První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
Zřícenina hradu ORLÍK u ;
Humpolce.
Do roku 1989 byl úplný
nezájem úřadů o jeho re
novaci. Pokud úřady dostaly
finance k jeho oprav*, vě
novaly je do jiných kultur
ních akcí. MěNV v Humpolci
pokud vůbec přistoupil se
zájmem k novému pohledu ne
věc, pak se vždy stále jen
jednalo a nikdy víc než pa
pírovou válku to neznamena
lo. Dnes se zjistil majitel
hradu - Okresní úřad v Pel
hřimově. Na opravu zříceni
ny byla věnována částka asi
500.000 Kčs, která se celá
investovala do opravy hrad
Orlík. V souvislosti se zá
chranou Orlíku vznikle spo
lečnost "VDUTAN - klub" v
jejímž čele stojí Petr Dig-rín, Oldřich Vacek, Franti
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šek Kocman a Milan Váverka,
, * Foto:Stanislav Vašků/
která od r.1988 památku udr__ ***.
is
'·
*žovale a od letošního roku po nástupu firmy "HORA-NVSBELY”
se část členů společnosti stala jejími zaměstnanci. Dnes
již Ministerstvo kultury souhlasí s převodem majetku do
vlastnictví města Humpolce ne jejímž katastru se hrad Or
lík nachází. Postupně dojde i k registraci "VDUTAN-klubu",
tím se společn* vystoupí s projektantem k využití areálu
v budoucnu. Na hradě se bude vybírat vstupné, v části are
álu a sice v horní části, která bude zpřístupněna a budou
tam expozice v hradních prostorách. V dolní části bude ob
čerstvení, prodejna suvenýrů 8td. Jelikož je tam obrovské
nádvoří, byla by i vhodná možnost divadelní scény s mnoha
dalšími možnostmi využití. Některé hradní prostory např.
hradní pec by se využila v praktickém pečení v rámci víke
ndových akcí s mládeží. Mimo ni vzniknou postupně další
dílny - hrnčírna, kovárna a pod.
V.H.
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Okolnosti výmeny kastelána
světoznámého hradu
Lipnice

V souvislosti se změnami
probíhajícími v našem státě
dochází k výměně také ne kastelánském místě hredu Lipnice.
Můžeme konstatovat, že všek
výměně v tomto případě není
tak zcele úplně košer. V ce
lém východočeském kraji pods
toupili až na některé vyjímky
všichni kasteláni veřejnou
soutěž na toto místo formou
konkursu. Konkurs proběhl v
červnu a vlastní dojem z kon
kursu co se týče zkušebních
otázek a pohovorů s dosavad
ním kastelánem lze nabýt doj
mu, že zkušební komise se sk
ládala pravděpodobně z lidí
jež objekt neznali, což lze
dokumentovat ne obligátní
otázce těch, kteří toho oby
čejně o tom vědí moc málo a
sice: ”Tak nám přibliže váš
objekt, který spravujete?“
Ten, kdo později rozhodoval
podle informací této komise
vůbec do styku s dosavadním
správcem nepřišel. Rozhodnutí
bylo formulováno v tom smyslu,
že správcovství hradu bude nu
tno ukončit a předat novému
kastelánovi vzešlému z tohoto
konkursu. Výměny byly vlastně
v celém kraji s různými dopa
dy, např. v Hrádku u Nechanic, kde obec stála za svým kastelánem, dodnes teto výměna neproběhla. Kas
telánovi v Lipnici nad Sázavou bylo písemně oznámeno, že musí skončit, ale
bez udání důvodů proč nevyhověl. Poněvadž kastelána velmi dobře známe, dě
lal tuto práci 20 let a to velmi dobře, domníváme se, že jeho výměna by se
měla přehodnotit a pokud bv toto rozhodnutí mělo zůstat v platnosti, žádá
me o uvedení důvodů z jakých nevyhověl a toto, aby bylo oznámeno písemně.
VDUTAN - klub
Hrad

Foto:Stanislav Vašků

Orlí k

Foto:Stanislav Vašku

vě vzpomenutého?

Nová diskuse v USA o provádění Ireslu smrti

Aby nedošlo k justičnímu omylu

tento trest jednoznačně vyslovilo, je
nejvíce občany svého státu kritizován a
ztrácí mezi nimi velkou část té své popu
larity právě za tuto svou tvrdohlavost.

NejrůznéjSÍ argumenty

K pronájmu 2-1, 1 kat., v rodinném
domku, samostatný vchod, možno i s
garáží a zahradou. Vhodné pro trvalé
bydlení, rekreaci nebo i podnikání;
možnost telefonu.
u xm od Liberce — v Chrastavě. Proná
jem na 3-5 let. Platba částečně předem.
Adresa: A. Chlumová
Sedmidomská 123
CS
463 31 Chrastava

Prodám víno z jižní Moravy — i velké
množství [do restaurace]. Vítězslav
OSICKA.CS 691 51 Lanžhot 1250,
tel. 0042/ 627/931 221.

