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Kónu se zdál ten
nto vtip na zadá- 0
tku roku 1991 při
tažený za vlasy,
dnes se o ton již
nedá pochybnovat.
Městské a okresní
úřady okupují bý
valí komunističtí
úředníci /není sh-‘
odné s členstvím
v KSČ/, kteří se
aktivně zúčastni
li všech nezákon
ností posvěcených
okresními a kraj
skými sekretariá
ty. Ne zcela jas
né zákony jin umo
žňují, aby dělali
překážky zejména
u restituovaného
majetku. Přiroze
ně, že chápu, kdy-ž. mají zlost,_____
vrací^ii se souse
dovi velký dúm a
nebo řeznictví.
Očekávám však, že
se nebudou při je
dnáních o restitu
ci zpupně či přímox
uličnicky.chovat. Ing.Unzeitig z Městského úřadu v Šumper
ku na žádost mé sestry o dokumentaci k domu bez náhrady vy
vlastněného podle zák. č.15/59 Sb.,za přítomnosti majitel
ky, mojí matky, ji řekl; "Vy nejste pro mne partneři, aby
ch vám nějakou dokumentaci předkládal. Dávno již nejste ma
jitelé, majitelem je stát!” Vůbec ho nezajímalo* že Minis
terstvo pro správnu národ.majetku a jeho privatizaci futo
dokumentaci po nás požaduje. Není to přirozeně žádná výji
mka zejáéna po roztrušované tezi vládním Občanským hnutím
o tom jak bez starého aparátu by přestal stát fungovat.VH.
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Nebudu,myslím daleko od prav
dy, kdy se tak trošku přiblížil
Vážený
okamžik, kdy mohu konečně s jis
totou
říci, že opět tak jako v
Soud proti bývalým přtdstKVitelům
minulosti jsme si sice všichni
Federálního minieterstve vnitra
před zákonem rovni, ale někteří
z nás se stali mezi tím trochu
Městský soud v Prase
rovnější. Nejvyšší soud, který
Spálená ul. č. 2
projednává případ hlavních estébáká Kincla, Lorenze a Vykypěls
Praha 1 - Nové Město
a tím spíše vojenská prokuratura
věru svérázným způsobem vybírala
Vážený soude I
fVnkc? B
Snad podl^

S projevem vysoké úcty
Nepřišla ani odpověi
soudu o za evidování
dopisu či prosté sdělení o obdržení dopisu·

Ing. Vladimír Hajný
ČSA 34
787 01 Šumperk
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Obrací· se ne Vaši Instanci j ako svědek, který po přečtení
zprávy o průběhu výpovědí bývalých příslušníků bezpečnosti, uveřejné v "Českém deníku" dne 7«dnora 1992, má k tomj co říci· Do
mnívám se, že nebude na závadu, že mé svědectví soud původně ne
předpokládal·
Musím však reagovat na tvršení svědka Ivana Koníčka, analy
tika 10· odboru XI.správy SNB, který se zabýval "bojem proti vni
třnímu nepříteli"· Svědek Koníček mino jiné uvedl, že: "Formula
ci důvodu ssjištění osoby» která pak byla vpisována i do protoko
lů, označil sa "právně čistou"·
Přirozeně, že je možné, že panu Koníčkovi jeho tvrzení zapa
dá do konstrukce, kterou si v dlouhých chvílích na StB vymýšleli·
Skutečnost však byla naproato Jiná· Podávám svědectví, Ze po mém
zadržení třeni důstojníky StB, během dopoledních hodin ve čtvrtek
před 70.výročím vzniku ČSR, ns mém pracovišti v Konstruktivě Pra
ha ve Strašnicích, byla skutečnost zcela jiná· Po mnohahodinovém
výslechu na úřadovně MV na Smíchově jsem byl odvezen na Ruzyň do
věznice, přičemž na původně zapsaný důvod do protokolu o zajiště
ní osoby, o kterém pan Koníček tvrdí, že byl "právně Čistý", ano
odmítlo správo věznice ne Ruzyni přijmout· Pracovníci StB museli
znovu odejet na úřadovnu MV na Smíchově a tam vypsat nové proto
koly o mém zajištění, již e novým "právně čistým" důvodem· Takže
těch "právně čistých* důvodů bylo podle potřeby několik· Podle
pana Koníčka bylo asi "právně čisté" i to, že po 48 hodinách na
celo zadržení a kdy jsem odmítl dát slib, že se manifestace k
70.výročí vzniku ČSH nezúčastním, mi bylo přidáno dalších 48 ho
din na cele v Ruzyni· Tolik mé svědectví.

