První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Dř^ye než kdy
jindymusíme dnes
před volbami uvě
domit svou odpově
dnost. S dobou
přiblížení voleb
ního aktu se více
a více ozývají
klasy vyzývající
k jednotě pravice
I sám veliký Kla
us nabádá voliče,
aby nedával hlas
malým stranám,
nebot to mohou
být hlasy, které
by mohly chybět.
Znovu a znovu se
vytahuje vyčpělý
argument o "pols
kém syndromu",
kdy velká roztříš
těnost pôsobí vlá
dní krisi. Velké
množství stran v
parlamentě zname
ná, že se nelze
domluvit. Prý!
Zkušenosti I.rep.i
nic neznamenají?
Uvidíme jak dále-l
Jse ty vítězné tzv
velké strany mezi,
sebou domluví.5%
klausule typická
pro německou po
válečnou scénu u
nás není k niče
mu. Máme dost
svých zkušeností
s velkou neomyl
nou stranou. VH.
Uvnitř čísla:

Koláž Michal Moučka

bolševizace
kariér ismus
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3. Exkluzivní rozhovor "Práce” s předsedou trestního se
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Bez sponsorú se neobejdeme

Obhajoba plesu
(K.O.) Masopust je doba radovánek
a veselí, doba konání plesů. Z nich
snad ten nejslavnější je vídeňský Ples v
Opeře. Také Praha měla svůj bál ve
Smetanově divadle. Každopádně se
tato exkluzivní událost nesetkala s
všeobecnými sympatiemi.
Jedni, členové Českého anarchistické
ho sdružení a Levá alternativa, jej označi
li za sociální provokaci a něvštěvníky
plesu přivítali deštěm shnilého ovoce.
Organisátoři jej spíše brali jako příleži
tost získat prostředky, jak se tvrdí, na
obnovu obnoveného Smetanova divadla.
Tedy jako akci mecenášskou. Přiznám
se, že mě na rozdíl od anarchistů vůbec
nepohoršila cena vstupenek. Prý se po
hybovala od 500 do 15 tisíc korun. Spíše
se mi zdála příliš nízká. Prostě si myslím,
že chce-li se někdo blýsknout ve společ
nosti milionárskych ex-manželek, milio
nářů a rodové šlechty, jen ať si sáhne
hluboko do kapsy a ukáže, že na to sku
tečně má. V situaci, kdy ve státní po
kladně prostředky nejen na kulturu, ale
ani na školství, zdravotnictví a další věci
chybějí, nelze nad tím pouze lamentovat,
ale je třeba je získávat všemi legálními
způsoby, ples v opeře nevyjímaje. Nejen
obnova divadla, historických památek,
ale i každá kulturní akce, ať již je to vý
stava obrazů, divadelní festival nebo
operní představení, plné zpěváckých
hvězd, stojí peníze, moc peněz a ty je
třeba někde vzít. Nejde-li to u chudého
státu, musí to jít U bohatých sponzorů.
Myslím, že není vůbec špatné, pomůže-li
na prkna Smetanova divadla přitáhnout
slavné hvězdy třeba Bránický pivovar
nebo když na uspořádání výstavy výt
varných děl a vydání kvalitního katalogu
přispěje soukromý podnikatel. Tak jsme
mohli v minulém roce vidět v galerii Via
Art, díky sponzorujícím firmám Corex a
Sonning, výstavu prací Viktora Vasareliho, bez finančního příspěvku firmy
Kunstorance Praha by se asi zase ztěží
uskutečnila souborná výstava ve Vídni
žijícího českého malíře Otakara Slavíka.
Prostě — bez sponzorů se neobejdeme.
A není třeba ani vyčítat nic plesu v opeře.

