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Kubelík po 42 letech v Praze
...............

Pavel Stíller

' Velký životní sen a slib Rafaela Kubelíka, světového dirigenta a sklada
tele , se stal skutečností. V květnu, v pražské Smetanově síni Obecního do
mu, stál po 42 letech opět u pultu „své“ české filharmonie a řídil Smetano
vu symfonickou báseň Má vlast, tradiční zahajovací koncert mezinárodní
ho hudebního festivalu Pražské jaro. Byla to největší kulturní událost pore
volučních měsíců.
Když Kubelík v roce 1948 na stejném místě dirigoval Talichův orchestr
a zahajoval první Pražské jaro po únorovém puči komunistů, věděl už, že je
to naposled, že brzy odejde do exilu. Nechtěl žít doma na kolenou, odmítl
režimní privilegia, která by ho zbavila cti. Před odchodem si ve vlastenec
kém zápalu sám sobě a svému národu slíbil, že se nevrátí, dokud budou ko
munističtí násilníci u moci, dokud nebude Československo zase svobodné a
demokratické.
Po 42 let byl Kubelík, označovaný znal
ci vtipně za „hudebníka mezi dirigenty“,
hlavním představitelem čs. kultury' v za
hraničí, světoznámou uměleckou veliči
nou, jakousi pevně zavedenou a perma
nentně fungující „českou institucí“ na
Západě. Pro mnoho kritiků ztělesňoval
pověstnou českou hudebnost. Za dlouhá
léta nikdy nezapomněl na hořký úděl
svého národa. Při každé vhodné příleži
tosti upozorňoval na zločiny komuni
stického režimu a zasazoval se za do
držování lidských práv v ČSR.
Od svého předsevzetí neupustil ani v
r. 1968, kdy muzikální Pražské jaro přeš
lo v politické. Jako citlivý umělec a velký
humanista, věrný odkazu TGM a svého
přítele Jana Masaryka, nevěřil na Dubčekův iluzorní „socialismus s lidskou mas
kou“ a čekal, zda politické jaro opravdu
rozkvete do letní svobody, zda se zmuče
ná země bude smět obejít bez komun
istů, od nichž si nic nesliboval. První

Vorsicht! Zitatverdacht!!!

případě, že Havla omrzí prezidentský ti
rád a český lid si bude přát restauraci
monarchie, je Kubelík jasným a jediným
kandidátem na doživotní trůn. Nikdo by
si ho tak nezasloužil jako on, národní
umělec v pravém slova smyslu a rozhod
ný bojovník za práva a svobodu lidu. Po
příjezdu byl Kubelík nejvíce překvapen a

červánky demokracie se brzy ukázaly ja
ko jalové, poslední naděje zrazeného lidu
rozdrtily sovětské tanky.
Skutečnou svobodu a slušnost přinesla
až „sametová revoluce“ pražských stu
dentů, divadelníků a písničkářů v listo
padu 1989. Kubelík ji okamžitě uvítal a
ve své švýcarské a kalifornské domovině
začal organizovat akce na pomoc nové re
publice. Stal se zakládajícím členem exi
lového Demokratického sboru pomoci,
který tvořili mj. průmyslník Tomáš Baťa
a spisovatelé Josef Škvorecký a Jan Drá
bek z Kanady, filozof Ivan Sviták z USA,
novinář Karel Kyncl z Anglie, humorista
Vladimír škutina ze Švýcarska, zpěvák a
básník Karel Kryl z Německa a kníže Ka
rel Schwarzenberg z Rakouska. Po zvole
ní dramatika Václava Havla za presiden
ta obrozeného státu bylo Kubelíkovi
jasné, že může pomýšlet na cestu do Pra
hy, na splnění svého slibu. Jenže zdravot
ní situace slavného Maestra nebyla v tu
chvíli zrovna růžová. K bolestivému zá
nětu kloubů, jímž trpí už léta, se přidala
svalová slabost. Proto se také roku 1985,
v 71 letech, stáhl z namáhavé dirigentské
činnosti, aby se pořádně zotavil. Bylo to
správné rozhodnutí, začalo se mu dařit ■
lépe. Ale co čert nechtěl, loni v červnu,
den před svými celým světem slavenými
pětasedmdesátinami, utrpěl nebezpeč
nou nehodu. Doma si při pádu ze schodů
zlomil ruku a poranil kloub v boku. Mu
sel být převezen do nemocnice v Lucernu
a operován. Ložisko kosti bylo nahraze^
no umělou částicí. Operace proběhla na-,
štěstí úspěšně, ale Kubelík byl dlouhé
týdny upoután na lůžko. Kosti nakonec,
srostly docela dobře.
Po podzimní rekonvalescenci byl „hu/
dební kouzelník“ jakž takž fit, právě včas
k listopadové revoltě. Ta mu samozřej
mě nejvíce pomohla: dodala naději, roz
jasnila líc, spravila náladu a nasadila nové
roupy. Začal kout dalekosáhlé plány. Po
krátké domluvě s Václavem Neuman
nem, šéfem České filharmonie, se roz-'
hodí, že návštěva Prahy musí také obsa
hovat pohostinské vystoupení s orche
strem. Opájela ho staronová představa.
Bude zase dirigovat! Svou filharmonii.
Obnoví kontinuitu, nechá období temna
zmizet v propadlišti dějin. To ho defini
tivně postavilo na nohy. Okamžitě zahá
jil speciální dirigentský trénink. A klou
by a svaly poslouchaly, jak by ne, vždyť
se radostí a očekáváním skoro vznášel.
V Praze byl Rafael Kubelík sk ěle
přivítán jako grand seigneur s moc
krví, jako opravdový český král. SymL
heky, v srdci národa, jím už vskutku je.