Zamyšlení nad dvěma dopisy
Nikoliv hmotné statky, ale spravedlnost

Dopis byl adresován Kanceláři prezidenta na Pražském Hradě. Psala ho
dlouholetá čtenářka „Národní Politiky“ a dala ho redakci k dispozici, aby
uvážila, zda ho chce uveřejnit. Dopis je dosti dlouhý — a tak alespoň několik
citátů:

„...Na tomto místě bych se ráda, jako
takzvaná „exulantka" rozhodně distan
covala od těch „vlastenců“, kteří mo
mentálně nemají nic jiného na práci, než
od Československa CHTÍT. Ať je to
cokoliv. Jsem přesvědčena o tom, že ti,
kteří se hlásí o svá práva nejvehementněji
a často i dost primitivním způsobem,
patří k těm, kteří zde v exilu toho moc
pro naši vlast neudělali. Bohužel ale ve
řejnost v Československu nás lidově
řečeno hází do jednoho pytle. Ale ti,
kteří zde pracovali nezištně z přesvě
dčení, že plní své ideály, si nezasloužili,
aby slovo exulant se používalo s nega
tivním přízvukem...“. Naše čtenářka z
Mnichova pak jmenuje exilový SOKOL
nebo v Mnichově po 40 let pracující Čes
kou sociální pomoc, na kterou se krajané
obraceli se svými problémy a dostalo se
jim nezištné pomoci. V dopise dále píše:
„Ráda bych se těchto lidí zeptala, jestli
by měli tu odvahu se postavit před pana
Prezidenta, podívat se mu do očí a poža
dovat zpět nějaký majetek — i když
:htějí žít nadále zde v cizině?! Jsem přes
vědčena, že morální právo na to nemají a
^ylo by to velké gesto exilu, kdyby ale;poň momentálně dopřál naší vlasti
divili oddechu. Určitě by se občané na
íáš exil dívali jinak a náš vztah by se zle
pšil...".
Čtenářka „Národní politiky" na svůj
dopis dostala z Kanceláře prezidenta re
publiky odpověd: „Váš dopis nás potěíil“, praví se v ní. A pak: „Většinou se
:kutečně setkáváme s tím, že nám bývalí
5s. občané vyčítají, že nemají nárok na
vrácení majetku a podobně. Jsme rádi, že
e konečně ozval někdo, kdo chápe pro>!émy své bývalé vlasti a dívá se na dění u
lás realisticky.“ Dále se pak děkuje za inormace o činnosti Sokola a České soci1 ní pomoci v exilu: „O jejich práci prakicky není nic známo“.

celáře prezidenta republiky. Domníváme
se, že tento dopis prozrazuje zřetelně,
kde je — jak se říká — zakopaný pes ve
vztahu exilu k některým českoslovens
kým institucím, včetně — alespoň někte
rých pracovníků — Kanceláře pana pre
zidenta. Všimli jsme si totiž slovíčka
„bývalí“. V odpovědi do Mnichova čte
me: „Bývalí čs. občané“ a pak se hovoří o
problémech „bývalé vlasti“.