Výroční konference mezinárodní organizace IGFM

NÁRODNÍ POLITIKA

Březen 1992

20 let boje za lidská práva
Mezinárodni společnost pro lidská práva (IGFM) byla založena ve Frank
furtu právě před dvaceti lety. Zúčastnil jsem se letošní výroční konference,
která probíhala v duchu tohoto výročí. Na šestset aktivistů ze všech koutů svě
ta se sešlo 14.-15. března v kongresovém sále policisty střeženého Občanského
domu v Bensheimu v Hessensku, aby se podělilo o své zkušenosti a zážitky a
aby si vyslechlo svědectví z těch zemí, kde jsou lidská práva trvale porušována.
Podpora této organizaci byla vyjádře psychicky vyšinutí. Pět procent je jich
na v pozdravném poselství různých po nepohyblivých. Dr. Skrumova z Dnělitiků (dr. Kohl, W. Scháuble, Otto von propetrovska popsala situaci v Rudé ar
Habsburg, V. Landsbergis, Buthelesi a mádě. .6600 vojáků ročně přijde při vo
další), které přečetl předseda IGFM dr. jenské službě o život. Mnoho procent z
Gnauck. člen předsednictva dr. Agrusov nich spáchá sebevraždu. Sama ztratila
podtrhl ve svém úvodním prohlášení osmnáctiletého syna, čte fragment z je
zejména čtyři oblasti, kde jsou v součas ho posledního dopisu. Ten jí byl doručen
né době lidská práva porušována nejkři až několik měsíců po synově smrti.
klavěji: na území dřívějšího Sovětského
Alexander Romaš upozornil na exi
svazu, v Číně, Jižní Africe a Jugoslávii. stující psychiatrickou kliniku pro poli
(Nevyhnul se ani Kubě, Albánii, Tu tické vězně a také na nepřímé represálie,
recku a Rumunsku). Dva zvláštní do z nichž mohou mít lidé strach. Několik
datky jeho projevu se dotýkaly postavení dalších svědků z Ruska a Ukrajiny pou
křesťanů v islámských zemích a pro kázalo na neutěšenou situaci církve.
„Církev se musí osvobodit od agentů
blematiky národnostních menšin.
Rozpadem Sovětského svazu se situa KGB“, zdůraznil pan Borčevskij, člen
ce v oblasti lidských práv automticky ne skupiny Moskva — Helsinki. Poslanec
vyřešila. Komunistická velmoc č. 1. zane ukrajinského parlamentu Suchorukov
chala ve své zemi spoušť. Zdecimované připomněl, že vláda sestává z bývalých
lidi, hospodářství, medicínu i přírodu. komunistů. „Bůh nás ochraňuj před ta
IGFM se nezabývá jen lidskými právy, kovými demokraty“, řekl A. Suchoru
ale také přímou konkrétní pomocí. Bude kov.
proto organizovat ještě více transportů
Prof. Ramis Rizajev z Baku upozornil,
do oblasti Minská, Moskvy, Kyjeva, že už čtyři roky trvá válka v tamní obla
Smolenska a Petrohradu. Nákladní auta sti. Válka s tanky, raketami a vším, co k
budou vozit do těchto oblastí ještě více ní patří. Tisíce lidí přišly o život. Obě
léků a potravin, především rodinám s strany mají být těmito zbraněmi zničeny.
mnoha dětmi. Přítomní uctili minutou Proč? Azerbajdžánu ani Arménii není té
ticha památku dvou řidičů kamiónu, to války zapotřebí. Žili jsme po staletí
kteří při zabezpečování této humanitární jako bratři řekl. Tato válka je organizo
pomoci nedávno v Rusku zahynuli při vaná ještě totalitními silami. Sověská
automovilové nehodě.
armáda barbarsky pronásleduje tamní
členové německé sekce IGFM navští obyvatelstvo. Děti byly postříleny ne na
vili loni na podzim jeden koncentrační ulici, ale na balkónech a za okny domů.
tábor 750 km severně od Moskvy. Zjisti
Paní Phing-Sung z Hongkongu popsa
li, že jsou tam stále internováni političtí la případ Lau-Čan-Cingové , která byla v
vězni. Ale i kriminální vězni žijí v hroz Číně zatčena, obviněna z „kontrarevolučných podmínkách. Ti černě odění vězni ní propagandy" a odsouzena na deset let.
prostě potřebují naši pomoc, řekla dr. Žila v cele 2x3 m, a protože se odmítala
Zagorodnaja. Padesát procent lidí v podrobit „převýchově“, byla uvržena do
postkomunistických věznicích je ne temnice o rozměrech 1x2 metry a 5 m vy
mocných. Mají infekce, trpí TBC, jsou soké. V roce 1988 poslala rodičům mo-

ták, za to dostala na nohy železnou kouli
a umístění v temnici. Uvedla, že v číns
kých žalářích žije spousta nervově vyši
nutých lidí. Po celé dny mumlají jednu,
dvě věty. Šest měsíců musela čekat na
zubaře. Ani věznění bez rozsudků nejsou
žádnou výjimkou. Obhajoba téměř nee
xistuje. V Číně je na 16 miliónů vězňů, z
toho 6% politických.
Neobyčejně děsivá je situace v oblasti
lidských práv na Kubě. Castro se neštíti
posílat do vězení ani 10-12 leté děti. (Na
protest proti tomu připravuje IGFM
před kubánským velvyslanectvím v Bon
nu hladovku). Vězňové v kubánských
věznicích jsou mučeni elektrickými šoky.
Jak se vyjádřil jeden kubánský spisovatel,
odsouzený pro „subverzivní“ literaturu:
„Je to jako v Dantově pekle“.
Paní Doina Cornea a šéfredaktor opo
zičního časopisu Romania I.ibera Bacaneu upozornili na trvající kryptokomunismus v Rumunsku a s tím spojené po
rušování lidských práv. Jsou toho názo
ru, že Rumunsko má Šanci se osvobodit
od komunismu a že by bylo škoda, kdyby
se tato příležitost propásla.
Také v západoafrickém regionu do
chází k hrubému pošlapávání lidských
práv. Konflikty mezi muslimy a křesťany
jsou zdrojem napětí této části tohoto
kontinentu. Dochází k zapalování ko
stelů a zabíjení křesťanů. Sedmdesát pět
procent obyvatelstva tu tvoři analfabeti.
Ti o lidských právech nevědí nic. Také v
Egypte jsou třenice mezi křesťany a mus
limy. A navíc tam nemají rádi, když je
někdo atheista.
Nejen právo věřit a vyznávat svou
víru, ale i právo nevěřit by měl mít každý
občan. (Situace v Egyptě je ještě z arab
ských zemí nejlepší).
Milan Janča, Mnichov

vými orgány. Zároveň nechce a nemůže
být ničím, co by jen vzdálené připomína
lo státní propagandu nedávné neblahé
minulosti, uzavírá Pavel Hronček.
Adresa Střediska: 1 18 36 Praha 1, Lo
retánská 13, Tel.: 536 591. Fax: 31 10233.

