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První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

4. Juni 1993

Zaichnung: Andreu Ruta

Dnes jsou demokratické hodnotv sice živé, ale z hledis
ka dlouhých lidských dějin - od Fancouzské revoluce koncem
18.století oo vznik režimů s jednou politickou stranou up
rostřed 20.století - byly demokracie vzácné a měly krátké
trvání. Tento fakt neopravňuje k pesimismu nebo beznaději.
(Třebaže touha oo svobodě může být vrozená, demokratické pra
xi je třeba se učit. Budou-li veřeje historie i nadále ot
vírat dveře svobodě a oříležitosti, závisí na odhodlání a
kolektivní moudrosti lidí samých a nikoliv na nějakých že
lezných zákonech dějin a už vůbec ne na předstírané olahos[klonnosti samozvaných vládců. Na rozdíl od některých předs
tav není zdravá demokratická společnost Drostě arénou, v
íž jednotlivci sledují své osobní cíle. Demokracie vzkvéají tam, kde se o ně starají lidé ochotní využít těžce vy
dobytou svobodu k aktivní účasti na životě společnosti, tem
kde se zapojují do veřejné debaty, volí zástupce, kteří mu
sejí skládat účty za svou činnost,a uznávají potřebu toleUvnitř č ís.irencea kompromisů ve veřejném životě.
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Ine.Stanislav Šmolka b.vl okamžitě
v T.199C písemně renaoilitován rehabilita
ční komisí VoZ v Praze o čemž bylvyrozuměn.
V.R.

Gratulace mně velmi milá, nebol
je nejen od yelmi dobrého nrítele e
kamaráda, ale i od soolužáka na VáZ, který
aktivně vvstounil u pomníku K.H.p.ácnv o slavném ’me~jalešú tuším, že v ro
ce 1961 a jen o vlásek unikl vyloučení ze studie na nátlak 3t3.
V.H.

Šumperku, dne ^6.března 1993

Vážený pan

Generálni prokurátor
Námestí Hrdinů č. 4
Praha 4 - Pankrác

Věc: Stížnost na porušení zákona vyšetřovatelem Státní bezpečnosti
mjr.Tláskalem, dne 24.11.1977 pro zenužití pravomoci veřejného
činitele.
V souvislosti s případem Ing.čeština Vaška, který byl v té dobá
ve vyšetřovací vazb* ve vážnici v Hradci Králové pro obvinění z tre
stného činu §115 Služba v cizím vojsku, jsem byl vyšetřován mjr.Tláskalem a dalším pracovníkem Státní bezpečnosti z Hradce Králové. K
výslechu došlo dne 24.11.1977 ne OO-VB ve Vrchlabí, kam jsem byl v
té dobá vyslán svým podnikem k provádění bonitece zemědělských půd.
>
Major Tláskal používal při výslechu psychický nátlak, nejen, že
mne pomlouval před velitelem OO-VB ve vxcecn, které jsem nikdy neřekl, ale především na mne místy řval, vždy v případě, kdy jsem chtěl
změnit nepravdivý záznam v protokole, který si tam sám o své vůli na
diktoval i když jsem ho vícekrát® během sepisování protokolu upozor
ňoval, že jsem to nevypovídal. Dokonce jednou dělal jakoby zadržel
svého kolegu, který rozezlen mými výpověďmi se na mne snaail vrhnout
z protější strany stolu.
Boto jsem proti jeho postupu sepsal 5*12.1977 odvolání k tehdej
šímu generálnímu prokurátorovi, které jsem však tehdy neodeslal, ne
bol jsem toto konzultoval s Ing.Jiřinou Novákovou, která zajišťovala
obhajobu svého švagra Ing.Vaška a rozhodla, abych tuto stížnost neo
desílal, nebol by mu eventuelně mohla uškodit. Domnívala se tehdy,
že je naděje jeho osvobození, pokud se nebude příliš proti StB vystu
povat.
Tuto stížnost neodesílám jen z důvodu, eby bylo dokumentováno
jak mjr.Tláskel mútil svxdky k výpovědím o věcech, které se nikdy ne
staly, ale hlavně proto, že dnes již vím, že při výslechu obviněného
Ing.Čestmíra Vaška tehdy zneužil výraz "mapy územních celků" jako by
šlo o mapy tajné a tím se ho snažil obvinit i ze špionáže.
Dále mne vede k mé stížnosti i ostudný postup vojenského proku
rátora v Hradci Králové, kdy po rehabilitačním soudu jímž byl Ing.Vaško osvobozen pro nedostatek důkazů, které by mxly svědčit o jeho pů
sobení v cizí ermád*, se vojenský prokurátor dvakrát odvolal. Jako
by mu nebylo nic známo o tom jakým způsobem si Státní bezpečnost zabezpečovrlr důkazy v neprospěch obžalovaných a jak soudy na základě
takto vykonstruovaných důkazů vynášely tendenční rozsudky poplatné
hysterické atmosféře rozpoutané vedením KSČ.