Aby bylo jasno — jednou a provždy:
Češi a Slováci, kteří odešli v letech 1948
až 1989 do zahraničí, nejsou a nikdy ne
byli „bývalí" občané Československa a
tuto republiku nikdy nepovažovali za
svou „bývalou“ vlast. Mnozí z nich po
desetiletí dávali všechny své síly tomu,
aby v této zemi, kterou milovali, byla
obnovena demokracie. Aby jednou a na
vždy vymizel komunistický režim a rudá
totalita. Pro tyto cíle a ideály obětovali
mnohdy své zdraví, svůj volný čas a nik
dy se neohlíželi, kolik pro to, co dělají,
vydávají marek, dolarů, franků. Jsou si ti,
kteří v Kanceláři prezidenta republiky
píší o těchto lidech jako o „bývalých“
občanech, vůbec vědomi, co říkají? Jaké
hrubé urážky statisíců exulantů se do
pouštějí? A co tomu říká pan prezident
Václav Havel? Ví vůbec o tom, co si jeho
spolupracovníci — alespoň někteří — o
exulantech myslí? O těch exulantech,
kteří např. tehdy, když byl on a jeho přá
telé pronásledováni komunisty, alarmo
vali světovou veřejnost a organizovali
akce za jejich svobodu. Škoda, že ještě
nikdo z předních českých a slovenských
politiků nenašel odvahu, aby řekl své
mínění k „názoru“ ministra zahraničních
věcí Jiřího Dienstbiera, že nikdo nebyl
nucen v minulosti z Československa
odejít. Jiří Dienstbier, řadu let chráněný
legitimací s rudou hvězdou a později
chráněný těmi, kteří podle něho „nemu
seli odejít“, skutečně odejít nemusel.
Vždyť nad ním drželi „ochranou ruku i
Co k oběma dopisům říci?
ti, jejichž práci v exilu dnes svými výroky
Nejprve několik slov k dopisu z Kan — mírně řečeno — snižuje. Ale co třeba

Egon Hostovský, Ferdinand Peroutka,
Jan Čep, Antonín Kratochvil, Pavel Tigrid — abychom jmenovali alespoň ně
kolik exulantů — ti také nemuseli odejít?
A nyní několik slov k dopisu z Mni
chova do Prahy:
Domníváme se, že by odvahu podívat
se panu prezidentovi do očí a požadovat
zpět svůj majetek měli stovky exulantů.
A jsme přesvědčeni, že pan prezident by
je jistě pochopil, i když by třeba ne vždy s
jejich názory souhlasil. Vždyť nejde o
majetek, který byl ukraden, který patřil
někomu jinému, než právoplatným maji
telům. Tento majetek byl scizen jménem
Československa komunistickými funk
cionáři — ať už jde např. o Baťovy závo
dy nebo o rodinný domek. Demokra
tické Československo by mělo mít tu
odvahu podívat se do očí exulantům a
říci: „Přátelé, ne bývalí, ale stále jsoucí
českoslovenští občané, uznáváme, že jde
o váš majetek, o vaše vlastnictví. Ale —
současná situace je taková, že mnohdy jej
nemůžeme vrátit fakticky, tak tak uči
níme alespoň morálně. Až se dostaneme
z té dnešní šlamastiky — za rok, za pět
roků, za deset let — pak se vyrovnáme.
Ale: Tam, kde je tento majetek exulantů
stále ještě v rukou bývalých komunistu,
oné pověstné komunistické mafie, tam
učiníme ihned taková opatření, aby tento
majetek přešel — než vám bude moci být
vrácen — pod správu státu.

Ne, exulanti nechtějí nic nemožného.
Chtějí jen, aby nebyli těmi „bývalými“,
ale aby se jim dostalo stejných práv jako
všem ostatním, kteří v Československu
žijí. Nechtějí být lidmi druhé nebo třetí
kategorie. Mají na to plné právo. V po
souzení těchto skutečností čtenářka z
Mnichova, myslela to možná dobře — ale
neuvážila všech důsledků svých názorů.
Exulanti se rozhodně stydět nemusí.
Zamyslet nad svými postoji by se naopak
měli ti, kteří jim upírají alespoň morální
satisfakci, jejich občanská práva — ať to
již zdůvodňují jakkoliv.
Nikoli hmotné statky, ne peníze — ale
spravedlnost, právo a rovnost všech se
všemi. To je to, co žádá většina Čechů a
Slováků, kteří odešli do exilu.