Nové koordinační Středisko

Lepší styk s exilem
(k) Od minulého měsíce existuje v
Praze při Federálním minister st. u za
hraničních věcí (FMZV) Středisko pro
nevládní styky, které si vzalo za úkol
zlepšit pracovní dialog a vztahy mezi
domovem a Čechy a Slováky, ži|n hni za
hranicemi. Representant nove organiza
ce Pavol I bouček v dopise zaslaném na
šemu list u informuje o důvodci li vzniku
Střediska a jeho cílech.
Stojí v něm, že „určité vztahy a kon
takty krajanů s vlastí či na rovnic osobní
nebo institucionální sice existovaly a exi
stují, byly však zprostředkovány jedinou
organizací, která nesplňovala představy
o dobrých vztazích mezi čs. vládou, či
oficiální sférou a exilem. Nove .i íedisko
je začleněno do struktury fedei alních or
gánů a do jeho pracovní koncepce.“
Středisko podalo federální vládě
ČSFR, jakož i předsedům vlády České
republiky a vlády Slovenské republiky
návrh koncepce organizačního zabez
pečení péče vlády ČSFR o české a slo
venské krajany v zahraničí v i. 1992. Jak
stojí v dopise, tyto orgány budou o tom
to návrhu jednat a vycházíme / toho, že
je vláda s případnými změnami a dojslňky
schválí.
Hlavní úkoly Střediska jsou:
- tlumočit zájmy krajanů jakož i jejich
požadavky na úřady či organizace na fede
rální úrovni;
- reagovat na podněty a dotazs, jejichž
řešení je v kompetenci FMZV;
- býti koordinačním a zprostředkova
telským střediskem pro organizace a
jednotlivce Čechů, Slováků a < d hoslováků žijících v zahraničí;
-prostřednictvím informačního mate
riálu podávat výše vyjmenovalo ni zprávy o vnitropolitickém vývoji v < SI R a
vstřícně umožňovat týmž publikovat je
jich stanoviska v médiích, ferlciálnkh i
republikových;
-vytvořil „public relations .enter",
které by umožňovalo v Praž· osobní
kontakty, schůzky, diskuze a podobné
akce.

Středisko bude koordinačním, nikoli
řídícím orgánem pro styk výše zmíně
ných partnerů s federálními i republiko-