Ing.Vladimír Hajný
Sažantní č. 697
165 00 Praha 6-Suchdol

Přílohy: 1.Originální kopie stížnosti generálnímu prokurátoru ze dne
5.prosince 1977 /tehdy neodeslána/.
2.Kopie dopisu Ing.Jiřin* Novákové ze dne 23.4.1978

Ani mně se nencd.ařilo orosit zcela
”3es publica" č. 22/93
bez chvbv oři st^ku se Státní bezpečno
stí c v tomto orínr :ě se jednalo ořímo
o hrubou chyou. Inrr. ůest.mír Taško bvl
">ři wšetřování mjr.St3 Tléskelem ooV Sun.oersu, dne 23.dubna 1978
viněn ze špionáže i z jir.ýcn důvodů,
aIp sousloví "many územních celků" by
v 50.letech stačily ne 25 let kriminá
lu, eventuelně trest smrti. KoIík či co < eíelo H8 odesilatele těchto vele
důležitých turis tick.ýca man
územních celků ČSSR oonecnám
Vážená paní inženýrko!
na laskavém Dosouzení čtená
řů.
/• H •
Děkuji Vám za dopis, který jsem od Vás obdtžel a který mne
zároveň i velmi překvapil. Celý ten stav v rodině u Čestmíra je je

dině k pláči. Cpravdu je to čím dále tím horší.
Chtěl bych se však vrátit k tomu mému výslechu a sice kex
větě, kterou si sám vyšetřovatel vymyslil a nadiktoval do orotok^lu
a sice to, že mne Čestmír”žádal o zaslání map územních celků“ a proč

jsem nakonec tuto větu tam ponechal. Chci aby jste věděla přesně jsk
to bylo. UŽ při psaní této věty jsem nemítal, že neodpovídá pravdě,

ale vyšetřovatel to zcela přešel a diktoval si dal. Nakonec když
jsem stále odmítal to p‘'dopsat, jelikož to neodpovídá pravdě, nebot
Čestmír mne pouze požádal, abych mu zakoupil a zaslal mapu jeho rodi
ště a mapu Slovenska,což jsem stále zdůrazňoval, mi major Tláskal,

řekl přesně toto: "A je ještě Slovensko součástí Československé repu
bliky?” Já říkám, že ano, je. z on pokračuje: "Je Slovensko tedy územ
ní celek Československa?" Já říkám ano, že je to územní celek Českoslo

venska. A on ří<á: "lak Vás tedy žádal o zaslání územních celků ČSSR1"

Já říkám:
slíte-li to pouze v tomto smyslu tsk dobře". A nechal jsem
toí tak. Taky proto, že jsem byl ujištěn majorem Cláskalem i druhým vy
šetřovatelem, že v jiném siyslu se to nebude posuzovat, ale především

jsem to tem nechal proto, že jsc-m v tom neviděl nic špatného, nebol
jsem se domníval a domnívám 3e i nadále, lépe řečeno jsem přesvědčen

i nedále o tom, že kterýkoliv můj známý v zahraničí má plné právo aniž
by tím porušoval jakýkoliv zákon mne požádat o zakoupení a zaslání nejenmu^mních celků Československa ale i celý etles Československé re

