svobody v trvání 25 roků...
Obžalovaný Lad. Kmen ta po
chází rovněž ze živnostenské rodi
ny a ze sedmi sourozenců (pozn. asi přitěžující okolnost). V roce
1950 pro tr. čin velezrady odsou
zený v Bratislavě ke 23 rokům...
Obžalovaný Jar. Dobrý pochází
z dělnické rodiny (a přece ho to
nemine) a pro přestupek proti
předpisům o zbraních a střelivu
dle par. 139/1 odsouzen k trestu 7
roků odnětí svobody...
Obžalovaný Josef Koudelka po
15
Pouhých sto třicet a půl roku!
Kdo nikdy neprožil údobí ko
munistických kriminálů, neuvěřil
by a nepochopil by řádění zfanatizovaných komunistických do
zorců po dopadení při útěku. Ne
pochopil by spoustu dopadajících
ran, doprovázejících vězně mnoh
dy do bezvědomí. Nepochopil by
a neuvěřil by snad celoměsíční

pobyt v korekční cele s pouty na
rukou a přísný, stále kontrolova
ný zákaz ulehnutí na betonové lo
že po dobu dlouhých, nekonečně
se vlekoucích deseti dnů! Nepo
chopil by prožití zoufalých hyste
rických zajetí rozpoložení mysli,
kdy vězeň je donucen s veškerým
vypětím vlastní vůle ke spánku
vestoje ve zcela horečnatém sta
vu; kdy tělo je zcela zdoláno ob-

Za věrné přátele, z nichž Šin 
dler, Synák a Kmenta nežijí,
uvádí
Josef Koudelka

všichni dle par. 245, odst. 3 tr. z.
a par. 22. odst. 1 tr. z. k úhrnému trestu odnětí svobody k tr
vání u Jana Šindlera, Lad. Kmen
ty, Jar. Dobrého a Josefa Koudel
ky sedm (7) roků, u Juraje Synáka
a Lad. Ondráčka pět (5) roků.

jiní.

Obžalovaní:
Jan Šindler, nar. 25. 1. 1915 v

odsuzují se

kár, Vysuček, Kubíček, Kolář a

ad 1) trestný čin rozkrádání ma
jetku v socialistickém vlastnictví
podle par. 245
ad 2) trestný čin maření výkonu
úředn. rozhodnutí dle par. 171 a

probouzejícím ženu, děti, rodinu.
A jména maniaků, lidských drav 
ců, zůstávají nesmrtelná. Náčel 
ník valdické věznice Král z do
zorců Keiklíček. Kolomazník. To-

Lidový soud v Jičíně uznal v
hlavním líčení dne 7. ledna 1960,
konaném v NPT ve Valdicích za
účasti předsedy senátu Františka
Ž Přibyla a soudců z lidu Jar. Jiránka a Jar. Petra takto právem:

pěti dnů neobdrží skývu chleba a zaschlé, vlastní krve...
Ale ten, kdo prožil, nikdy ne 
kapku vody. A noční výslechy za
doprovodu kopanců... A neuvěřil může zapomenout. Je pozname
by, že vlastní mocí lze smýt stopy nán navždy. Ve dne i za nocí, kdy
se probouzí zpocen, s výkřikem

”S v ě d o m í”.

rovským tlakem fyzické i psychic
ké únavy a chvěje se jako starci
před smrtí. A stejně tak by snad
neuvěřil, že po dobu počátečních

Jménem republiky!