Exkluzivní rozhovor PRÁCE, který by stál, za interpolaci vo FS

boíševizace
kariérismus
„Trestní stihaní Jiřího .Wonky.t-oJkterém' 'jste Ijakó 'Jediní .'Informovali (PRACB
1.1. záři), má svofl logiku,"' obrátil 'se na nati redakci předseda trestního senátu
okresního soudu v Pardubicích fUDr. OTAKAR KRÁClK...'„r lednu, J989 /sem se
dostal k některým důlelltým 'dokumentům-oblasňullclm'· smrt Paula W.onky.-Kdyt
Jsem
byl pozván před komisi CNR, která měla tento smutný případ -vyletřlt, ;
scddl mezi. Icjtml členy vedouc!' pracovník kádrového odboru předlistopadového \
ministerstva spravedlnosti CSR, pozdě/l blízký spolupracovník tehde/llho' ministra
komunistické vlády -a asistent Jeho náměstka, dnesr náměstek .předsedy městského
soudu v Praze pro včel trestní, fe pochopitelné, le k ob/ektlvlté taková-komise Jsem ,
ztratil důvěru a radé/l /1.nic podstatného nesdělil. Byla to první, ale, bohulel, zda
leka ne poslední absurdita, se'kterou Jsem sev současné Justici-setkal"i
Vždyí morální profil 1 toho poslední ' chách. Jako spolupracovník zakládůJících
ho bachařn byl podlo pokynu mLnlstnrČlenů OF v Hradci Králové Jsem byl do- '
<tva apravodlnostl CR podroben důklad
žádán o vhodné typy na nozkompromltoná prověrce, aby vězní nepřišli k úho
vnnó aoudco. Ti ovšom nodostBir šanci. ·
nů.
'
zato se místo nich objovlla ně*
-scéně. (
skupina zpočátku vyčkáva|ících •podní- J
..A tí, ktorí o nich TOzliodull, stolně
kových právníků, kteří svá'údajnárpráVa
Inko o osudu dalších Udí. Žádnou očistu
na vedoucí 'funkci v luštící začali-upjat-J
zřn|mě nopotřobu)( a dokoncp-mají být
Bohdan
doživotně jmenováni. Fan prozídont Ha;ftovat prostřednictvím hradeckého KC OF
■pro Jistotu až. v únoru 1990. Přivedli sf
vol krátce po svém prvním zvoionf polo
partu kamarádů a . známých, u nichž
’ll t>řl návštěvě Ostrovy květiny na hrob
djsidnnta, jemuž vězení natolik podlomi , Isom byl nelon |á nfokvopon Jejich nálo zdraví, ža krátco po propuštění zc- ' hlou rovolučností. Nicméně vedoucí práv
ník v tak lukrativním podniku, Jakým
mrol. PTes odpor většiny soudců byl
v tě době (monován do funkce .náměstka \ byja Zolonína, so stal přodšodou kralpřodsody tamního kraj3kóho?aoudu' pro ' skáho soudu v · Hradci Králová. Vůbec
mu nevadí. Ze leho náměstek, pro věci
věci trostnf právě ten, .ktorý,mu tragic’■ občanskoprávní 1e současné'prezidentem
ký úděl připravil.“
t; ,*x> r
,·. “profoslonálnjho fotbalového Jklubu^a Clo■To Jo závažná obvinění. ..’.?,·,··. ·.
*
„Takových prtpadú 'mohu^vvóst tucty. .·. •nam'dozorčí rady Jistého’ atátníhoilpod
*.-V
V.·,.; t.PpkraCqváníina.'2.'lslran8f
Markantní jo to zojmána vo východních Co- ■ "
^wonVu^řéď ’ teho' sSFft.SZ Ťtffirltu^V
Vniku v jynŘtt nad Orlicí. Těžko tedv v KSU.^^jJělení pro atófcfo^bwpečnost,
prokurSúřu a Justici, .byla příjaťa.fpráv-hovořit o nezávislosti, jiný bývalý. pod
■
■
nlčka
>ua. místo nbtářky ;-r .Chrudimi a
nikový právník ’byl-tmtnoydn 'předsedou^' ‘XMt>3«.ái
ÄÍOStaia'rbýt/ „Vedoucí kádro
*
'Okresního jsoúdu v’Parddblcich patrná'*
jřétróToddělehf
kralskábo' soudu.· známý
jjaížásluby'p konsolidaci pionýrské orť, Vyzývatel k-odesíláni
petic proti nedůgtaizátéé -po .»ócě .1970.-Does Je ale’.tak ·
■ •'fsznámu, zásahu StB -ľa galiích ožbrojepfahorllvý .skaut, ž$. ^vyhrožoval-pracov;
<nicfm Wňé','párdubtcki'‘lkafý.’kďyž lě * ných'iložek'.proti autlaoclallstickým dejxfiáhaly uvolnit prostor pró-skautskou« i-Jnopstractm, byl uklízen |ako soudce do
· Rychnova’ nad Kněžnou. Nadále -soudí
j*
klubovnu, až na hého'podaly .*·trestnfj
oznámeaL Ptedseda .protlkulackého' sou-" bývalá-‘náměstkyně předsedy krajského
--cobvt_-ab$o|ventka komso«ff.’i HolíchTxZpadešítýíhdet jo.do-z Jjtoudu,jktsrá
jriblské l^řtáže J.V íbroikří Vměta ,_n e J l e p 5 f
.konč/^ďotáhí ÍKéjiiimlilka .českého ’ taf- :: kvaiýlkaci\pro;"předsedání viem mož- ňístra^aprevedíňoslí?—Trpký ^směv< vy--' -^nVm_r_němOŽným 'řómisfm, a" která —
volává odvaha místopředsedy Nelvyššího
.se .podržtel, — v nejednom příoa^ě
soůdtř CR,-«pro lustrace ’tiž bývalého, le- Jteď
doporučila dnes' rehabilitované soudce
-hož Jmenování zdůvpdůovai tehdejší ná-r
městek mlhlstrvnS'spravedlnostl, že onen ' tvyhodlt Jako polKlckyľnespolehllvé.Stefsoudce 1 projevil-ihačnOú dávku stateč-. . . ně. tak'obléká . talár náměstkyně býva
lého 'nechvalně pověstného předšed v
nostl, - když - lako člen ^Lidových milicí
odmítl po nékollka dnech mohutný'·'’, '’okresního soudu ’v Hradci Králové. Jako
nový soudce krajského soudu bvl přílet
listopadových demonstrací převzít další
důchodce bez Jakékoli soudní praxe. 2e
zásobník s ostrými.-nábotl.“ . —_’k.
bvi.
Žísfcal ;zásluhy, kdvž lako právník
Pana doktore, nKTidíte vIct mocternš?
,-^,.?řes,takzvanou^ očisty Justícp ..Je se- . - zaJHJfoval‘výhodné koupě hálenek a po* >re.tářkoy, předsedy východočeského kra j-f Ž dqbných^zákreačnfch objektů pro komunlstícké funkcionáře 'a jim blízké? K.téV akého řšchíčsVuanŽelka »^stupce ínáčel··^
i nika5odberá áyšetřuví nil-bývalé Jrralskjí 1 4 muž ^odvolacímu soudu byl .vzat zpět
'** t denzista; ’který, "se - proslavil zdůvodsprávy StB, který mil. v prácí .Pavla ; něním, že .JUDr. Ján_CarnoKurský. dneš• zrf slovenský premiér, nemůže lako antl•TsočtallstJcký živel .zastupovat klienta ani
v občanskoprávním řízení. b7ť s! ho
zvolil v souladu se soudním řádem.“
- - Doktor* Kracílc is tebe chrlil Jedaa
.lakující fakt za druhým.

chceme hovořit o právním státě fzvláitř

když podobná bychom mohli psát taká
o naší prokuratuře]. Doufáme pouzs, že
se nezačne u předsedy trestního senátu
okresního soudu v Pardubicích.. (tkj

KRKONOSSKfi NOVINY

•

...

Vážení čtenáři,
dočetli fste nultou stránku nultého čísla PRAVÝCH NOVlŇ^
které chceme vydávat po dohodě s 0R KAN. PRAVĚ NOVINY by
měly být otevřené do budoucnosti, tkvící svými kořeny v pravdi
vých děllnách. Prvním krokem této cesty le odstranění nánosu
historických lží totalitních systémů — proto chceme dát hlas
hlavně obětem komunismu, které mají nejvíce co říci všem obča
nům, toužícím po demokracií, a na které pro slovní ekvillbrtstlky profesionálních novinářů místo neubývá.
PRAVĚ NOVINY by vycházely každou středu, pravděpodobně od
ledna 1992. Máte-lt zájem, objednejte sl je na adrese: KN, p. s.
93,541 11 Trutnov. · Vladim ír KaláJ, Šéfredaktor KN

____________________________________ |

psána v duchu slovníku o dosažení svět’•lých zítřků vslavné jednotí .strany a
,»ltdn.“ S/jliOptí’*' .
> .. »
“\P0ŽNÄMKAr; Jména - jsnia nezveřejnili,
nejde ním o skandalizování osob, ale
o pořádek v tak závažném resortu, ja
kým je justice’ — poknd samozřejmá