potěšen skutečností, že po více než 40 le
tech na něho nikdo nezapomněl, že je v
Praze tak dobře znám, jakoby z ní nikdy
neodešel. Lidé mu dávali najevo lásku a
sympatii na každém kroku, všude, kde se
objevil. Byla to vyložená demonstrace
obdivu, úcty a příchylnosti. Národ a jeho
dirigent byli opět pospolu a zajedno.
Historické události ve Smetanově síni
se samozřejmě zúčastnil také prezident
republiky, jenž s chotí zaujal místo v čest
né lóži. Kubelíkův premiérový výstup si
nenechala ujít ani bavorská televize. Ne
obyčejnou pochoutku přenášela live a v
plné délce. V Mnichově, své druhé hudeb
ní vlasti, byl Kubelík přes 20 let ctěn a
milován stejně jako doma. OvaCe praž
ského publika a prezidentského páru ve
stoje nebraly v úvodu a závěru památné
ho koncertu konce. Národ v čele s hlavou
státu děkoval velkému člověku a hudeb
níku. Po doznění Mé vlasti, která obsa
huje dvě neoficiální hymny, světově po
pulární znělku Vltava a velebný husistský chorál Kdož jsú boží bojovníci, pla
kali diváci radostí a dojetím. Na pódium
dopravili zřízenci koše květin. Takové
moře nádherných a cizokrajných květů
snad Praha ještě nezažila. Také mnoho
posluchačů předalo své osobní kytice a
jiné dárky.
Na rozjařeném a rozohněném Kubelíkovi nebylo během hry vidět stop věku
ani nějakých potíží. Svou oblíbenou
skladbu, jež je hudební esencí českosti,
dirigoval jako vždy se strhující vervou a
mladickým elánem, temperamentně, až
vlasy létaly a pot se řinul, s hlubokou, pra
starou, skoro pohanskou radostí. Po celý
koncert měl na klopě fraku připevněnu
velkou plaketu OF (Občanské fórum).
Nebyl by to Kubelík, kdyby své srdce nenesl otevřeně, pro každého viditelně, na
jazyku nebo na kabátu. V tom se náram
ně podobá svému otci, nezapomenutel
nému houslistovi a filozofovi. Jan Kube
lík, řečený „český Paganini“, přenesl
svými stradivárkami podle synových slov
„hudbu do lásky a lásku do hudby“.

Při rozhovoru o morálních motivech
jeho dosavadního konání, Rafael Kube
lík zopakoval své nekompromisní život
ní krédo; „S komunisty jsem kolaboro
vat nemohl. Lid byl dlouho ujařmen,
prolnut zrádci. Boj českého národa o řeč,
kulturu a víru má staletou tradici. Svo
boda je symbolem nej vyšší discipliny, ne
existuje bez boje. S ní je to podobné jako
s hudbou. Talent mám od otce a od Bo
ha. Člověk jako já nemůže brát, může jen
dávat. Že jsem zase zde, v Praze, je ne
uvěřitelné. Větší radost si neumím před
stavit. Fyzicky jsem byl sice pryč, ale du
chovně, srdcem, jsem svůj domov nikdy
neopustil. ČSR byla tam, kde já. Můj ná
vrat je nejlepším důkazem toho, že svědo
mí a pravda nakonec přece jenom vítězí!“

clili? Na to se vyjádřil Miroslav
Dolejší nasledovné:
To nebylo dílo mukli) jako
celku, ale několika jednotlivců,
kteří presné věděli co dělají a
počítali s efektem svého vystoupeni.
Žalovat KPVČ považuji za nechut
ne. Muklové, 10 není jenom těch
zhruba 20 liste dosud žijících, ale
také těch 200 tisíc, kteří jsou mrtví.
Vůči ntm by žaloba na KPVL byla
neslučitelná. A lidé, kteří to
zinscenovali, mají velmi dobře
krytá záda ".
A M. Dolejší k tomu dodává:
"Ano, je pravda, že KPVČ se
mnou jednala. Doslal jsem dopis
od předsedy R. Perme kého, abych
se dostavil 20. června před smírčí
komisi. Nechtěl jsem tam vůbec jit,
ale muklové mé přemluvili. Vysvět
lil jsem, jak k domnělému podpisu
došlo, ale komise nevzala moje,
vysvětlení na vědomi. I když nu
bylo řečeno jedním z meh, že vědí,
že jsem se StB nespolupracoval. Je
to zaměstnanec F MV a má přístup
ke viem materiálům StB. Hlavním
úsilím Členu leto komise bylo do
sáhnout toho, abych přestal veřejně
vystupovat a přestal se jakkoli
angažovat".
Jaký zájem mohla mít KPVČ
na tom, aby byl Miroslav Dolejší
zdiskreditován? Na tuto otázku
odpovídá jmenovaný sám:
"Konfederace sama žádný. Ro
zešel jsem se s ni koncem října
loňského roku krátce poté, co
Expres vydal tiskem část Analýzy.
Příčinou mého rozchodu byla vý
borová schůze, kam jsem byl po
zván a urážen, a později dema
gogická interview Struska ■ Dejmal
ľ Lidových novinách a Struska Permeký ve Studentských listech.
Od té doby jsem do KPVČ nedo
cházel a přerušil jsem s výborem
veškeré styky a ukončil jsem všech
ny prace. Když jsem předložil vý
boru zprávu, později nazývanou