chází z úřednické rodiny (mimo
řádné přitéžující) a pro ir. čin
sabotáže dle par. 85 tr. zák. od
souzen vyš. voj. soudem v Trenčí
ně ke 13 letům odnětí svobody.
Obžalovaný Juraj Synák po
chází z rodiny středního zeměděl
ce. Obžalovaný byl rovněž země
dělcem a vlastnil 6 ha pozemků
(ta odvaha!). Rozsudkem bývalé
ho státního soudu v Praze ze dne
10. 6. 1949 pro ilegální útěk do
ciziny odpykává si 10 let odnětí
svobody. Podruhé byl odsouzen
rozsudkem okresního soudu v Plz
ni pro tr. čin maření úředního
rozhodnutí, když uprchl z výkonu
trestu, ke 3 a půl roku odnětí
svobody...
Obžalovaný Ladislav Ondráček
se vyučil trulilářskému řemeslu.
Pro tr. čin vyzvědačství v Praze
ze dne 8. 11. 1951, č. j. 2 Ts 1
42/51 odsouzen k trestu odnětí
svobody na 15 roků...
Všechny obžalované je nutno
pokládat vzhledem k jejich dosa
vadnímu způsobu života a k jejich
závažné trestné činnosti za proti
společenské živly. Všichni obžalo
vaní svým špatným a neukázně
ným chováním ve výkonu trestu
odnětí svobody dávají najevo, že
setrvávají i nadále na svých špat
nostech, a je zřejmé, že výchovné
působení ve výkonu trestu nemá u
nich dosud účinku.
Jednání obžalovaných je spole
čensky vysoce nebezpečné jednak
proto, že obžalovaní svým jedná
ním vážnou měrou narušili zájem
společnosti na výchovném účelu
trestu naznačeném v par. 17 tr.
z., nehledě ani k dalším násled
kům jejich činů, zejména ke znač
ným nákladům a ztrátě času, které
si vyžádalo rozsáhlé pátrání po
uprchlých obžalovaných, zvláště u
Šindlera. Míra zavinění obžalova
ných je mimořádně velká vzhle
dem ke způsobu provedení útěku.

Václav Jiří Vo stře z, vedoucí Kanadské oblasti Kresťanské akademie v Ríme,
18 Aintree Court, Hamilton, Ontario,L8K 4R9, Canada (tel.:416-547-6219.)

Hamilton, 16. prosince 1991.
OZNÁMENÍ

A

POZVANÍ

Drazí Členové Kanadské oblasti Křesťanské akademie v Ríme, čtenáři
Nového života z Ríma, členové CML a věrní krajané!