publiky. otejně tak i já mám právo ze^ouoit kteroukoliv mxepu v prodej
ně Kniha n.o. a zaslat ji známým do zahraničím, aniž bych sebeméně poru
šoval naše zákony. Koupil jsem tedy v prodejně Kniha n.p. v Pardubicích
na nádraží mapu za edice "Soubor turistických map"UiřS$důbice, Chrudim,
Litomyšl, a rovněž dvě mepy ze "Souboru turistických map" ze Slovenska,

nebot mapu Slovenska v prodejně neměli, názvy těch dvou map si vša<£ již

nepamatuji,nebot jsem je vybral náhodně. Všechny tyto mapy jsem zaslal
v otevřené listovní zásilce. Toto vše jsem zhruba uváděl i při výslechu

do ^roto.colu. Snad je také pravdou, že po více než pětihodinovém výsle
chu a za soustavného křiku jsem byl také poněkud tímto psychickým nátla

kem dezorientován 8 nedocenil jsem možná význam té v. v, nicméně však
i dnes jsem stále přesvědčen, že by bylo těžké ji i j zneužít.

/pokračování/

hRes nublice“ č. 22/93

Naše veřejnost doma o této Reaganově pomoci komunistům
až dosud nic, nebo jen málo ví a bude jistě o tomto činu
presidenta Reagana přemýšlet se smíšenými pocity.
Přes věškerou snshu zadržet odevzdání čs.zlatého pokladu
komunistům,americký president Reagsn podepsal dne 2. XII.
1981 předání če.pokladu do rudých okupantů v ČSSR.!
Reaganovi odpůrci již dávno prohlašovali,že měl raději zů
stat úspěšným umělcem,než špatným politikem a presidentem.

ČTEŠ
Tisková

služba

čs-

senátu v exilu.a ve vlasti-

čj.-^4.
ZLATÝ

/l:l

POKLAD ‘ ČESKOSLOVENSKÉ

MJGGC€

REPUBLIKY .

zástupců a representantů čs.exilového Senátu.
Tento svévolný čin US presidenta R.Reagana i jeho vlád
ního aparátu,bude zapsán jako temný, stín jeho politické
kariéry. Je přímo udivující skutečnost,že US kongres
nezabránil Reaganově rozhodnutí,kterým tento sice spěš„ hý herec 8 oblíbený muž stříbrného plátna,ale špatný po

litik,vědomě podpořil a upevnil rudou knutu,kterou byl
ubíjen čs,občan.Tímto neodpovědným činem byl ošizen 8
podveden stát o miliardové částky,které měly jednou být
základem budoucího svobodného národa.

Bez této Reaganově pomoci komunistům,by tato zrádná rudá
společnost,byla dávno odsouzena k zániku a demokratická
Část národa,nemusela by shánět grošíky k boji proti katům

/

[br. m o h a m m a d ňájibullah "
.Moine PoHtik ist wie ein Auto
bus zum Friedei

Osud v USA uloženého zlatého pokladu býv.československé
republiky, má po mnohé stránce dosud nevyjasněné okolno
sti. Tato ohromná položka.uchovávaná po desetiletí v tre
šoru americké státní banky - 2^6,6^0.000.00 US dolarů 1. /
měla být jednou vrácena do vlastnictví osvobozenému stá
tu a jeho národu.,v tom případě,nastalo-li by skutečné
osvobození ,obnovena suverenita CSR 8 nastolení svobodně
Kenkiá on jo ihan tarpeeksi, mutzvolené vlády.Dále nastolení zákonitého parlamentního a
ta mistä ostais lisää koruja, fundemokratického stsvu,podle úst8vy z roku 1920. Je více deeraa Imelda Mařeos.
jak podivuhodné,že se této pomoci komunistům dostalo v
době nejhoršího teroru od Reaganovi^ americké vlády ,tím
2. /
více jak překvapivé,že se tak stalo napodkladě osobního
rozhodnutí presidenta ^eagana,přes veškeré protesty jak
význačných představitelů US politického života,a rovněž

našeho domova.

Tfito hrubá cnybe Ren^enové adminisstrativv však nic nezmění ns obřích zá
sluhách auierickéno nrezidenta ne rádu
komunistického bloku do nenávratna. V.H.