<

3. ŘÍJNA 1991
ČÍSLO 231
ROČNÍK XLVII
CENA 1,90 KCS

-".'.Útěky-právníků’z Justice nejsou mo-.tivovány pouze finanční otázkou, ale
i ■ roztrpčeností, že se houfně vraceií
.důchodci, pota bene ti. kteří se v pa
desátých letech aktivně podíleli na mno
hých hrůzách. Proč by ale ne? Vedle
penze berou .plný .plat, .přitom v nefed■ TTOni.-pfťpadě . rebätŕF.tJuff -tv, fel sami
odsoudili. A co tsou křlvdv z té kruté
dobySrve srtvnáBÍ-JsS normalizaci! -,Není
ani divu, Ža vše zůstává př! starém. Stejf ně jak za vlády KSC le hlavním krtté• rtem' úspěšností · soudce . počet vyříze, ných věcí. Jak potom může nezávislost
• -a -objektivita vypadat?· Soudci Jsou ma. Víc de factp děyečky. pro všechno a k to
mu Ještě museli do sebe pojmout obrov__ _________________
... a novell■'ské
množství nových____
‘ zákonů
I-I-zacf.
ízacf. Vedení soudu však zajímají
zalfmaff pouze
čárkv za uzavřené případy. Suď tak suď.
b/avně kdvž máš čistý stůl. Mále- d~láT'» v ú-so’.® jô’<3 v® fibr 2®. A kD”·
cepce Justice, oprášená z roku 1353. se
kterou, se představilo současné minister
■ stvo spravedlnost! Cp„ nemá Žádnou kon
krétní podobu. Snad fen tu. že fe opět

R olitk . pan Václav Dvořák, byl 8. března 1951 odvezen do
vyset ovací vazby v Hradci Králové a obviněn ze zastřelení
piisi'-sinka SNB. Skutečny vrah, šlo o vraždu ze žárlivosti,
byl «iillialen za m ěsíc Zatím vsak, šestý den po zatčení m an 
žela oznám ili paní Dvořákové příslušnici StB, že se oběsil
ve sm yčce ze dvou kapesníku, které ji cynicky předali. V p i 
tevním nálezu, který viděl bratr zem řelého, se však hovořilo
o zt t í nání ledvin a jater a krvavé podlitině na zátylku hlavy.
Úmrtní oznám ení zakázala StB vytisknout, pohřeb se konal
za sílo«- asisten ce StB Pani Dvořáková, sama se dvěma malými
dětm i byla nadále odporným způsobem pronásledována funk 
cionáři KSC. Zřejmý udavač žije dodnes ve V lčkovicích ui Dvo 
ra Krutové nad Labem a ziv je i jeden za tří estébákň, nepo
chyim ycli Dvořákových vrahů, a to přímo v České Skalici,
nedaleko od paní Dvořákův«’.

ČTVRTEK

Z D O K U M E N TŮ K O N FE R E N C E

V Německu po porážce fašismu, který je ve své podstatě s ko 
munismem totožný, uabof neuznává práva jednotlivců a osobuje
si právo rozhodovat za drahé, v Německu byla ohromná energie
vynaložena na to, aby se nová generace naučila nově žít, aby si
zhnusila politický systém, který vedl k vyhlazování lidí. Dětem
ve škole jsou dodnes promítány filmy z lágrů, záběry z fronty,
Němci se doanes stydí za nacismus..Kdežto u nás máme problémy
s tím, abychom lidem vysvětlili, že dřív to bylo horší, že je to
v totalitním režimu vždycky horší
Z projevu Jana RUMLA na I. Mezinárodní konferenci
o zločinech komunismu

Dvořák — předseda UR KAN

,” Nedělní Hlasatel _
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Koho volit?

aši předkové, kdvbv dnes žili a na ktervch i mv teď zákon if
s;aľč‘· Prosme Boha ar nim pomáhá!
l.()\in N-BRITANIE

Břetislav Rohlíček
Ten svobody kdo hoden, svobodu zná vážltl každou, ten kdo do
pout poutá otroky, sám je otrok...
Slávy dcera, Jan Kollár

