txs/ní soukromý týdenix^
se samizdatovou tradicí,

23. dubna 1993

Jelzin im Aufwlnd

R E S P U B L IC A

45 miliard dolarů zmizí v bezedné ka
pse socialistického hospodářství souča
sného Ruska jako nic. Problémy s finan
cemi má i naše republika & snad všechny
městské úřady, šumperský nevyjímajíc.
Julius Augustin Varga, dominikán, vedo
ucí osobnost odboje posledních let pro
ti komunistickému režimu je těžkým in
validou. Nemůže se bez cizí pomoci ani
najíst. Po celou dobu mu ten sám komu
nistický režim poskytoval určitý přís
pěvek na zlepšení jeho pohyblivosti.
Po sametové revoluci a vítězství téměř
všech komunistických struktur v druhém
sledu mu tento příspěvek byl městem Šuperk odejmut, asi za trest za svou proSEND CASH: Moscow beggar
titotalitní angažovanost.
V.H.
í s 1 a : —--------Uvnitř
čísla
V

1. Václav Jiří V o s t ř e z: Významný krajan a exulant
Zdeněk Z I M M E R odešel na věčnost.
2. J.S. V o 1 y ň s k ý: Historie je neúplatná./Svědomíý
3. Dotazník člena Charty 77 © Hnutí za občanskou svobodí...
4. "Rewsweek”: Wave to the West. Jelcin v Americe. '•
5. Žebrající obyvatelé Moskvy neznají konec své askese.
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EXULANT ČDE^K ZIMMER OD E

A^VK-OST.

Dna 1.dubna 1993 zamřel v nGmoonioi v Hamilton,Ont., zasloužilý krajan,
pan zden§k zlmmer. A^rodil se v Hlučí^ě ve $ozsku 10. proainoe 1934 a
po roku 1938 vyrůstal ve Val&ěakém Meziříčí, Tan se oženil, ale v roce
19 48 musel opustit Vlast a emigroval do Anglie a když se podařilo odejít
za hranice i manželce Dagmar, přijela tam za ním. Malý syn gdoněk zůstal
ve Vlasti. V padesátých léteoh Mamerovi emigrovali dále do kanady &
usadili se v Hsenllton, Ontario.
Zden§k Zimmer až do @vé smrti byl ústředním jednatelka 09. sdružení
Ceohů, Slováků a Podkarpatských Rusínů v Kanadě a jednatelka výboru
černé stuhy při Společnosti národů Střední a Východní Evropy, Dále byl
Slerexn Solidárnosti ve svobodném světě, Iřestanské akademie v Mírně, Stá
lé konference křeatanskýoh veřejných pracovníků ěa. @xllu a býval dříve
také jednatelem kanadské oblastní organizace 09. Mvnoatansko-obQhodnioké
strany střodostavovské v ©xilu. Byl totiž doma obchodníkem.
Zdeněk byl též pokladníkem zemského výboru Cyrilometodějské ligy v Kanadě
& pokladníkem Kanadského ORLA, oblasti biskupa Stanislava &ely. Tělovýcho
vě a sportu se věnoval po celý iivot. V roce 1965 založil ^snilton Sparta
Sporta Club* a byl prvním bránkařsm i předsedou a pak nepřetržitě před
sedou Sparty po <8 roků (v minulé sezóně postavila Sparta oelksm 13 teanů)
a též ředitelen "Hsrnilton &nd Distriot Soocsr Assooiation*. Od r. 1968
hrála Sparta v lize pro jižní Ontario a v r01988 3den§k pomohl založit
*Ontarlo Soooer League".
Každý rok, první neděli v červnu (od roku 1951) ee koná česká národní
pout do Svatyně Severoamerických mučedníků v Midl«nd, Ont. Zdeněk vždy
pomáhal při její organlsaoi a s chotí Dagmar přicházeli ve valašských kro
jích - a v kroji též ministroval u polního oltáře. 3yl věrným poutníka
ke 3V. Antoníčku v Chatham, Ont. a k soše ř.Marie v Exilu v Lisí®,XI,,USa
(účastníkem Symposií národní obrody), V červenci minulého roku 1992 védl
organizační stránku kanadské skupiny poutníků na Velehrad a do dalších
poutních míst Moravy, Slovenska a Soch, při děkovné pouti krajanů z ce
lého světa do Vlasti#,.