Opomíjí se tu. že stoupenci trestu smrti
uplatňují právě také ten morální aspekt,
co má ještě co dělat ve společnosti člo
věk, který se třeba i několikanásobně
dopustil hnusných, nenapravitelných
zločinů.

Otřesné případy
Vezměme si třeba skutečný případ
muže, který žije dosud v jedné cele smrti.
Před mnoha lety s jedním společníkem
přepadl obchod s elektronickými potře
bami. Pět jeho zaměstnanců po dlouhou
dobu sadisticky mučil, jednu ženu zná
silnil a pak všech těch pět postřílel,
přičemž tři osoby zavraždil. O jeho vině

není nejmenších pochyb, nemůže ji
popřít ani sám.
Anebo případ člověka, dá-li se tak
vůbec nazvat, který vtrhl do Školní třídy
a zavraždil řadu dětí, pro kterýžto čin
jsou k disposici desítky svědků. 99.9% z
těch, kteří jsou v amerických celách
smrti- a to připouštějí i ti odpůrci trestu
smrti,- jsou usvědčení zločinci nejhorší
ho kalibru. Lidé, kteří třeba rozřezávali
své oběti za živa a neznali ani to nejmenší
slitování. Má jim ted americká společ
nost platit doživotní poměrně slušné vě
zení, nějaké rehablil i t ačn í kurzy? Mají žít
v naději, že se jim přece jen dostane něja
ké milosti, anebo se jim podaří uprch-

"Národní politika"
Červen 1992

Estonská praxe

Ameriky. 7 a skutečná většina se ostatně
umí také projevit. Právě minulý měsíc le
tošní prezidentský kandidát demokra
tické strany Bili Clinton odmítli vyhovět
žádosti o milost jednoho k smrti odsou
zeného v jeho státu Arkansas, kde je
Clinton guvernérem a rozsudek byl vy
konán. Ani v nejmenším to Clintonovi
neublížilo a není to žádným předmětem
debat ve volební kampani, naopak. Jinak
populární guvernér státu New York Ma
no Cuomo, který právě už po šestnácté
vetoval rozhodnutí státního parlamentu
znovu zavést trest smrti, a který blokuje
i uspořádání referenda, které by se pro

Aby nedošlo k justičnímu omylu
Jeden argument ovšem platí a Američ
ané ho uznávají všichni. Při uplatňování
trestu smrti jako práva společnosti zba
vit se osob, pro jejichž vražedné činy
nemůže být ani té nejmenší omluvy, je
vskutku třeba maximálně zajistit, aby
nemohlo dojít ani k tomu nejmenšímu
justičnímu omylu. Aby tedy nebyl po
praven ani jedinv nevinný. Všem souze
ným a pak i k smrti odsouzeným je tedy
třeba zaručit jejich ústavní právo na
přísně nestranný, spravedlivý soud. V
první řadě právo na vskutku profesio
nální obhájce. Až dosud souzení pro
kruté vraždy mají většinou státem urče
ného obhájce, kteří nejsou příliš nadšení
povinností hájit zjevného zločince a ča
sto nemají pro potřebnou obhajobu v ta
kových případech ani patřičné znalosti a
praxi I o se ted napravuje v mnoha stá
tech. Pečlivým školením fundovaných
právníků, kteří se napříště budou zabý
vat právě jen případy, v nichž by mohlo
hrozit vynesení trestu smrti.
I.ze tedy shrnout, že bez ohledu na
mezinárodní kritiku většina Američanů
soudí, že trest smrti je oprávěnný za
předpokladu, že budou postiženi jen ti,
kdo si ho nad jakoukoli pochybnost zas
louží.

M im ochodem , značná část těch o m i 
lostněných či uprchlých začala rychle
vraždit znovu. C hci objektivně vyjá d řit
náladu americké veřejnosti, která ro z 
hodně odpůrcům trestu sm rti není
příznivá a žádá jeho obnovení i tam , kde
zrušen byl. N em ohu si však o d p u stit svůj
vlastní podivný dojem při četbě řady
am erických těch tzv, intelektuálních ča
sopisů, které srdcervoucím způsobem
líčí těžký osud těch usvědčených vrahů v
amerických věznicích, sm rtelnou úzkost
jakou prožívají a několik vteřin tělesné 
ho škubání p ři jejich popravě. A ni slovo
o sm rtelné úzkosti a bolesti jejich obětí a
bolesti jejich rodin a přátel. Pak nevím,
zda nemám nad těm i ubohým i vrahy pla  dubnu Estonsko v praxi — a bez voleb.
kat, anebo přím o brečet.
Byl odvolán m in is tr zahraničí Lennart
M eri, podobná stará struktura jako je Jiří
D ienstbier, protože jeho zahraniční po 
litik a byla stejně konfusní, nejasná a rea
T o , o čem už v české politice d isku tu  litě vzdálená, a tedy nedůvěryhodná. U ž
jeme roky a čemu se neosocialistiČtí „pá 
samotný takový čin je povzbuzením na
n i “ představitelé tře tí rok po prevratu tris tn ím politickém úhoru bývalého tá 
stále ještě úspěšně brání, předvedlo v
bora m íru a socialismu, ale ještě lepší je