Analýzou, naprostá většina mukla
i z výboru s jejím obsahem souhlasila. Pak poslední den, kdy
vyšlo v Expresu poslední, nejrozsáhlejší pokračováni Analýzy,
už ráno (Expres vycházel v poled
ne) , měl předseda Pemtcký na sto
le napsané dementi, které pak bylo
zveřejněno v tisku a v televizi. V
průběhu několika dalších týdnů
jsem se dozvěděl, jaký natlak byl
na KPVČ vykonán a kdo v podsta
tě dementi nařídil. Zjištění, že
KPVČ je tedy manipulována, mne
pak vedlo k rozchodu s jejím výbo
rem. Proto jsem se také odmítal ke
KPVČ vyjadřoval.
Pokračování příště

Neschopné vlády
V nedávno publikované zprávé
obviiul UN Developmenl Program
(OSN) neschopnost vlád v boji
proti chudobě. Francouzský deník
Le Monde napsal, že v některých
"vývojových zemích" činí výdaje
na zbrojení dvojnásobek částky
vydávané na zdravotnictví a škol
ství. Tyto výdaje na zbraně slou
paly trojnásobné rychleji než ve
výspělých zemích. Zpráva dodá
va, že peníze vydané na deset drti
valkv v Perském zálivu by stačily
na vakcinování všech dělí na světě
po deset let.

Církev a prostituce
Dva prominentní australští knéží doporučili tolerantnější náhled
na prostituci. Jeden (Anglikánský
biskup) žádá dokonce její legaiisování, poněvadž je to podle něj
nejlepší cesta k zabraňování roz
šiřováni pohlavních chorob. Jiný
se vyjádřil, že prostituce má důle
žitou positivní roli ve stabilitě
společnosti.
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je těžko uvěřitelná, však
Y přece jen smutná pravda,
že všichni naši politici byli
lháři a podvodníci. Toto
tvrdé obvinění je možno zmírnit
jen tím, že to byli malí, neuvě
domělí, ješitní podvodníčci, kteří
se sami pred sebou chtěli zdál
hezkými a toužili po potlesku da
vů a pupularité bez rizika. Zalí
bilo se jim v úspěchu žurnalistů a
tak se spěšně stali žurnalisty.
Ale jak se u nás lidové říká,
spletli si to s Radeckým. Politika
je zásadné řízení veřejných zále
žitostí a tisk zase hlavně vytváří
veřejné mínění. Tisk zajisté může
pomáhat politikům, ale nemůže je
nahradit. Ta nejzodpovédnéjší a
nejdůležitější, třeba na pohled
lehká práce jim musí zůstat jako
hlavni úkol. Ministr ve vládě a
poslanec v parlamentě musí umět
zdvihnout ruku a hlasovat pří
padně proti néčemu. A třeba byl
politik zlatoústý, nestojí za nic,
když má strachem ochrnutou
pravici, takže se nemůže přihlásit
k přesvědčení svému a svých voli
čů. Touto nemohocností naši nekomunisučtí politikové bez jediné
výjimky zradili své voliče, t.j.
nekomunistickou většinu národa,
a prodali naši vlast Moskvě.
Dnes se honosí pávím peřím
některých svých psaných a proslo
vených výroků a tím se jim úspěš
né daří přesvědčovat příliš důvě
řivý Západ o svém znamenitém a
statečném postoji. A toto je ov
šem zcela zištné, vědomé a žel i
úspěšné podváděni Západu.
Chceme-li tedy posuzovali tisk
a politiku mezi r. 1945-4X, musí
me prohlásit, že politici úplné
zklamali a zradili, kdežto část
tisku se přece jen v rámci svých
těžce omezených možností a ostří
hané svobody statečné pokusda o
splnění své povinnosti, totiž o vy