...necítím motlitbou, nl tancem modly jež zevně zlatý, uvnltřplný
písku...
Kniha písní, Heinrich Helne
Poohlédnutí zpátky a připomínka vlastní kulturní a mírumilovné
minulosti uvede každého voliče, před volbami do správného rozpoložení.
Volit bude radostná záležitost, neboť je jiskra naděje, že, po více než půl
století, se konečně začne něco pozitivního ve státě dít. Romantičtí básníci
mají toho tolik co říci dnešku, co do morálky a charakteru (Motto). To je
to hlavní a první, z čehož musí Československo, těžce zkoušená země,
vycházet, aby jeho budoucnost byla světlejší a skvělejší.
Otázka koho volit by měla být pro každého voliče především otázkou
charakterovou a morální. Podle toho, jak si každý promítne svůj postoj
do budoucna, a jak by si z tohoto hlediska představoval život svůj,
svých bližních a společnosti. Chce-li on, či ona a jejich potomci žít v
zemi svých předků, nebo se spokojí tím, že bude žít v zemi, kterou vlastní
cizinci. Bud* tam, kde žije dnes, nebo, po nuceném vystěhování, v cizině.
Měl by uvážit, že věc spěchá, a tak, že správné rozhodnutí nelze (znovu)
oddálit. Celá záležitost se tím náramně zjednoduší.
Okamžitě se vybaví koho nevolit, a vylučovacím způsobem se
dostaneme k těm stranám, jež zasluhují důvěru, a náš hlas. Vylučujeme,
že budeme hlasovat pro strany, jež sdružují otevřeně nebo skrytě zloděje,
podvodníky, vrahy, chameleony a darebáky všeho druhu, nebo ty, jež
jsou uKam vítr, tam plášť. Nevolíme lháře, pokrytce, prospěcháře a
zločince. Nevolíme zaprodance, korupčníky, zrádce, chvastouny. Zcela
jednoduše. Nevolíme strany, jež před listopadem 1989, nebo po listopadu
1989 sdružovaly takové typy lidí. Nevolíme strany, jež ještě po listopadu 1989 propagují, provádějí nebo
tolerují krádeže národního majetku, nebo jeho převod do vlastnictví
cizinců, podobně jak se tomu dělo do určité míry za komunismu.
Nevolíme také ty strany, jež nedávno uzákoňovaly a uzákoňuj! volební
podvody, kryjí komunistické zločince a vrahy a praktikují politický
oportunismus tím, že zaujímají obojaká stanoviska podle toho, jak se jim
to právě hodí k ohlupování obyvatelstva. Nevolíme stranu, nebo strany,
jež lžou obyvatelstvu o žalostném stavu ekonomiky.
Chceme-li přežít musíme toto rozhodnutí udělat dříve, nebo později.
Proč jej neudělat dříve, nyní, dokud není ještě pozdě. Prostě, chtějí-li Češi
a Moravané přežít na svém území, musí teď udělat rozhodnutí o změně.
Musí se zase konečně začít něco tvořit, budovat, stavět. — Dnešní
vládnoucí garnitura, stejně jako ta před ní, toho není schopna. — Přestat
s ničením, rozdělováním mezi cizince, krádežemi ve velkém i malém,
zlodějnami bez, i za podpory státu.
Volíme strany a jednotlivce nezatížené minulostí, ani blízkou, ani
vzdálenou.
Volíme strany, jež hájí pravdu, právo, stát, blahobyt a demokracii,
jakož i vzájemný respekt člověka k člověku. Volíme pro strany, jež se
nezkompromitovaly v minulosti, ani svými činy, ani svou nečinností.
Volíme strany a jednotlivce s charakterem a morálkou, čistýma rukama a
rovným hledím.

Stanovme si vysoká kriteria, a spoléhejme na dlouholetou úspěšnou
tradici bez poklesků. Naše rozhodnutí musí být zodpovědné. Vyžadujme
vysokou morálku a charakter, vlastenectví a dobré vlastnosti v minulém
životě těch co volíme. Volme principy, ne krásný obličej, nebo sladké řeči.
Volme víru, zásady, dobro pro všechny. Volme ty, kdož se neodrodili od
jádra národa. Volme ty. na kterých můžeme stavět, na kterých by stavěli

Populační nadace OSN vydala v
Londýne svoji výroční zprávu o
růstu lidské společnosti. Na světě
je v přítomné dobo 5.4 biliony

(miliard)) lidi. \ roce 2050 má
být 10.2 biliony, led) o 25 lei
dříve, ne/ bjlo původně

kalkulováno. Po roce 2050 ‘lze
očekával podstatný růst po dobu
dalších 100 leť. Tento růst zvýší
nároky na spotřebu přírodních
zdrojů nutných k přežilí světa.

Odhady růstu jsou podrobovány

novému zkoumání a vzdor
nečekaným úspěchům programu
v rodinném plánování a kontrole
porodů a ve snížení růstu

obyvatelstva, přírůstek se zvětšu
je. Zpráva dále říká, že ‘populace
se může eventuelně ustálil asi na
11.6 bilionech. Dle některých
odhadů populace za sto let má

dosáhnout výše 14.5 bilionu lidí.

OSN se snaží o ustálení na 10.2
bilionu v roce 2075.
Asi 95 procent přírůstků je v
chudších, vyvíjejících se zemích,
které jsou hůře vybaveny čelil
problému. Afrika vede v tomto
problému. Očekává se. že evrop

a severoamerický počet
obyvatelstva se rozšíří jen velmi
málo, pokud se přirozených
porodů týká, ale průmyslové
ský

národy budou pod tlakem vln im
igrant ů, kteří budou utíkal z
chudoby a problému přírodního
prostředí.
Tak či onak, svět nezbytně čelí
problému, s kterým si neví a

nebude vědět rady, nebot'zákony
přírody jsou silnější než

Kde možno koupit
HLASATEL:
•4

r

·

• Austin a Čermák Rd.