Argumenty proti trestu smrti i pro něj
jsou všeobecně známy a nejen v Americe.
Tv nejpoctivější jsou čistě humanitního,
Nejvíce v Texasu a na Floridě
anebo náboženského čhrakteru, ačkoli
Nejvíce rozsudků bylo provedeno s·
ani z. bible nijak jasně nevyplývá |eho
Texasu a na Floridě, kde je zločinnost
nepřístojnost. Jiné mají poněkud de
zvlášť výrazná. K tomu |e třeba dodat to
magogický charakter s tvrzením, že stát,
tiž i ještě jinou statistiku. Za oněch
zmíněných 15 let bylo v USA spácháno který nedal nikomu život, ho také niko
270.000 vražd, které je možno označit za mu nesmí brát. Někteří tvrdí, že trest
I. stupně. Vloni jich bylo spácháno na smrti má rasistický chrakter. Většina od
25.000, což odpovídá více než devíti souzených patří totiž k rasovým minori
vraždám na 100.000 obyvatel. Odpoví tám. zejména černochům. Neodpovídá
dající stav v Německu jsou čtyři, v Britá to prý jejich procentu celkového počtu
nii dvě a v Japonsku jedna vražda. Třitom obyvatelstva. Co však s tím dělat, když,
však v současné době je v těch celách to odpovídá počtu spáchaných zločinů?
smrti po celých Spojených státech asi Určovat rozsudky smrti procentuálně,
2.500 osob, odsouzených k trestu smrti, podle etnického složení obyvatelstva?
z nichž se většina dosud mohla spoléhat Nejzávažnější se pak zdá být námitka, že
může dojít k justičnímu omylu, jehož
na to, že nebude vykonán.
A ještě jedna důležitá statistika. důsledek, pokud byl rozsudek trestu
Zatímco před čtvrt stoletím průzkum smrti vykonán, je nenapravitelný. Ar
veřejného mínění naznačoval, že s tro gumenty pro trest smrti se pak často opí
štem smrti souhlasí jen 45% Američanů, rají o tvrzení, že tu jde o odstrašující
letošní výzkum dokazuje, že ho podpo prostředek. To je však poněkud zkresle
ruje plných 75%. 7 o je ovšem ta tichá ve ný výklad z celkového postoje, který je
tšina. Jeho odpůrci tvoří organizované ho odpůrcům poměrně snadno umožňu
lobby a jsou velnu hluční. Nemělo by se z je odporovat, že zločinnost se uplatňo
toho vyvozovat, že představují většinu váním trestu smrti nijak nezmenšila.

Odpůrci trestu smrti nejsou v Americe
příliš populární také proto, že mnozí z
nich celou záležitost jasně zpolitizovali.
Až na čestné výjimky jsou to často titíž
lidé, k tcří z radikálních pozic kritizují ce
lou americkou demokracii, její vládu a
zákony, kteří jsou nadšenými stoupenci'
sexuálních alternativ, drogové pakultury
a kteří všechny zločiny, které Ameriku
postihují, sváděli na sociální hospodář
ské poměrv, na školství, televizi, na
přísného tatínka a samozřejmě i na po
časí. V jejich pohledu je vinník vlastně
obětí. Zasloužili se ale také přinej
menším o to. že američtí guvernéři dnes
už sotva zjevného zločince omilostní.
Nechtějí totiž vypadat jako příliš měkcí,
jako lidé. kteří se nechají zastrašit a pod
léhají vlivům radikálních a v podstatě po
litických skupin.

mem a nedůvěrou, popřípadě nenávist 
ným i kampaněmi o tom , že když by bý 
val u tíka t nechtěl, nemusel.
Ve vlastech českých a moravských bu 
dou volby a ty doufám zkorigují stále ješ 
tě socialistické hledání nové tváře býva
lých disidentů, ještě bývalejších sou 
druhů kom unistů. N epochybuji o tom ,
že i nástupce „pana “ Dienstbiera bude

Od roku 1976, tedy od toho jakéhosi
obnovení trestu smrti, bylo za víc než 15
let do konce letošního května vykonáno
v USA 172 poprav, přitom v 15ti z těch
36ti států, které připouštějí trest smrti,
nebyl vykonán ani jeden takový rozsu
dek. Nikdo tam nebyl k tomuto trestu
ani odsouzen.