Ze vzpomínek XYZ 1956
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Výňatek z dokumenmtárm knihy:
... Často před popravou st StB
spolu s bachari zahráli s kandidáty
na smrt ošklivé a nedůstojné di
vadlo. Vězňové byli buzeni a
vyzváni, aby se připravili na po
pravu. Za hodinu pak strážný
opět přišel se zprávou, že se vý
kon trestu odkládá. Co dodat k
tomuto cynickému divadlu? Před
oopravou se odsouzeným podáva
ly silné tlumicí medikamenty.
Nebylo to z důvodů lidskosti, spíše
aby se předešlo drastickým scé
nám. Odsouzenci čekali na výkon
trestu ve třetím patře samovazebmlio oddělení (Pankrác III.
A). V roce 1951 (v době poprav
Čuby, Rajnocha, Posptšda, Báka
ly) byl na této "provazárné"
zaveden zvláštní režim. ... Výkon
trestu smrti provazem byl prová
děn tak, že odsouzeným byly
spoutány ruce, nohy. Na zvláštním
stole hydraulický mechanismus od
sunul část, k níž byla upoutána
hlava - nastalo zlomení vazu. ...
Zájemci z Kanady a USA si mo
hou tuto knihu objednat na
adrese:
Dr. Mojmír Chromec,
22 Gcorge St. S, Toronto, Ont.,
Canada M5A 3Z9

jádření veřejného mínění, vytvo
ření předpokladů demokracii a
osvobození občanů od strachu.
Ani tisk se nemůže dívat jen s pý
chou na svou slavnou minulost,
protože bylo také dostatek velmi
opatrných žurnalistů a novin a
prakticky všechny noviny patřily
stranám nebo komunistickým insti
tucím, nemluvě o tom, že papír
přidělovalo komunistické minis
terstvo informací, ale v celku se
náš tisk v poměru k politikům ne
musí stydět.
Tam však, kde u žurnalistů do
šlo ke konfliktu s funkcí poslance,
jak tomu bylo v mnoha případech,
zapomněli tito žurnalisté, kteří se
stali poslanci, či poslanci, kteří
psali do novin, na obsah svých
článků. Svou zbabělost skryli za
vylhanou, předstíranou státnickou
moudrost a opatrnost a hlavné za
ohled na špatné pochopenou me
zinárodní situaci. Snad žádný stát
nikdy neměl pohromadě tolik opa
trných "státníků" a tak málo bojov
níků.
Komunisté znali vždycky cenu
propagandy a dovedli hmotné i
krásnými slovy odměňovat ty, kdo
jim prokazovali platné služby.
Dovedli se také postarat, aby se
pod jejich vliv dostaly i zdánlivé
nestrarucké listy, jako orgány
SČM a ÚRO. Těch, kteří jim
sloužili, byla celá plejada. Žur
nalista. který chtěl říci kritickou
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pravdu, musil bojovali o každý
článek, o každý sloupeček místa.
Ti druzí měli k disposici vše.
Úkolem žurnalisty je vyjad' „l
a spoiutvořit veřejné mínění. Ve
řejné mínění má pak být v demo
kracii rozhodujícím faktorem,
ovlivňujícím činy politiků. Ale u
nás nikdo nedbal ne hlasu, ani
křiku veřejného mínění. A stranic
ký tisk a služební žurnalisti je
dokonce falšovali. Tak jsme došli
k zázračnému fenoménu, že ti ne
spokojení a předvídaví četli v
úsméměném tisku, že vůle lidu je
taková a onaká. Byla jich většina
a přece se cítili osamělí. A pochy
bovali, zda vidí správné, když zá
plava tištěných řádků hlásá něco
jiného. Stranický usk chodil okolo
veřejného mínění s ušima zacpa
nýma vatou příkazů stranických
vůdců. Ti nechtěli, aby voliči
mohli poznati kontrast mezi jejich
činy, hlasováním ve snémovné a
pravými přáními obyvatelstva.
Byli někteří svobodní žurnalisté,
ale nebyl svobodný tisk. A nebylo
svobodných a zodpovědných poli
tiků. Jen loutky, jejichž argu
menty byly polopravdy a lži. Ne
tedy všichni, kteří vyjadřovali a
spoluvytvářeli veřejné mínění žurnalisté - selhali. Ale selhali ti,
kdož jejich přípravnou práci a své
vlastni sliby a to, co někdy psali,
měli uvést ve skutek. Politikové.
Bohužel bez jediné výjimky.

3
I dnes v exilu, kde je tisk [ ni. K tomu přijde i zvýšení po
platků za telefon, kdy tarif je
svobodný, pokud za omezeni’ svo
body nepokládáme nedostatek
nově odstupňován podle časových
impulsů, jak je to běžné v jiných
hmotných prostředků, se historie
zemích (s rozdílem, že tam tele
opakuje. Politikové předstírají, ze
fon skutečné funguje).
tlumočí vůli exilu a domova, aniž
A tak nezbyde, než si utáhnout
by jí dbali a část jimi subvenco
opasek o další centimetry. Vždyť
vaného tisku jim poslušně tleská.
i ekonomové předvídali, že příští
Je tomu tak, jak tomu bylo na
rok bude pro obyvatele Českoslo
londýnském nádraží r. 1945. Je
lépe být bývalým, ale stále pla- j venska tím kritickým. AJe ze dna
ceným ministrem, než prostým ] se může už jenom vzhůru ...
emigrantem, který slyší, mluví a .
ve skutek uvádí pravdu.
Já nelitoval těch, jež sťali kati
ni mas těch kleslých hluboce.
Já litoval, že vinu vždycky platí
vnuk za děda, syn za otce.
Já nelitoval katanského díla,
jímž celá země ubita.
Já nelitoval, že ta hanba byla.
Já litoval, že nesmyta.