Z této zásoby zlata bylo použito pro odškodnění
amerických občanů,jimž byl v r.1945 znárodněn
majetek a to v celkové výši
27,281756.00 US dol.
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Je více jak podivuhodné,že se v tomto případě US úřady
nemusely dotazovat mezinárodního soudu v Haagu,byla-li
i v tomto případě situace jiná /1945/ než ve stejném
případě TOMÁŠE BATI..? Kdy jmenovaný úřad prohlásil,že
v této době r./1945/ byla v ČSSR demokracie a tudíž že
Tomáš BAŤA nemá právo žádat odškodnění..!!
Je více jak zajímavé,že z uvedené hodnoty čs.zlatého
pokladu,byli^odměněny pouze osoby a společnosti US příslušník!
když se přece jednalo o československý majetek,proč ne
byli stejně tak odškodněni čs.političtí uprchlíci. Kde vzal
president R.Reagan oprávnění k podobnému rozhodnutú ?!
K případu pani Betty Tomáška-Papanek, se ješt^ vrátíme '

ING.JIŔÍKMS
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JAROSLAV FRIEDL

I

plukovník letectva v.v.
Tento bývalý válečný pilot 311. perutě čsl. jednotky RAF v Anglii, ve
které po celou válku bojoval za naše osvobození a samostatnost, nás
opustil po dlouhé nemoci nastalé v důsledku útrap a prožitků z leteckých
bojů prou Němcům, i z doby komunistického žalářování.

Jaroslav Fnedl jako mladý vojenský letec šel do války proti Němcům
s vědomím zodpovědnosti své přísahy, nasadil svůj život za svůj národ,
který nemohl zradit, avšak národ po jeho slavném návratu do vlasti
zradil jeho. Tato slova byla řečena nad jeho rakví ve chvíli, kdy bylo
vzpomenulo jeho hořkého osudu, který mu přiřkl komunistický režim.
'Připravili jste mě o vavříny a růže.
Přesto je jedna věc, jíž sotva kdo vžiti může,
a níž dnes, až setmí se blankytná obloha
hluboce smekaje, předstoupím před Boha
s tou věcí bez poskvrn a obestřen třpytem
šel jsem vždy navzdor vpřed s čistým štítem".

S těmito slovy Edmonda Rostanda bylo oznámeno úmrtí nám drahého
a vzácného Člověka, neohroženého bojovníka za svobodu jemu drahého
národa a my rovněž těmito slovy oznamujeme všem doma i v zahraničí
tuto přesmutnou zprávu.

Redakce t* podepsaué články

ČEST
JEHO
PAMÁTCE

Dcncsc wdpovůinost
a nanosí k * jejich, obsahem
naiožůovaL

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

i ’d rather bungee jump without the cord.”

Ŕoss Perot, on whether he intends to
run for president again in 1996

I

Tento titulek jsem si vybral pro
to, že snad nejlépe charakterizuje
zkušenosti poslance ČNR po od
chodu ze sněmovny, ve chvílích,
kdy vyřizuje poštu a setkává se na
nejrůznějších shromážděních se
svými voliči. Přesto, že komunis
tická ideologie ani bolševický
systém nemají dnešnímu světu už
co nabídnout, nelze přehlédnout,
že nositelé těchto myšlenek získá
vají sympatie svým kritickým pří
stupem k problémům na současné
politické scéně. Je to absurdní,
neboť kořenem většiny krizových
jevů je právě rozkládající se ko
munistický organismus funkcioná
řů a prominentů bývalého režimu.
Vždyť jsou to oni. kteří využili
svých zkušeností i finančních pro
středků k tomu, aby se opět po
stavili do čela demokratizace a
hospodářské reformy.
Svědčí o tom stovky dopisů,
které dostávám od našich občanů
z domova i ze zahraničí. Jejich
slova jsou varovným signálem ny
nějšího stavu ve státě, o vzrůsta
jící nespokojenosti, strachu a po
sléze i nezájmu a lhostejnosti
těch, kteří se dtí být okrádáni a
zneužíváni.
Začneme korespondencí ze za
hraničí. První místopředseda Spo
lečnosti národů Střední a Východ
ní Evropy a předseda Sdružení
Čechů, Slováků a Podkarpatských
Rusínů v Kanadě Václav J. Vostřez mi zaslal na vědomí kopii
doDisu. kterv napsal předsedovi

mněli vedoucím politickým osob
nostem v jednotlivých stranách je
jich vlastní plány a cíle, které si
vytyčili ve svých předvolebních
programech. Pokud nešlo v sociál
ních hlášeních jen o vzletné fráze.