S radostí vám sděluji, že se v příštím roce 199 2 uskuteční společná
děkovná pouť exulantů a zahraničních krajanů na Velehrad. Ten úmysl Jane
vyhlásili Již v první polovině listopadu 1989 v Římě, v době svatořečení
Anežky Přemyslovny. Cyrilometodějská liga v Kanadě od té doby činila
organisační přípravy. Pán Bůh naše prosby vyslyšel a zajisté na přímluvy
Matky Vítězné, Panny Marie i našich svátých patronů, padly okovy utlačovatelů. U Boha je všechno možné a my jsme dnes přesvědčeni, že ten vývoj
Je úzce spojen s fatimským poselstvím. - Bude_ll socha Panny Marie v Exi
lu již v červenci převezena z Lisle do Prahy - Strahova, také ji tan
přivítáme l
Zde je návrh pořadu kanadské CML poutní výpravy:
Duchovním vedoucím je dp. Josef Šach, 464 Plains Rd.West,Burlington
Ont. ,L7T 1H2 (tel: 416-523-1932) a organisační řízení převzal pokladník
CML p. Zdeněk Zimmer,877 Upper Gage, Apt.9O8, Hamilton, Ont., L8V^ 4K8
(tel: 416-383-5241). Leteckou dopravu do Evropy a zpět,včetně pojištění,
zařídí cestovní kancelář Globál Expeditions,P. 0.Box 3100, 87 Milí St. ,
Almonte, Ontario, KOA 1A0 (tel: 613-256-4057 - fax: 613-256-4512).
♦ Čtvrtek, 2., VII. 92 k večeru odlet z Toronto do Prahy, či Vídně. Je
možnost zařídit přestup ze vzdálených měst Kanady.
• Pátek, 3^VII.92 dopoledne doprava autobusem z letiště do hotelu v
Uh.Hradišti. Ubytování na tři dny. Pojede-li se z Vídně, prohlídka
Bratislavy - či z Prahy, prohlídka Litomyšle. Odložení zavazadel,
výměna peněz, společný oběd, odpočinek. K výpravě se mohou přidru
žit ti, kteří budou ve Vlasti už dříve. Později zájezd do Zlína,
tam mše svátá a možnost exkurse.
* Sobota, 4.VII.92 po snídani autobusový zájezd do Brna - prohlídka
dle přípravy Cs. Orla, společný oběd a příjezd na Velehrad aiJi o
15:30 hod,
0 16:30 hod. odpoledne v bazilice na Velehradě program '‘DUCHOVNI OD
KAZ EXILU NÁRODŮM VE VLASTI":
1. Msgr.Dominik Hrušovský,Rím,biskup Slováků v zahr.-či jeho zástup.
2. Msgr.Petr Esterka,USA,bi sk. vikář pro Severní Ameriku - za zámoří.
3. Msgr0Pavel Kučer a, delegát české duch, správy v Německu -za Evropu.
0 17:30 hod. VEREJNÁ MODLITBA SV.RŮŽENCE - SLAVNÉHO, díkůvzdání Bo
hu a Nej svět ější Panně za splňování fatimského poselství.
0 17:50 hod, PONTIFIKALNÍ MŠE SVATA v bazilice - KÁZANÍ Msgr. Jaro
slav Skarvada,Praha, biskup Cechů v zahr. - koncelebruj! všichni
krajanští kněží.(Kdo zůstane:, adorace od 19.do 24.h. ,půln.mŠe sv.)
* Neděle^ 5.VII.92 v 10:30 h. HLAVNÍ PONTIFIKÁLNÍ MSE SV. na papežské
tribuně venku na nádvoří. Bude vést Otec arcibiskup olomoucký.
0 14:30 hod. SVATE POŽEHNÁNÍ.
0 16:00 hod. odjezd autobusem do Uh.Hradiště a ve vhodném sále spo
lečná večeře. Možnost účasti na tomto seznamovacím večeru je na
bídnuta i jiným skupinám ze zahraničí (předem zamluvené vstupenky)
a počítá se s hosty z Vlasti.
* Pondělí, 6.VII. Po snídani odjezd autobusem na Slovensko:BRATISLA
VA, TRNAVA, NITRA (tam nocleh).
♦ Úterý, 7.VII.92. LEVOČA - poutní pořad a oběd. Odpoledne odjezd do
VYSOKÝCH TATER,. TATRAN SKLA. LOMNICE - nocleh.
♦ Středa, 8. VII. VYS. TATRY, DEM. JESKYNE, RADHOST u Rožnova, SV. HOSTÍN.

Registrace
kupónových knížek

končí
31.ledna 1992!

"Res publica" č.1/92

♦ Čtvrtek, 9.VTI.92. SV. HOSTÍN - od rána poutní pořad,pak zastávka na
SV. KOPEČKU a odpol. prohlídka OLOMOUCE (Staré Město,ostatky bl.Ja
na Sarkandra, katedrála, Přemyslovský sál...). K večeru program na
vržený místními Orly. Nocleh.
•Pátek, 10.VTI.92. HRADEC KRÁLOVÉ, PODĚBRADY, STAR A BOLESLAV, tam od
polední a večerní poutní pořad - nocleh.
♦ Sobota, 11. VTI. Ráno odjezd do JABLONEHO V PODJEBTEDÍ ku hrobu bl.
Zdi slávy a pak na SVATE HORE u Příbrami odpol.poutní pořad. Nocleh.
♦ Neděle, J2. VII.92. PRAHA - PRIVÍTANÍ SOCHY PANNY MARIE V EXILU na
Strahově. - Katedrála sv. Víta, Hrad, Hradčany... Nocleh v Praze.
♦ tondělí, 13. VTI. Prohlídka PRAHY. Nocleh.
♦ Úterý, 14. VTI.92. Odlet z Prahy do Toronto (přes Frankfurt/M.).