Viktor Dyk
Z jiného tisku:

Ceny rostou,
opasky se utahují
(Vídeň) K 1. 1. 1993 se zavádí
v České republice nová daňová
soustava, která se projeví i zvý
šením cen téměř všeho v průměru
o 5-6%. Zdražení bude (zřejmé k
pozdějšímu datu) i osobní želez
niční doprava, autobusová nezů
stane asi také pozadu.
Výdaje na domácnost budou
růst i nadále: cena vody se zvýšila
už před nedávném, takže se už
vyplatí opravit si těsnění na ko
houtcích; letos stojí např. v Praze
voda téměř devětkrát více než lo

CHARTA 77
jako neformální občanská tniciauva dohrála svou historickou roli.
Některé prvky jejího základního
prohlášení, její volná struktura a
způsob její práce odpovídaly totiž
totalitním poměrům, ve kterých
vznikla. Tyto poméry vyžadovaly
specifický a v svobodných pod
mínkách nepoužitelný model ve
řejného působení. Proto jsme se
rozhodli práci Charty 77 uzavřít.
Vyzýváme
všechny signatáře
Charty 77. aby dál jednah - způ
soby přiměřenými nové době - v
duchu Charty 77 a v souladu s je
jími ideály. Ideje nedělitelnosti
lidských práv a svobod, důstoj
ného občanství, vzájemného res
pektu, dialogu, tolerance a povin
nosti nadřazovat zájmy obecné
zájmům osobním jsou stále aktu
ální.
Z prohlášení vydaného 4. listopadu 1992

Jugoslávie, Polsko, Afrika,
Kolumbie a Československo - ta
kové je poradí zemí a oblastí, kte
ré se nejvíc podílejí na »exotickém sexu« v Římě.

Podle nového sazebníku bude
stát v České republice interrupce
2.500-3.000 Kčs. Bezplatný bude

V E DOy í"

jen zákrok »ze zdravotiuch důvo
dů. Dívky lehčích mravů budou
tak mu možnost rozšířit svou
živnost o vydíráni a ty, které mají
hluboko do kapsy, najdou nejspíš
opět cestu k »anděhčkářům«.
Vídeňské svobodně listy

Jan Graubner
olomouckým
arcibiskupem
a metropolitou Moravy
V katedrále sv. Václava byl v
sobolu 7. listopadu uveden do
funkce olomoucký arcibiskup a
metropolita Moravy Jan Graubner, dosavadní administrátor
arcibiskupství a světící biskup
olomoucky. Apoštolský nuncius G.
Coppa přečed jmenovací bulu
Svatého Otce a 70. nástupci na
stola sv. Metoděje předal berlu,
symbol pastýřské služby. Arabiskup Jan Graubner sloužil ponttfikálnl mši, kterou koncelebrovali
přítomní naši i zahraniční bisku
pové.
V promluvě 14. olomoucký ar
cibiskup nejmladší v tomto století,
připomněl význam církve. Slovy
Písma svátého i výrokem druhého
vatikánského koncilu "Církev je
svatost, která pomáhá lidem hlou
běji se spojit s Bohem i mezi se
bou". Jak uvedl, realita není tak
zářivá, jak bychom si přáli. V bu
dování Církve do podoby, jakou
ukazuje Písmo a jakou chce sám
Pán, vnlí Jan Graubner své po
sláni biskupské službě. "Dnes vidí
me olomouckou církev lakovou ja
ká vyšla ze čtyřicetiletě zkoušky.
Nese stopy posledních let, ale i
celé historie. Z více než dvou mi
liónů šest se tisíc obyvatel diecéze
se přes polovinu přihlásilo k círk
vi...." Lidová demokracie, Brno

Redakce "Svědomí" blahopřeje.

Postižení, kteří nám zašlou přihlášku písemné na
SVAZ, prosíme o uvedeni:

Vážení občané.
vznášíme k Vám naléhavou výzvu, výzvu pro
všechny občany žijící v České republice, ať již v
Čechách, na Moravě, či ve Slezsku, abyste se všichni do jednoho hlásili do našeho SVAZU. Všichni,
jimž byla od roku 1948 - 1989 nelidským totalitním
režimem napáchána křivda, neprávem odebrán majetek, jako majetky církevní, klášterní, soukromých
zemědělců, statkářů, továrníků, obchodníků, živnostníků. vlastníků domů - zkrátka vše, co kdo vlast
nil. Dále všichni, kdo byli pronásledováni za náboženské, politické a jiné přesvědčení, jejichž déú
nemohli na studie, čili jim byla obebírána lidská
přává!