Cicero — Stánek
• Miloš Pancner

6038 W. Čermák Rd., Cicero
• Prague Sausage

6312 W. Čermák Rd., Berwyn
Pouze nedělní

Ideální by bylo, kdyby celá Demokratická opozice šla do voleb v jedné
koalici. V tom směru by mělo být namířeno všechno úsilí do období, než
oficiálně začne volební kampaň. Největším úspěchem takového seskupení
b\ bvío, ze zadně hiasy rozumně smys,cjicicii oocaiiu by neb\.\ \ \ razeny
procentuálními volebními klausulemi. Nicméně, i v případě, že se
koaličního seskupení z jakýchkoli důvodů nedosáhne, není situace pro
Demokratickou opozici beznadějná. Každá z jejich stran má své poslání v
rámci všeobecného úsilí o změnu od nynější diktatury k demokracii, od
současné bídy k prosperitě a blahobytu, a pro udržení samostatného
státu.
Morální nárok na podporu má především Agrární republikánská
strana, jako přímý pokračovatel dříve vysoce úspěšné Republikánské
strany zemědělského a malorolnického lidu, a jež původně vznikla na
přelomu tohoto století jako strana Agrární. Ta, v době vysoce úspěšné I.
republiky, byla nejsilnější politickou stranou a měla tak od začátku
největší zásluhy o meteorický vzestup Československa jak hospodářský,
tak po stránce mezinárodní prestiže. To je hlavní, má za sebou vynikající
pozitivní výsledky. Byla od svého počátku stranou masovou ve středu
politického spektra.
··<
Agrární republikánská strana staví na tradici a bohatých státotvorných
zkušenostech svého hnutí. Zakládá existenci národa na rodné půdě v
soukromém vlastnictví a další pokrok na silném zemědělství, jež je
ekonomicky primární. Chápe svou úlohu ve smyslu slov svého
jedinečného předsedy Antonína Švehly: “Bohatý sedlák, bohatá země”.
Prosazuje svépomocné družstevnictví vlastníků ve všech sférách podni
kání a služeb a podílela se již významně na formulaci příslušných nových
zákonů o půdě a družstevnictví.
.
Agrární republikánská strana se neomezuje na venkov, ale uplatňuje
otevřeně členství jinak vysoce individuálních jednotlivců, řadových
občanů i podnikatelů. Její zájem není omezen na žádné zájmové skupiny,
ale jako vždy, hlavním smyslem její práce je prosperita státu, a v něm
každého občana. To samozřejmě vyžaduje nejen schopnosti, ale hlavně
vysokou morálku, charakter a lidskost. Tato metoda práce a přístup k
politice se nepochybně osvědčily v minulosti a není důvodů proč by se
neosvědčily nyní. Koneckonců, je to vyjádření povahy a charakteru
českého a slovenského'Člověka. Politickým krédem této strany vždy bylo
je a bude: “Říkejte lidem pravdu!” Agrární republikánská strana spoléhá
na zanícenou dobrovolnou masovou politickou práci svých členů,
potřebuje však masovou podporu a z toho parlamentní tribunu, aby se
výsledky její práce mohly promítnout ve prospěch všech, tak jako v
předválečné minulosti.
O Čem se ve volbách vlastně jedná? Kromě hospodářství a politiky jako
takové bude ve volbách na pranýři i morální profil dnešního režimu,
hlavně jeho postoj k demokracii. Odhodlání psina Miloslava Marečka z
Kyjova promluvit do svědomí národa svoji hladovkou právě v období
výročí smrti Jana Palacha, je více než výmluvné. Jeho rozhodnutí,
případně i položit svůj život za morální a mravní čistotu a svobodu svého
národa, zasluhuje nejvyšší úctu a obdiv. Směšný přístup režimu k této
záležitosti ve formě zaslání otevřeného dopisu panu Marečkovi před
sedou České vlády Pithartem se žádostí, aby hladovka byla ukončená a
pravda a spravedlnost hledaná jiným způsobem, zrcadlí, jak daleko je
dnešní pokomunistický, ale de facto, svými přístupy, komunistický režim
vzdálen od lidu.
Ale nechá-li se pan Miloslav Mareček zemřít, tak není pochyb o tom,
že vejde jako moderní hrdina do. svědomí národa a ten, ve svém jádře
udělá nevyvratitelný závěr. Tak jakerv mysli národa nikdo nesmyje vint
za smrt sv. Václava z rukou jeho bratra Boleslava, nebo sv. Jana
Nepomuckého z rukou jeho mučitelů, tak v moderní době, je osud
Rudolfa Berana spojen s presidentem Dr. Benešem, agrárního poslance
Broje nebo generála Heliodora Piky, a dlouhé řady dalších zavražděných
$ presidentem Gottwaldem a v neposlední řadě Jana Palacha, Jana Zajíce
a Evžena řf xla s presidentem generálem Svobodou. Případná smrt
Miloslava Marečka bude navždy spojovaná se jménem nynějšího
presidenta, a nutně s vládou ODS a OH·
- ,

kterákoliv lidská hlava. Příroda

si umí zachovat rovnováhu. jak
nás učí iKícilvlá historie. Přírodní

kalasiroh.

některé

z

důvodů

přelidnění, jako je hlad a války,
některé způsobené zemci řešením

a živelnými pohromami, postarají
se o rovnováhu mezi lidstvem a

přírodou, nech I se nám to libí či
ne.

Každv má nárok, ab\ projevil
svůj názor, ale li, kteří se tak

hlasitě staví proti lidské kontrole
populace, měli b> okamžitě také

říci, kdo a jak bude lidstvo živit.
Neřeknou-li to, pak se jedná o
primitivní demagogy a udělají
lépe, budou-li zticha.

U nás Jako u maminky
Jídla na která 1
budete vzpomínat
Pečená kachna a vepřová
Uzené
Řízky
Knedlíky, zelí, sauerkraut
Otevřeno 7 dní v týdnu
DJ v pátek a v sobotu do 2.00 AM

10% sleva pro seniory

Golden Prague
Dříve Bayberry’s
118 E.Green Street, Bensenville
.
(708) 766-5454
766-5455
_

J
1
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k

Nedělní Hlasatel
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• Redakce Hlasatele
6426 W. Čermák Rd., Berwyn
• Fred Pancner
6514 W. Čermák Rd.. Berwyn
• hon OaK Park & Čermák Rd.
Berwyn — Stánek
• 26th & Ridgeland
Berwyn, Stánek — nedělní
• Čermák Rd. A Ridgeland
E^erwyn, slánek — nedělní
• Čermák Rd. & East Ave.
Berwyn — Stánek
• V New Yorku: Candy Store
1437 - 1st Ave., New York, NY
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Každý Žid, který žije v Erec Jisráel, je sionista
(rozhovor s Mordechajem Eliahum, vrchním sefardským rabínem v Izraeli)