Michali Gorbačov odvolán

SSSR zanikl
(k) Od vánoc 1991 vlaje nad Krem
lem červeno-bílo-modrá vlajka Rus
ka. Nahradila rudý prapor s kladivem

a srpem, který byl téměř sedmdesát let
symbolem sovětského imperialismu a
nejhrůznější ideologie v historii světa.
V kazašské Alma Atě byl 21. prosince
1991 (právě v den 112. výročí narození
Stalina) podepsán zakládající doku
ment nového Společenství nezávislých
států (SNS), kterým zanikl Svaz so
větských socialistických republik.
Státní prezident Michail Gorbačov,
který při tomto aktu založení nového
společenství nehrál žádnou roli, byl
oficielně odvolán. Členy nového
státního svazku jsou: Rusko, Bílá Rus,
Ukrajina, Moldavie, Arménie, Azerbájdžán,
Kazachstán,
Kirgizie,
Turkménie, Tádžikistán a Uzbeki
stán. Gruzie, která je otřesena vnitro
politickými rozpory a vojenskými ak
cemi, dosud váhá. Ruský prezident
Boris Jelcin přijal pozvání na vrcholné
zasedání bezpečnostní rady Spojených
národů koncem ledna v New Yorku.
Prezident ČSFR Václav Havel zas
lal Michailu Gorbačovovi telegram, v
němž mimo jiné mu poděkoval za zás
luhy při prosazení politiky demokra
tizace a perestrojky v bývalém Sověts
kém svazu. „Pomohl jste také nám,
Československu a dalším zemím
střední Evropy vymanit se ze sate
litního a nesvéprávného postavení a
tím získat znovu naši svobodu, suve
renitu a nezávislot“ — stojí dále v te
legramu. — „Pomohl j$te celému světu
skoncovat se studenou válkou a ukon
čit závody ve zbrojení.“

STRACH

Strach je nutný — a je to pry dobře
tak. Řekl jeden slavný filozof.
Děti se mají bát rodičů. Rodiče,
společnosti. Společnost silných je
dinců, diktátorů.
Samozřejmě — strach hraje urči
tou úlohu v počínání jedince i spo
lečnosti. Každý to jistě nejednou
poznal na vlastní kůži. Ale, že by
strach byl oním hnacím motorem
společnosti — kdo by tomu chtěl
dnes věřit...
Ještě před několika lety měl svět
strach. Strach z atomové války.
Strach z nebezpečí, číhajícího v ko
munistickém světě. V Sovětském
svazu. A milióny si přáli, aby tento
strach zmizel, aby se nemuseli bát
zítřka s atomovým hříbkem na ob
zoru.
A pak se dočkali. Rudý kolos se
zřítil. Rychleji, než si kdo vůbec do
vedl představit. Skoro se to zdál být
sen — ale byla to prostá, skoro šedivá
skutečnost.
Lidé by měli jásat, smát se, rado
vat. Nemusejí mít strach...
Ale — chyba lávky. Zdá se to té
měř nepochopitelné. Strach zůstal.
Jiný, než ten před lety. Ted z neji
stoty, co se na východe bude dít. So
větský kolos se rozpadl, přízrak
Státní bezpečnosti a věznic zmizel.
Vznikají nové státy, nové státní út
vary. Jsou prý nejistou veličinou —
vzbuzují strach, protože nikdo neví,
jak se budou vyvíjet.
A zase je tu strach...
Člověk se diví, podivuje. Tolik si
každý přál pád onoho rudého obra.
Snil o tom, zdálo se mu o tom. A
nyní?
Strach...
Snad je jen chvilkový. Měl by být.
Vždyť to, co se děje kolem nás, by
mělo být důvodem k optimismu. K
radosti.
Nyní jsou okna k demokracii
otevřena.
Ne strach — radost je na místě.
Všude — v Evropě, ve světě.