1. Jména a příjmení (v případě, že již rodiče nežijí,
tak jejich zástupce - syn nebo dcera - dědici)
2. Rok narozeni (rodné číslo)
3, Poslední trvalé bvdliště
4. Napsat stručně, co Vám bylo neprávem odebráno
a co budete požadoval jako nahradu!
Pro zdárné vedení agendy SVAZU je zapotřebí
finanční pomoc a proto při zasláni písemné přihlášky
na náš SVAZ se obracíme na Vás s prosbou o do
brovolný finanční příspěvek na číslo účtu:

Proto všichni kdo jste byli za tohoto totalitního
režimu postiženi, neváhejte a přihlaste se osobné
anebo písemné na níže uvedenou organizaci:

3338046-7986

------------------------------------------

spořitelnu
737 01 Český Těšín

SVAZ POSTIŽENÝCH TOTALITNÍM REŽIMEM
budova radnice - I. poschodí, číslo dveří 17
737 01 Česky Těšín, poštovní schránka 85

Voláne po spravedlnosti. Kde jsou lidská práva,
kde je humanita?! Zdá se, že vládní činitelé jsou

na

stále hluší!

ÚŘEDNÍ DEN: každé pondělí
od 9.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 17.00 hodin
____________________________________________

Je důležité si uvědomit, že čím více nás bude, tím
silnější bude náš hlas, který již nepůjde ignorovat a
vládní činitelé s námi budou muset začít jednat.

Naše heslo:

Naše požadavky jsou:
- vrácení našich majetků v takovém stavu, jak nám
ty*y neprávem ukradeny
* poskytnutí finanční náhrady za napáchané křivdy za
dobu 42 roků. Od těchto požadavků neustoupíme!

NECHCEME VÁS ZKLAMAT ZAČNEME BOJOVAT,
A TO VŠICHNI
ZA NAVRÁCENÍ MAJETKU
A ODČINĚNÍ NAPÁCHANÝCH KŘIVD.

SVAZ

Tak neváhejte a přihlašujte se, čas spěchá!

Tento Svaz postižených totalitním režimem má
povolenou činnost ministerstvem vnitra Praha, a to
pod č. jednacím VSP/1-2682/90R ze dne 8. 10.
1990.

POSTIŽENÝCH TOTALITNÍM REŽIMEM
poštovní-schránka 85

737 01 Český Těšín - Radnice
____________________________________________
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Ž idů dc k o n c a n tra č n íc n té o o r j k v y h la z e n í/
z a h á jilo p s í l.tC C m ladých b o jo v n ík ů /v ě tš in a z n ic h b y le ve ve.<u
15-25 l e t / n r o tiů to k v ů či a k c i jím ž m ělo b ý t g n eto sro v n án o se z e 
m í. F r o tiú to k ne k v ů li v í t ě z s t v í , K teré bylo o r o ti m nohonásobné
p ře v a z e l i d í i z b ra n í nem ožné, a le aby "z e m ře li ja k o lid é " .R o š Cn.?

I Kdvz Achille Gregor použil příměru se. středověkem v
-'".cciálním stavu dnes již víme že tomu oodobí ubližoval
” neúcta k lidské bytosti jakoby s přirůstajícím číslem
: letopočtu století, vzrůstala geometrickou radou. ja<
. en si vvsvětlit počínání demokratickým vlád, které na
-.nt. Loku Hitlera o vystěhování Židů do kterékoliv země

PRO zSYET.Y

V úterý Otméhó května 1M5, k dováté hodině xveiera,
když SOvmcok počal sestupovat s-témnn Stfectahófí,
jpatHlo’stráž no Četnlcké stanici4elXz'tanků, Valících
se jiinlcfx Ftahvíoyjc do Terezína, tdufóním, které '*e
podobalo "kvapící bouří, Tanky'-byřy‘jm<Wté Zemité 'a
pod hlodíM,’Či na palebné Věžlj-KVÍtila jim čtyři pln-1
. mena, malovana Yudou hlinkou: SSSR.
'
Celníkem stojícímu u okna proběhlo mrazeni. Vyrazil
ze sv&tnice, doběhl k závorám o otevře! průchod přej
silnici, kterou Jejt let neprošla cizí noha. Zapl jí
'nervOsní rukou límec blůzy a poslovi^ se do poSbcsu ó1<' Dočekal. Jest let na tento okamžik Jenom
. ■proto/?áby tnél zavřené rty o stál nehybný, v ztmulém OoítOp-^ázeft bojovalo » nadřením a tělo ze
Vzbouřilo ^Srolívoletipitfim. Strhl s hlayy .služební řbpl$u, VbWil 'do ceiVýta mávaje rukomb, ohlulil *e Vlasty
film klikem.
*'
'
•
,
První tank dojel a zpomalit JOrdtá Záklopka věže se
otevřelo. Sovětský důstojník .t rukou no revolveru
hledí na neznámou unlforfou. Jo \r xemt.s ve které
.bojuje nepřítel. P&da je nejistá, . ?
'
»Ty Gerpsánoct*
•.
■’t ,
<$Nét -■'já'Céchozlovíôk . . .I<' ‘
ťtiTř
X.echoltovók. Důstojník zaskočí » tanku a běží
níkovi..Nepodává nuky. Rozevírá hjáruč o xc«ítóo^o
'rvtkv, polibkem qp .tváře, Dlouhá, nedohlední"TrMa
tanků .přihlíží němé tomu výjevu. Ňp silnici se objali
dva vojáci. Dva lidé, z nichž jeden vWj a 'druhý bo
jovat za spravedlnost ,»věto.
W,"’ j"'
^Terezínský četník óoiédá no/CÍpk-o UkážujeJcejlu do
' město?. železný pruh tanků,obrněných i.out, ~děl ta
nák I odpich vozů znovu burácí ;p?oftjýT> tiéroty silnice,