Pohřební mše sv. se konala 5. dubna 1993 v 10 hodin(koncel. Dp.J, ^aoh,
dp.E. G. Fuzy a dp.J.Smál) v českém koBtale sv. Vojtěcha v Burlington,0nt.
a rakev uložena na "Holý Sepulohre Cementery4’. Pohoštění účastníků
pohřbu bylo v sále slovanské osady sv. Cyril a a Metoděj® v Hsmilton, Ont.
Upřímnou soustrast vyslovujeme paní Dagmar zlmmerové (aďr. x8Y7 Upper Gage
Ave. ,Apt.908,Hamilton,0nt, ,L8V 4K8) a rodině Syna plenka V® Vlasti.
Vecht Bůh odplatí na věčnosti Zdeňkovi sa vše dobré co -pro náa vykonali
Váslav Jiří Vo střás.

h

ox
č. XU/C3

Dotazník člena CHARTY 77 a HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU
Vážená pani, vážený pane,
rádi bychom Vás požádali o vyplnení následujícího dotazníku, určeného pro členy Charty 77 a Hnulí za občanskou
svobodu. Slouží pouze k provozním účelům, ke zjištěni zájmu jednotlivých členů o zapojeni do aktivní činnosti v rámci
CH77 a HOS.
Protože obě organizace jsou výběrové, prosíme o vyplnění s maximální zodpovědností a přesnosti.
Vyhovující odpovědi zakroužkujte, případně doplňte.
Děkujeme Vám

I.
Rodné číslo:
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Bydliště:
Ulice, číslo domu:
Obec, okres, kraj:
PSČ: ♦

Telefon domů:
Fax:
Telefon do zaměstnání:
Fax:
Modem:

1. Vzdělání:

1.
2.
3.
4.

základní
střední
střední s maturitou
vysokoškolské

2. Profese (uveďte přesné zněni původní odbornosti):

3. Povoláni (uveďte přesně zněni stávajícího povolání):
Název podniku, majitel:
Telefon do zaměstnání:

Fax:
Modem:

4. Zaměstnanecký sektor:

1. státní správa
2. státní podnik
3. živnost (fyzická osoba)
4. majitel (právnická osoba)
5. zaměstnanec
6. člen družstva
7. student
8. důchodce
9. ostatní

Byl(a) jste členem politických stran nebo hnuti, jakých

od

do

Jste členem nebo sympatizantem nějaké politické strany nebo hnuti a jakých

Byl(a) jste příslušníkem LM

od
ano

do
ne

Byl(a)jste příslušníkem nebo spolupracovníkem StB
Byl(a) jste příslušníkem nomenklatury a jakého stupně

ano
ano

ne
ne

III.
V komunálních volbách 1990 jsem kandidoval:
(hnutí, strana, koalice):

ano

ne

ano

ne

V současnosti jsem: členem zastupitelstva
členem rady zastupitelstva
starostou, místostarostou

Uvažuji (mám zájem) kandidovat v komunálních volbách
za Hnutí za občanskou svobodu:
Uvazuji (mám zájem) kandidovat jako člen/signatář Charty 77
v komunálních volbách za:

IV.
Mám zájem o aktivní zapojeni do činnosti CH77 nebo HOS:
ne
ano
- příprava komunálních volebních programů (HOS)
- práce ve volebním štábu
- účast ve volební komisi
- propagační činnost (vývěsní skříňky)
- vylepování plakátů, rozdávání letáků
- roznášeni materiálů do schránek
- pomoc při organizování mítinků a setkáni redakce Necenzurovaných novin se čtenáři
- použiti vlastního osobního automobilu, rozmnožovací techniky, počítače, laserové nebo jehličkové tiskárny

- z praktických činností provádět práce:
-jiná forma spolupráce:
- v případě potřeby mohu poskytnout odbornou pomoc

(Pracovat v odborné komisi):...................................................................................................................................
- monitoring místního tisku a výstřižková služba jako informační pomoc pro redakci Necenzurovaných novin
- shromažďování a ověřováni informací z regionu, ve kterém žijete, pro Necenzurované noviny
- činnost externího redaktora nebo dopisovatele Necenzurovaných novin
- pomoc při distribuci Necenzurovaných novin spočívající v zajišťování dalších prodejců a kontrole stávajících,
jestli objednávají N. N. v dostatečném množství nejméně pro 4-5 pracovních dní prodeje.

V.
Zde můžete uvést Vaše vlastní připomínky, návrhy, stěžejní problémy ve Vašem okolí apod.

V.

dne

podpis............................................................