ZPRÁVA
Ve dnech mezi 28. listopadem a
1. prosincem r. 1945 se v Teheráné
konala konference nedoucích státníků
tří spojeneckých velmocí a to: předsedy
Rady lidových komisařů SSSR, soudruha
J. V. STALINA, presidenta Spojených
států amerických pana PRANKLlNA
ROOSEVELTA a ministerského předsedy
Velké Britanie pana W1NST0NA CHURCH1LLA.
Konferenčních prací se eú&utndfr
za Sovětský svaz — lidový komisař
zahraničních vid s. V. M. MOLOTOV
a maršál K. J. VOROŠ1LOV;
za Spojeni státy —· zvláštní pomoci’ nik presidentův pan HOPK1NS, vel
vyslanec u SSSR pan HARR1MAN,
náčelník Hábu USA generál MARSřfALL,
vrchní velitel válečného námořního loďstva USA admirál KING, náčelník Hábu váleč
ného letectva USA generál ARNOLD, šéfzásobováid armády USA SOMERWELL, šéf
presidentova štábu admirál JJEAHY a PÚ&jMiU vojenské mise USA v SSSR generál DEAN;
za Velkou Britanii — ministr zahramčýích picl pan EDEN, vélvgslanec v SSSR
pan KERR, náčelník říšského generálníhlfí štábu generál BRÓQfíE, polpA maršál. DlLL,
první lord námořního loďstva admirál CÚNNlNGHAM, náčelník Hábu vilechého letectva
Velké Britanie vrchní maršál letectva PORTÁL, ěéf štába ministra obrany generál ISMAY,
náčelník vojenské mise Velké Britankf p
generál MARTEL.
Konference se usnesla na Deklaraci FSplblečprm postup« Oe váffcejrrati Německa
a o poválečné spolupráci třf velmocí, ja^ř i Deklaraci o Iratm.

DEKLARACE
TŘÍ MOCNOSTÍ
My, president Spojených státtf? ministerský předseda Velké Britanie

a premier Sovětského svazu zasettH jsme po dobu posledních čtyř dnů
v hlavním městě svého spojence-Mranu, a zformulovali jsme a schválili
svou společnou politiku.
Vyjadřujeme svop. rozhodnost, v tom, že naše zemé budou spolupra·*. cvvat ják po dobu války, tak i v ^následující době míru.
Pokud jde o válku, zástupci piašich válečných štábů se zúčastnili
,

našeho jednání za kulatým stoleny a dohodli jsme se na svých plánech
k zničení německých branných si^ Došli jsme k plné dohodě o rozsahu
a lhůtách operací, které budou podniknutý z východu, ze západu a z
jihu.

Vzájénibúr dtelioda" ji^;dúýbyio. ňóíaženo ^ájíšfújó náip; Vífeýtyífý*-·; ·ý
Pokuj jde o dobu míru,” tu.jsm^ípřešvědČchl/fžQj.^K^yfi^ěM^feí.'
nimi •existuje, zajistí trvalý míri(>PJně doznžvánie-.ýo)^
.·
'
*
·
i'f\·. fw
která spočívá na nás a na všech spojených n^ó^ecÍi\íy.aý?m$kVlt<tónění;
lakového, míru, jemuž se dostane schválení..pVéváŽnou^kpiásótÍ^nároJiV
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zeměkoule» a který odstraní pohromy a hrůžy.j.ýáíký.^íi•ipríoíiůi;.^Meníy

Společně se svými diplomatickými poradči.
budoucnosti: Budeme usilovat o spolupráci.4 rt aktiviif účast,.v,Še.cb>ídmh
y
.
· ■ u ···■*· - -*· -.. ·. .
.
* ’á '■ '.e', ■ .■ t., ·.* ‘;
velkých i malých, jejichž národy^^e/zasVětlIý srdcem Á rozumem^■ šlejtyá'
jako naše národy, úkolu odstranit,tyranii) otboétví,'‘úÚák'Va -úé^nášéňliy.ošt:
Uvítáme, jejich vstup do , světdyé.

toho budou přát.
- Není” síly na světě, která by .námiínohla^znWó^níiy aLychom.dfeúičilr

německá armády na souši,· Jejiql^ponflp^

závody se ■ vzdúčhu. ■ t
>
.)>>.. ?h. :·;<·.! W ·;■■
. Naše .ofcn&iva bude. pemUosrj&
Zakončivše své přátelské,pojraoy^.^blištó.tóií óčekávámet^^
náVódy světa budou žiti ’

souladu'.st svými
Přiieli isme sem··# ňádě^/atóžjb^óáj^^
přátelé/.^uc^i ye ^eČ^B^SÍlii·''Ä ’W*,