vjljdí do Terezína.
■
■; • ’
'
V tom okamžiku podali okovy \
pevnosti. Je
.rozptýlen’mrak hrůzy nad neífaMntaň Iměstom fibtlj
kácí se teror nacistických vyvdtelÄ; ^petýenních ttbdislů, jimž slovo' lidskost , brdo neptámým pojmom.
-PodesátitijícCim mučedníků z^sv&čénýnta smrti, bty(rá
se znovu cesta do Života. •<,
-Jt '
•
''
" ‘
* ■*
*
'J- v
,. •
Dvacátého devátého dubna přibyl do Terezína Vástupce Mezinárodního Červeného kříže, pan Dunánt.
Mezinárodní červený kříž se pokouší ’ zabránit-vy
vraždění Malé tpěvn6stij 'ale SS novyjodnávójl ■« ?|dkpi ozbrojenými jen symbolem humanity: Jož.t& druhého
května rachotily výstřely pod .hradbami Malé pevnost).
Kofdý výstřel byt tečkou za zoufalými ňoáéjtjm!,
vdriovonýmj šest Marných. lei, Témá? už ha útěku Vy
vlékli SS ještě padesát Iři politické vězně ze čtvrtého
dvora o pobili ie pod voly na popravčím místě u ši
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která se jich ujme, neodpověděly. Čpět se zde projevily
šlechtické tradice v tom nejlenším smvslu, nebol z ev
ropských státníků se pod okurační botou nacistů s úspě
chem pokúsi Li o záchsanu Židů jen dánský král a bulhar
ský car. V.H.
ěr.-l.