Proč je vrchní rabinát v Izraeli řízen
vždy dvěma vrchními rabíny, sefard
ským a aŠkenázským?
Od 19. století se stalo pravidlem,
že vládnoucí turecký sultán potvrdil
jmenováním
nejvyšší rabínskou
autoritu pro Palestinu. Od té doby
existuje úřad vrchního rabína. Já
jsem v pořadí padesátý osmý, komu
přísluší titul Rišon le Cion - První
na Siónu. Za britského protektorátu
| se situace úplně změnila. Do Pales
tiny se přistěhovaly statisíce aškenázských imigrantů z Evropy
a z Ruska. Rav Kook a rav Jaakov
se dohodli, že také aškenázové
budou mít svého nejvyššího předsta
vitele.
Dnes je snaha odstranit odlišnosti
mezi oběma pospolitostmi. Nepova
žuji to za šťastné. Jc zde dvojí ritus,
dvě různé tradice. Čas. kdy by tyto
odlišnosti měly být odstraněny, ještě
nepřišel.

I

!

Už po několik let jsme svědky· radikalizace nábožensky orientované části
izraelské veřejnosti. Působí vám tento
fenomén starosti?
Nikoli. Snahy důsledně respektovat principy a předpisy judaismu
považuji za pozitivní. Zneklidňuje
mě spíše skutečnost, že svět sc od
učení Tóry vzdaluje.
Moje otázka se netýká ani tak res
pektování principů židovství. Jde spíš
o to, jak ortodoxní knihy vidí svět.
Například o negativní postoj k sionismu.
Každý Žid, který žije v Erec
Jisráel, je sionista.

Útoky rav Shaha proti kibucům...
Podstata jeho výpadů proti kibu
cům a jejich obyvatelům je těžko
pochopitelná. I kdybyste svolal nej
reprezentativnější světové shromáž
dění rabínů, ani jeden z nich by vám
neřekl, že Žid, který jí na Jom
Kipur vepřové maso, není Žid.

Měli jsme dvě možnosti. Buď
odmítnout všechny, u kterých je pří
slušnost k židovskému národu spor
ná a tím ohrozit alia z SSSR jako
celek, nebo ověřovat židovskou
totožnost přistěhovalců až v Izraeli.
Druhý princip dostal jednoznačně
přednost.

Není jednota židovského národa
ohrožena také reformními proudy?
Ano, a nebezpečí je vážné. Refor
mní a tzv. progresivní proudy opouš
tějí podstatu judaismu. Vyvolávají
a podporují uvnitř židovského ná
roda takové negativní tendence, jako
je asimilantství. Chovám naději, že
takové postoje v Izraeli nezdomácní.

Jak to. že Židé z Etiopie mohou
"hromadně" přestupovat na židovství,
zatímco příchozí z Ruska mají v tom- ;
to ohledu řadu problémů?
O přestupu nelze hovořit. Etiopští '
Židé byli po celá staletí exilu judais
mu věrni. Žádáme po nich pouze, I
aby vstoupením do mikve, rituální
koupele, symbolicky obnovili spojení
s ostatním židovským lidem. S přis
těhovalci z Ruska je to jiné, tady se
jedná o problém asimilace. Proto
musí být každý případ posuzován
individuálně.

A co když právě kibucy, laicky orien
tovaní obyvatelé Tel Avivu a Židé
z SSSR budou takovou moderní verzí
judaismu osloveni?
Jc to naopak. Mohu uvést dva
příklady. Kibucy se často v období
vysokých svátků obracejí na vrchní
rabinát s žádostí o chazana, o kan
tora. Jednou jsem se představitele
zcela laického kibucu zeptal, proč se
neobrátil na reformisty. "Když už se
chceme modlit," odpověděl, "bude
me se modlit doopravdy."
Židovství v SSSR má své specific
ké kvality. Židé, kteří odtud přichá
zejí, jsou většinou vzdělaní a mají
zvláštní smysl pro pravdu. Z velké
části nejsou religiózní. Když se ale
rozhodnou pro židovský život, roz
hodnou se opravdově.
Reformisté dělají hodně hluku,
ale dle mého mínění zůstanou
v menšině a na okraji. Izraelci zůs
távají v podstatě mimo toto hnutí.

Ortodoxní kruhy odmítají uznat auto
ritu vrchního rabína, jmenovaného Podle vyjádření ministerstva pro
státem...
přistěhovalectví je mezi imigranty
Sefardské komunity se to netýká. z SSSR mnoho těch, kteří Židy ne
Moji pravomoc uznávají všichni.
jsou.

Kolik sovětských Židů si přeje ob
řízku ?
Podle podkladů, které máme
k dispozici, je to velká většina.
Máme spíš problém s tím, jak všem
vyhovět. V desítkách nemocnic jsou
otevřena k tomuto účelu zvláštní
oddělení. Je to silný zážitek vidět,
jak se tolik Židů vrací k židovství.

Dovolte poslední otázku. Pro před
stavitele ortodoxie je vliv politiků na
běh světa a jeho záležitosti pouze
okrajový. Pouze Bůh a jeho milosr
denství mohou Židům pomoci. Sou
hlasíte s tím?
Ano. Ale s určitými nuancemi.
Židovství nespoléhá na zázraky. {
Zároveň jc však základním postojem I
téhož židovství hluboká důvéra
v Boha. Jinak řečeno: Člověk jde až
na pokraj svých možností. To, co je
za nimi, je v rukou Božích.
přeložil JD