Poäätíáti&

u

Originální letáčfek z r.1943 vyzníval v tváří tvář
smrtelnému nebezpečí fašismu jinak než když jeho te
xt čteme dnes. Prohlášení F.D.Roosevelta a W.Churchi4
11a pronesená jedním dechem s JSV.Stalinem o úkolu
odstranit tyranii, otroctví, útlak a nesnášenlivost v
poválečném uspořádání světa, položils již v té době
základ rozdělení světa na sféry vlivu. Dokumentujeme
západní velmoci si nedovedli představit porážku Něme
cka bez sovětské válečné mašinérie opřené o urnutný
■ boj prostých vojáků zahryzlých i do elitních vojsk SS.
Ti vŠ8k nebojovali za brutální podmanění zemí východ
ní Evropy. To vyšlo až ze zbabělých ústupků Stalinovi.
V.M .
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< k rik verv brad? v ch Jit, ’ r eú s :roľ'íznuL :ri r.-rily
' :\, . ; to*nu ’ o\.k il; · ” >r.rt Ži’ůra-* roíízni te ·. r.cům hrdle-

’/slehni v.nov·' -k·· unajc” t :>ol tír řrzu·. ·· stručni :;'Slovensko 31 ovákůn
-Jdu
z.h v. k cnon hrstlx. iim<cky l. uvící obyvatelstvo by]o o Itud
vyhnáno v r. !-·,> až na Libla případy szíčenych rodin. ž :·.«? Jarům jsou
stále více v^írinr j< jich práva.
>
570.0) ' Jerů ' : jc na Slovensku mezi Jr;-ti slí vou a nomúrnem.. Xxtxxáx
Odveká
Je r ská selská zem byla skrze nepochopitelného a nespravedlivého
rozhodnutí v mírové smlouvě r. ISIS odtr-ena od základní m<· terské země·
Osud»který potkol mnohé Části území bývrlé monarchie.Když nrojí ždíme
oblast v’ c oduf od Břetislavy ták již málo najdeme bývalý ráz maJarských
vesnic,ale ihned vedle stojí nové c bytné panelové bloky s průmyslem se
špínou g se všemi ekologickými problémy♦Silné přistěhování oo těchto
1 xž r. í v . ·? v c .1. 1 outů xD3*-*H ud í lulo z msJurských 3f dláků neoblíbenou

J

e nec: t . ou man inu.
J
ľ.omuni s v.· cšr rl-nování a gigantománie hrozí z minulosti.Příklad máme v
G&bXfkox
ční plánování mezi komunistickým ^aScrskem a bývalým
vedením *3 .T nebralo ohled na ochranu přírody.Demokratické fca Jarsl o odpo

vědělo i\ cul;
stavením stavby,ale na slovenské straně se staví dále.
Hlasité nroVsty geologů varují, ztratí se úrodná půda a ze oamorinu 3e
stane nc ut? .ácné, vyschlá prsŮmjslová oblast. Vesnice vymřou.
Starosta,i t r. r: jsem musel -slíbit,<e neuverejním jeho jméno mi vyprávěl
že jeho v ul ovi již jednou vyhrožovali,jestli se budu brát za naše prá
va.Svet ale rusí vědět,co se zde děje ! .‘4á to být zde jako v Jugoslávii
jsme mn'videní cizinci ve vfegtní m|.
Náš přítel zí volal ještě ne .ollSTaiiSBř^přátel a potom jsme hovořili až
do poz lni noci. 5ošlo i na vyprávění Ženy,která musela v době jejího tě
hotenství vykonávat v zádódč zvláště těžkou práci,byla ji přidělována. .
Ŕ na její dotaz*proč*do3tala cynickou odpověJ. \)e příliš mnoho MaMáxxž^ ;
žaderů,možná Že chcípne ten Tvůj_____
i
SBXSdní maJarské školky ne dostát· jí možnost k renovaci a jsou ze zdra-‘1
votních důvodů zavírány. * Mám strach až začne moje malá dcera chodit do |
školy. Byle vždy u mých rodičů,protože jsem chodila do práce a mluvila y|