Vyplněný dotazník posílejte na adresu: Charta 77, Luboš Vydra, Senovážné náměstí 2 (přízemí), 110 00 Praha 1, tel. (02) 23 68 30 0;
tel. & fax: (02) 23 68 30 1

"S v ě d o m í"

z.iistonc jc AÄ^vijlatiiä
J. S. Volyňský
Životopisem Dra. Vondráka
chceme představili našim mladším
studentům v exilu i doma ve vlasti
tohoto významného plodného mu
že, který pro česky a slovenský
rárod se tolik zasloužil.
VácJav Vondrák se narodil 6.
února 1880 (podle nového kalen
dáře 19. února) na rolnickém stat
ku v Sedniidubech v jižním Rusku
-Volyůsku. Jeho matka Anna, ro
zená Menclová, byla vlastenecká
Češka a Vácslav i po dlouholetém
pobytu v Rusku, Francii a Ameri
ce si uchoval čistou mateřskou
češtinu. Otec Josef utekl z Čech
do Ruska již jako mladý muž. Ro
ku 1889 zakoupil pivovar v černigovu, kde mladý Vácslav navštčvoval ruské gymnasium a vénoval
se studiu hudby. Láska k hudbě,
všem Cechům vrozená, vedla ho
ke studiu na konservatoři v KiJevč, když se dal roku 1899 za
psali na právnickou fakultu tamní
university. Studoval dčjiny rus
kého práva a národní hospodář
ství, ale navštěvoval také filo
sofické semináře prof. Stépanoviče, vyznavače rukopisů RKZ.
Od počátku pobytu v Kijevě žil
mladý Vondrák v českém vlaste
neckém prostředí. Ubytován v ro
dině známého českého pracovníka
Jindříška, nalezl ncjbhžší přátele v
rodině univ. prof. Pospíšila. Spoluzakládal Sokol, později zvolen
starostou, byl delegován do Svazu

Ruského Sokolstva a zastupoval
Svaz na všesokolských sletech v
Praze v letech 1907 a 1912.
Po absolvování práv Dr. Vond
rák brzy otevřel advokátní kance
lář. Jeho politická činnost začala
až po roce 1905, po První ruské
revoluci. Založil časopis "Ruský
Čech", vydávaný rusky a česky a
záhy se stal představitelem pokro
kového a národního programu
ruských Čechů. Roku 1908 byl
zvolen poslancem do Volyňského
Zemstva. V téže době zdědil rod
ný statek a zakoupil na Volyni ve
likou lesní oblast, založil pro
české krajany osadu Čechov a že
leznici. V Kijevě zbudoval sedmiposchocfový hotel Praha, velkole
pý representačiú Dům český. Roz
sáhlá byla Vondrákova činnost
spolková. Spoluzakládal "Komen
ského“ a české školy v Kijevé,
Čítárny a hospodářská družstva.
Srdce Vondrákovo patřilo vždy
hudbě a zpěvu. S prof. Šebelíkem
ustavil výbor k pořádání symfo
nických koncertů v Kijevé. S ře
ditelem Šubrtem působil při vý
pravě "Prodané nevěsty" v kijevské Městské opeře. Přeložil do
ruštiny šubrtovo dílo "Zně, uve
dené v Trojickém divadle. V
uměleckých kruzích poznal pře
krásnou půvabnou a nadmíru na
danou ruskou zpěvačku, které ne
odolal. Madame Sofie Dmitrijevna Vondráková pocházela z před-

ní kijevské rodiny. Studovala zpěv
u proslulé Archelové v Itálii a po
návratu do Ruska byla angažová
na do Ziminské Opery v Moskvě,
kde měla výjimečné pěvecké ús
pěchy. Sňatek znamenal konec té
to slibné kariéry. Sofie Dmitrijevna byla velikou oporou Dru.
Vondrákovi v jeho veřejné činnos
ti. Působila v dobročinných čes
kých organisacích v Kijevé, pro
jejich účely pěvecky vystupovala v
kijevské opeře. V době války se
starala o děti a rodiny mobilisovaných a českých dobrovolníků.
Od počátku války, od srpna
1914, postavil se Dr. Vondrák ce
le do služeb ruského a českého
národa. Dobrovolně se dal k dis
posici ruské armádě. Působil jako
tajemník Kijbvského českého ko
mitétu, později jako zástupce
správy Svazu Čechů a Slováků na
Rusi. Pracoval na založení prv
ních dobrovolnických čsl. vojen
ských útvarů. Roku 1915 byl po
věřen vedením vojenského výboru
Svazu a o rok později zvolen pre
sidentem Svazu na sjezdu v Kije
vé.
Roku 1917 byl Dr. Vondrák
zvolen národními a pokrokovými
skupinami kandidátem do ruského
Ústavodámého shromáždění, kte
ré bolševici rozehnali dne 18.
ledna 1918. Dr. Vondrák zůstal
věren nejen českému národnímu
programu, ale prokázal věrnost