Politika hraje také roli

ten nový estonský m in istr zahraničí.
Stal se jím padesátiletý Jaan M anitski
finanční a hospodářský expert s výbor
ným i k o n ta k ty k západoevropskému
americkému prům yslu.
Po obnovení estonské nezávislosti se
vrátil do vlasti, která jej přijala okam ži 
tým udělením ^občanství na základě
zvláštního dekretu vlády, n iko liv nezáj-

(JEZ) Ve Spojených státech byl do konce minulého měsíce vykonán rozsu
dek trestu smrti nad 18ti osobami, což je víc než za celý minulý rok. kdy bylo
popraveno jen 1 4 osob. Veřejnou debatu o hrdelním trestu, která ve Spojených
státech víceméně trvá od doby jejího vzniku, pak zvlášť ještě rozvířilo vyko
nání trestu nad Rogerem Collmanem ze státu Virginia. který po celých deset
let po svém odsouzení tvrdil, že nespáchal brutální vraždu, z níž. byl usvědčen.
K rátce před svou smrtí se pateticky vyjádřil, že justiční vražda, která se na něm
páchá, snad konečně přispěje ke zrušení trestu smrti v USA.

možné nalézt v exilu během několika
dnů (co třeba mnichovský kníže Lob
kowicz?) — bude-li ovšem zájem m ít m i 
nistrem zahraničí skutečnou osobnost a
ne kom unistického novináře, budovatele
zářných z ítřk ů socialismu a snílka o Ev 
ropě, který se zatím zm ýlil úplně ve
všem. C o je vlastně D ienstbierovou kva 
lifikací pro jeho m inisterství krom ě prá 
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Hnutí za občanskou svobodu
Koordinační výbor PRAHA

Milí Hosité,
poněkud jsme ztratili vzájemný kontakt. Dáváme do pořádku členskou kartotéku a hospodaření, které
jsme zdědili po bývalém výboru, žádáme o lustrace pro všechny členy HOS a jakmile tyto základní věci
dokončíme, budeme se dále věnovat politické činnosti, ke které jsme od Vás dostali mandát.

Pro Vaši informovanost alespoň stručná fakta:
1. Zpravodaj už vycházet nebude, zprávy o HOS a našich politických aktivitách budou zveřejňovány v
Necenzurovaných novinách, prosíme Vás, abyste si je předplatili na adrese:
nadace Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ
Ing. Eva Vidlářová
Slovákova 8
602 00 Brno
tel. (05) 75 87 60 nebo (05) 78 11 72. Tatáž čísla jsou i čísly faxu.

U Evy Vidlářové získáte i aktuální informace o dění v Hnutí za občanskou svobodu a o probíhajících
nebo připravovaných iniciativách.

2. Pokud jste ještě neposlali žádost o svou lustraci, kterou můžete získat prostřednictvím HOS zdarma,
pošlete ji dvojmo na adresu: JoseLSpisar, Bránická 11, 147 00 Praha 4. Dáváme dohromady druhé
kolo lustrací, které uzavíráme 15.yt$3uA/ prvním kole byli lustrováni zejména ověřovatelé osvědčení
(komise HOS pro lustrace), výbor a někteří členové. Formuláře přikládáme.
3. Při podzimním sněmu budete mít příležitost lustrační osvědčení předložit spolu s OP. Členové, kteří se
neprokáží negativním osvědčením, nebudou moci být nadále členy HOS.

4. Spolupracujeme s Konfederací politických vězňů, která má své okresní sekretariáty. Napojte se na ně,
protože vlastní s výjimkou Brna a Prahy nemáme a aktivizujte se s nimi v komunální politice.
5. Posíláme složenky na letošní členský příspěvek ve výši 100 Kčs.

6. Zdědili jsme nepořádek v adresářích, pokud jsme někoho neúmyslné vynechali, ať se nám ozve.
7. Celostátní kontaktní adresa Hnutí za občanskou svobodu je totožná s adresou pražského sídla nadace
Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ, náměstí M. Gorkého 2,
110 00 Praha, na kterou budete posílat své žádosti o lustrace. Náš nový pražský telefon a fax v nejbližší
době oznámíme v Necenzurovaných novinách.

Srdečně Vás zdravíme

Nabízím ubytování v Praze, ve vile,
samostatné apartmá 1+1 s příslušmstvím, možnost vaření a ubytování pro
2-3 osoby I další přistýlky. Klidní
prostředí, 20 min. od centra, 50 DM,- za
celé apartmá na jednu noc.
Adresa: Irena Poláková
Nad vodovodem 7
cs-100 10 PRAHA 10-Strašnice
tel: 77 66 38 [večer]

za KV HOS:

Petr Cibulka

Jitka Studničná

Josef Spisar