vlády ČR V. Klausovi. Jak sám
uvedl - v zájmu udržení dobré po
věsti Českého národa ve světě. V
listu popisuje negativní zkušenosti
našich krajanů, přijíždějících do
své domoviny s očekáváním přije
tí, srovnatelného aspoň s úrovní
návštěvy cizince v kterékoliv jiné
demokratické zemi.
Opak je pravdou.
V ČSFR jsou cizinci trestáni
vyššími cenami (např. při uby
tování) a různými poplatky, včet
ně tzv. daně z obratu. Díky chyb
ným kalkulacím a zajímavým ob
chodním praktikám byl pan Vostřez za sedm dní pobytu ve své
rodné vlasti okraden jen na výlo
hách cestování o 13 406 korun.
V. Vostřez, znechucen machina
cemi našich institucí, "pečujících"
o cizinecký ruch, zahájil nápravné
jednání a chystá se informovat
světovou veřejnost o nepřípust
ných odbchodních praktikách.
Zkušenosti našich občanů ne
jsou o mnoho lepší. Dlouholetý
funkcionář ČSL bratr J. Čekovský
je shrnuje slovy.
"Ľudia sú velmi proti rozdelení
ČSFR, proti drahote, zdražení,
nezamestnánosti, atd. Ekonomický
pokles znáša iba drobný ľud a bo
háči - kapitalisti bohatnú na úkor
bídy ľudu. Toto všetko zoslabuje
priestor našej demokracie a vyu
žíva to opozícia."
Ke slovům br. Čekovského
dlužno dodat, že v případě KSČM
jde právě o tu opozici, která sice

na něž měl být nachytán občan volič, jestli mysleli svá slova a
sliby vážně, pak nastal čas k jejich
uskutečnění. Tento úkol je zvláště
závazný pro nás politiky KDUČSL, které zavazuje nejen jasné

nemá co nabídnout, ale přitom ži
je z chyb pravice.
Lidé mají strach a ztrácejí od
vahu hlásit se o svá práva u ins
titucí. kde v hojné míře přežívá
exkomunislický živel.
Ing. J. Kaštovský, který mamě
vymáhá navracení majetku tělo
cvičným jednotám čsl. Orla v
Opavě, mi píše:
"Nemohu například pochopit,
když rodině právníka byl v rámci
restituce navrácen majetek a on
sám se pak stane právním zástup
cem organizace, která odpírá ne
právem nabytý majetek vratu1 Sku
tečný majitel se pravém braní a je
donucen podat žalobu. Žádnu se
zení a debaty před televizí pak
nezabráni, aby naše soudy nebyly
přetížené.“
Organizace i soukromí "maji
telé" se brání vydat neprávem na
bytý majetek, bohatí bohatnou a
chudí chudnou. Zpráva hospodář
ské komise OSN pro Evropu
označuje probíhající fázi reforem
ve Východní Evropě jako kriticky
stav. Pokud jde o Československo,
soudí, že dosud nebyl překročen
práh sociální únosnosti záporných
průvodních jevů reformy. To nej
horší nás prý tepne ceká. Hlavní
tíha relormy dopadá na dělníky a
zemědělce, kterým kónuse OSN
navrhuje zabezpečit základní pří
jem. Jinak může vláda ztratit je
jich důvěru a celý obrodný proces
bude olirožen. Ve zprávě se dále
říká: "Za těchto okolností se kaž
dá vláda octne pod tlakem, aby
buď zvolnila tempo nebo odstou
pila."
Lichva, předražování, špatná
jakost, korupce, zneužívání posta
vení, spekulace a vady v právním
řádu jsou podhoubím pro neza
sloužené zisky našich boháčů. To
vše sledují občané s průměrným
měsíčním příjmem cca 3 500 ko
run. Je načase, abychom připo-

sociální cítění, ale i křesťanská
spoluzodpovědnost za nelogické a
ničím nezdůvodnitelné prosazo
vání zájmů určité a všem dobře
známé vrstvy obyvatel.