'ľ. G. Masaryk mezi legionári na nádraží v Polonoe v Rusku, jehož vestu organtzova! Dr. Vondrák

tež národnímu a demokrauckému
Rusku.
V Kijevé, obsazeném od l.
března 1918 německou armádou,
Dr. Vondrák tajné působil při
orgarusaci Dobrovolnické ruské
národní armády. Byl dopaden a
uvězněn, ale podařilo se mu uprchnouti do jižního Kavkazska, kde
dále působil v protibolševických
akcích. Jako representant národ
ních ruských polibků a vojsk rus
kých, bojujících v jižním Rusku
prou bolševikům, byl Dr. Von
drák vyslán do Prahy, kde žil až
do r. 1927, kdy se vystěhoval do
Francie. Od r. 1950 působil Dr.
Vondrák v Americe.
Jeho mezinárodní právnické vě
domosti a zkušenosti jsou oceňo
vány a hledány. Jeho jedinečné

znalosti řečí umožňují mu věsti
korespondenci, která jde do celé
ho své ta Česky, rusky, francouz
ský. Španělsky, německy, anglic
ky. Zájem Dr. Vondráka o poli
tické novinky je nevyčerpatelný.
"Just in the youth oř the old
age" - zdá se býu tento vysoký,
štíhlý, hezký muž, s vojensky pří
mým držením, s bílou "kšticí" a
"bradkou".
Drahý náš Vácslave, milá Sofie
Dmitrijevno, tisíce přátel a jejich
potomků vzpomíná na Vás ve
všech dílech světa.

Umíte to?
Nikdo je pohoda sama. Poikáte-li tako
vého člověka, a on si ve va.tí stresové
situaci udělá čas, je to přímo batzAm aa

15

14

JCHENZEITUNG FUR POLITIK-WIRT5CHAFT-HANDEL UND KULTUR
dkr 23,00, hnit 29.00, Pu» 515 (Inseln Pta» 575), FF 23,00,12,90, hfl 6,50, OS 35,00,

duti. Každý i nas se totiž občas dostane do
vleku zaviněných i nezaviněných události,
kdy potřelxije potíJit, povzbudit, uklidnit.
Jsou sice i tací, které snad nevyvede z míry
vůbec nic. avtak příliS potěšit, povzbudit,
uklidnit nedovedou. Jistě, nejsme stejní a
každý z nás potřebuje něco jiného, nehledě
k tomu, že i k svým přátelům chováme
nejnlznčjSÍ city a vztahy. Tohle s tím asi
také nějak souvisí. A tecf si představte, Je
jste člověk, který nepatří právě k těm, kteří
jsou klidní, rozvážní a usměvaví a vál přítel
či kamarád, který vyzařoval vždy tím darem
klidu a pohody, se ocitne v takovém Či
oněm stresu, prostě v neobvyklé situaci.
Zkrátka len “uzlíček nervů“ najednou nejste
vy, ale někdo jiný. Co s tím? Myslím si, že
když toho člověka máme opravdu rádi,
měli bychom dokázat odhodil své starosti,
prostě na chvíli zapomenout na sebe. A
radou, úsměvem, někdy třeba jen mlčením
a svou přítomností pomoci tomu, kdo nás
právě potřebuje.
(jkl)

4,80, Líre 6200, Eac 7s

19, DR 1000,00

C 7451C

Preis 4,00.

Wave to the West

trieš to k^
t
looking Ame. ,ca’s v\ -y
By Carroll Bogľrt
NEWSWEEK APRÍL 12. 1993

Wil! an Američan bear hug help or hurt? The leaders uith schoolchildren in Vancoucer

Obdachlose Bettler in Moskau: Wird der Weg zum Kapitalismus zu einer Askese ohne Ende?

25.dubna rozhodnou občané Ruska v referhdu o tom jestli roz-sápe parlame
nt naplněný z 85%
lény komunistické strany Jelcina či naopak. Jak budou vo
lit tito žebrající
uži již víme i bez sčítání hlasô.
V.H.