Účastníci mohou zůstat delší dobu ve Vlasti. Závazný pozdější odlet

z Prahy si musí sami dojednat s Globál Expeditions. Cena letenek je stej
ná. Je možné, že i přes letní sezónu budou později vyhlášeny slevy cen a
podle toho se konečně vybere letadlo - zatím je zamluvena německá spo
lečnost. Cena obou letů nyní ukazuje na něco přes CAN.$ 1.000. Po jištění
zálohy^a rtcancellati*n'', zavazadel a zdravotní bude asi $68.-. Uzávěrka
přihlášek u cest, kanceláře^je 1. dubna 92, se zálohou $200.-. Organisá
torovi p. Z. Zimmerovi se však přihlaste co nejdříve (ve Vlasti se za
dávají hotely pro výpravy půl roku dopředu). On vám zašle přihlášku a
podrobnější údaje cd Globál Exp. a zapíše vás pro program poutí ve Vlasti,
Zatím nám nabízí služby pět cest, kanceláří v ČSFR. Vybereme nejvýhodněj
ší (cena asi $140 při tuři st. třídě, či $300 v I.tř.). zálohu $100.- vybí
rá p. Zimmer (šek vystavte na jeho jméno a adresu). Příští rok se počítá,
že Inflace naroste asi 20%. Dále jsou příplatky pro cizince, ale předpo
kládáme, že většina má nárok na dvejí občanství. Formulář žádosti o ob
novení čs. občanství podle zákona č.88/1990 obdržíte od Embassy of the
Czech and Slovák Federal Republic, 5o Rideau Terrace,Ottawa,Ont.K1M 2AL
(poplatek Je $28.-). K žádosti o vydání cestovního pasu v cizině je tře
ba uvést rodné číslo a toto sdělí: Úřad důchodového zabezpečení, Křížo
vá č. 25, 150 00 Praha 5.

---- eoo----NOVY ŽIVOT, náš výborný měsíčník z Ríma bude pro rok 199 2 stát o($ 25.-).
Sek laskavě vystavte na mé jméno a adresu. Stejně tak i čl. příspěvek
Křest, akademie v Římě, v r.92 je to $10.-. Celé částky odesílám sekre
tářům do Ríma: Dp. .Vojtěchu Hrubému, S. D. B. a dp. Petru Ovečkovi , S. J. Ny
ní má naše Kanadská oblast Křesťanské akademie 40 řádných členů.

pět $ 31.00 (letecky). Můžete též předplatit příbuzným do ČSFR

OBNOVA MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMESTSKÝM NÁMESTÍ V PRAZE.
došlo na zvláštní fond CML v Kanadě dosud $ 2.017.50.

Darů

ČESKY ^PAMÄTNÍ K VE FATIME bude žádoucí postavit co nejdříve po ukon
čení společné děkovné pouti na Velehrad. Dary, které dosud došly do Hamilten, Ont., na fond "CML CZECH ALTAR FUND, FATIMA", činí $17.102.80.
Naší povinností je splnit slib ještě z Mariánského roku a ukázat před
celým světem vděčnost českého národa.
K UCTENÍ OBETÍ A ODČINENÍ KŘIVD Z DOBY NESVOBODY A NÁSILÍ se připojujeme^k plánu v r. 2.000 postavit nový kostel na Blaníku. Při nän pak,
k zajištění stálé duchovní služby, nový exerciční dům. Mimo významu ná
rodní svatováclavské tradice, mluví pro tento plán i gení-c.g< nká pni ože
ní (leží též na hranicích třech diecésí: pražské, českobudějovické a
královéhrade cké).

Dekuji za dosavadní spolupráci a přeji požehnané Vánoce a Nový rok!
S pozdravy vás V. J. Vostřež.
VIA AIR MAIL

PAR AVION