slovensky se znatelným maäs^ským přízvukem. Já měla s tím již před 25 lei

problémy,ale nenávist se prohloubjla^ffirvíni ale proč. Když naše děti ml8

ví maäarsky stává se,že dos-áJají vynadáno,jak se již stalo byly již

zfackovány se slovy "Äluv lidskou řečí ",
Když mluvím se svou kolegyní na pracovišti majersky slyším a vidím nená
vist é pohledy a poznámky · "Není lehké být Majerem ne Slovensku "
Toto mi zase vyprivčle jedna stará-selka z okolí Neutra. Já nemohu zem
řít,protože náš maJarský farář byl přemístěn do slovenské oblasti 8 my

máme mladého slovenského faráře,který mi ale u zpovědi nerozumí.
Smutné je také,že v kostelích jsou sochy svátého Štěpána vyměňovány
za slovenské svaté figury. Není dobré být Majerem na Slovensku,zvláště,

když není katolík.
To říká i židovský Spolupracovník kulturníhb střediske v Bratislavě. Ski
na oknech tento dům nemá již delší d bu.Byl také odstraněn trojjazyčný x
rrtpls ire
kulturního sdiskesi nemůžeme dovolit na sebe
upozorňovat.Štvanice na nás nabraly na intenzitě.Mn >ho našich členů
jspu Židovské rodiny,Kdd se mluví malarsky.A ty to mají dvojnásobně tčžk
Ano není vůbec lehké být Madarem na Slovensku zvláště když je Žid.
Přestaneme být "Lidmi" na Slovensku?

Katje brieb
TGFB - ‘^sterrcich
Dodatek překladatele ·
Upozorňuji na vážné nebezpečí vzniku "další Jugoslávie"7
potlač o v'.ní a nerespektování práv hárodnostních menšin vedlo v tomto re
gionu již k nejednomu konfliktu s nedozírnými následky.Neuvážené rozpor
cování ' akouška -Uherska a nepŕíhlÄížení k národnostním skupinám vedlo
•již jednou u nás k mezinárodnímu zločinu. Mám tím na mysli vyhnání Českýc
Němců z tohoto území. Násilné přičlenění této národnostní skupiny,masekl
české soldatesky lne 4.3·
191^ což naši historici ve větší většině
stále zamlčují mělo těžké důsledky. V r. 1918 se promarnila historická
šance,Masaryk porušil své sliby,že zde vybuduje drruhé Švýcarsko jak žá
dal^ čeští NČmci.Neštastná idea Jechoslovakismu nás provází dodnes.

Zločin £· Beneše a jeho nacionalistů nemá obdoby v evropských podmínkách·
Je smutné,že co plánovala zločinná hitlerovská klika na českém národu

nakonec provedl ale opačně Beneš.Jde o genocidu a zločin,
který má bohužel český národ na svědomí a je otř sné,že se s ním dopusud I
nedokázal vyrovnat,že doposud existují lidé,kteří ho ospravedlňují a

vysvětlují.
Je krutou ird>nií,že se Češi,-.vyhnáním Němců

růzr

vysídlili sami z Evropy. Odmí'

ní základních lidských práv v tolik vychvalované Masarykově republice Ě±xj•5
čtvrtině obyvatel potom bylo jenom krůčkem k potlačováním lidských práv.
Těžko může někdo popřít,Že to KEtaylx co se stalo po r. 1945 českým Němcům
nebyl způsob školení na maršové násilí proti skupinám obyvatel po r. 1948<
James Deakin říká:"Nedávejte vinu poslíčkovi*."Základem novinářské práce je
předpoklad, že každá zpráva musí 'být -pokud možno sdělena, že má důsle
dky, které nezmizí,a že tyto důsledky je třeba publikovat, má-li se najít
nějaká možnost nápravy, zlepšení nebo pokroku."
V.H.