jehož jméno neznám a mitro se sterilisačním bubnem. ' cích lebky. Kdyby vstaly, jistě by jim vypadly. Mojí
Desítky nemocných (sou UŽ tak podvyživeni, Že ne-,
tělo? Nemyslím; od lebky žluté jako pergamen,'
mohou přijímat potravu “obvyklou cestou; dostanou j táhne’ se jakýsi ubohý přívěsek, odumřelý, neschopný
inřusi fyziologického roztop. Málá sanitko se zasto- ( života a vlastního pohybu. Abyste íépe porozuměli,
vuje před branou Magdeburských kasáren; zde je’ řeknu vám xde dvě čísla:
soustředěna samospráva ghetta. Loni v červenci sem
3é kilogramů váží zde nejtěžíí muž, 32 kilogramů nejpřijeli němečtí filmaři, aby tu nachytili dokumentární'
těžíí žena.
OBRAZECH. NAPSAL ACHILLE GREGOR
film o životě v terezínském ghettu*. Tři dny před je
Přesto ženy vyhlížejí lépo. Ovlem,'jen zdánlivě. Už
jich příchodem proměnila se ponurá kasárna v obrovléto nemají menstruace; absolutní podvýživo. Tc .jirn
\sk«“> mraveniště, ve která® se Čistilo, uklízelo, bílilo,
zachovává zdání jakési plnosti. Ale jejich maso je
od podlah do stropě. Muži, ženy a dáli drhli zašlé
řídká á při nejmenším pohybu se třese, jako by' tělo
benice. Vraždili Je nahé, po dtmi a odvát:!< )e jtrozablácené podlahy, ; Umývali okno, bílili . vápnem t bylo naplněno vodou. Nokynuly bídou.
chodby o místností. Óo kanceláří , byt postaven * nový"- Lékař jde k oknu, potaženému povlakem’ špíny
jnadhě jre spólehí >do LJtatniřjc.', Rololphítňttrdll-!do
nábytek, ženám bylo nařízeno vpravit se. muži byli ‘ prochv, kterým vniká do místnosti nedokrevnijaufa, když Ještě pčod'tím -Velitel Má?/// pevnost i
stříháni o oholeni. Na stolech se objevily vázičky
Slelnrjch Jóckel nasadil revolver no prra ďoktrpu
pod ním leží na slajnnlku zabalen do dekv
,.Ky
i květinami. Děti, které strádáním přestaly růst, do■ ; , vězeň, Francouz; naprostá slabost, žaludek už ne
rftčkovi a přinutil ho,pode psot . prohlášení,Je pod
'staly nové fáty a-střevíčky: Koždé z nich dostalo pří
ochranou Mezinárodního červeného kříže.
přijímá potčow. Sestra rozkládá přístroje na sterilní
děl: jednu hračku. Režiséři. přijeli o filmovali ukázku . gáz a lékař vniká jehfóu_pod kůži do žíly. Jakým
toho, jak se zachází se židy a jak židé žijí v ghettu
zázrakem x tohoto těla teče ještě krev? Francouzský
Příchod Rudé armády ukončil popravy o -bestiality
v Terezíně. Tančilo se, byly připraveny ovocné Žfávy.
zajatec třeitl oči do stropu a nevnímá nic z toho,
páchané sadisty s ukrutností, Jež nemá v hAforl! Ilda obložené chlebíčky. Děti byly zavedeny do »Dit~
co se kolem něho děje. O jeho život už bojují jiní . . .
• stva příkladu; ale pemoh* zastavit hrůzu,Jttarďjee r.aského koutku* o nařízeno, aby se houpaly v lodič
Vycházím z pokoje a jdu dlouhou kamennou chodbou
črita šířit městem: jeden z transportů, které dopravili
kách. Houpaly se lest hodin, nebof záběry míly být
k ostatním dveřím. Otevru a okamžitě couvnu zpátky.
Němci z koncentračních táborů do T drez I no, ?>yt za
zajímavé a mladí němečtí režiséři jsou Ctižádostiví.
Přílemý zápach mně pozdvihne žaludek: v jednolité
chvácen skvrnitým tyfem. Nemocní nebyl! ódťíiveni, . Po Šesti hodinách byly děti zachváceny křečemi, ža
louži přes celou podlahu stojí smrdutá žumpa z moče
llnrméné léčeni. Epldpptie se začala šířit n^p?odstaludečními obtížemi a vyčerpány zvracením. U.Čolu
a x lidských výkalů; tady v tom leželi političtí věz
yhelnbu rychlostí, heHof'desetitisíce vlí <?<5Vrw^uaíf< leh
však bylo dosaženo. Film o slunném Terezino uýš— ňové, nakažení skvrnitým tyfem. Jako v strašné, pách
choýobu, hemžilo se 'po jdlnlcích.jv chodbách ýáchvódohotoven. Cizina se mohla podivovat rytířství na
noucí rašelině, nebof výkaly xde dosahují výše kot
céných kasáren o V, ódýich hroznech yiseláíV^-^asech
níku. Neměl bych odvahy napsat to, ole máme xde
cistu. Dodatek o tom, že všechny děti byly .hned
. umírollcích ytooxókůJbaxnfého května se lVd’}/ ’ámocfilmovací aparát, který tcr slova kdykoli ^dosvědčí.
potom zaplyňovány už neviděla. Před zaplynováním
pých odhadoval Vib jetí tlíte Ttfípa'dú.’ne-'
Městský pes, držený násilím v těchto xde^ji' bq<f by
jim ovlem hračky byly odebrány. Ať žije Velkoniocničnf jtofóna, ,kj»d6 Sibylo; ďo mž*?á <ýtaroveň
německá říle, která jest jedinou záštitou civilisoce , se pominul, nebo by zdechl v jednom dni. Měl jste
Ti vojsky morláid jčybbiko, .iíjalo-£e olaWilíL/práce,
pravdu, Hitlere: sKoncenlrÁČní tábory.nejsou žádné
přeď, vpádem barbarů I
rJddsodlta svoje lékaře,'taŽéttoyatelky o ^polv^,devlfi
pensionáty!* Vale koncentrační’ tábory ne.
/českými lékaři o jiwhpinl -VykonáVá evoje ,’dtjb, které
•V Sudetských kosámách' leží "če^ký politický vězeň,
ďe‘y plném smyilů lojjó'^oyp nadlidské o jrtrúý kdkdo
tyrtlhá kasáma se nazývají Hamburská. Není vlak
'převezený x Řlie. Neví,.jak se jmenuje. Nepamatuje
nikdy nebude ,m'oci Tplhfc Tkplóllt. Ten kdo 5jéviděl
jtřebo rozlisovat pojmy; hrůzo, která tu sídlí, jeví se . jje, kde bydlil a jak je stár. Vlečko zapomněl. Neví,
■"město V německých rvlrou, nemůže yt učínttlV'^Wnou
má-ii ženu a děti, oplakává-li ho,někdo o mučí-ti so
ýlude Ve stejné podobě. Hamburská jako Magdebur
ani přibližnou představu p stráži I vám ;kiayí: ýaký.
ská, Ostecká jako Drážďanská, Podmokelská jako
íhorným čekáním. Je prázdný, bez vzpohrineky*jeho
,‘spotřlli ji/kteří *1 vzali jta Ýtko! pomoci..A "jes/llže \H,
Život ;e starý teprve týden. 'í)o mrákot bitý, pok po
r-Jagerovka,
ve
viech
je
hnus,
Jpfna
a
smrt
domovem.
> kďeČÍ sem ,'dobrovotnS JtrttíV, .'neUprchli .jojl b/hjedu,
lévaný vodou a xnow- mrskaný, bez jídla, naprosto
Atarý se naskytl jejich ílajiým^čím, tJ -jsou^w,'co- '"Nemocniční suita 'prochází -klenutím brány. Vcházíme
podvyživený. Tělo vydrželo,' dule ne. Ležf s očigia do
rozumím pod ppjmeth hrdinové. 'Biblický ÍJob .'ŕedél jAta prostranný dvůr, o kterém jsem- »i myslil, 'že je
stropu a hledá nitky, které se zpřetrholy: móž,š\ferý
Ú*»n no hnojliti; hežtastnícl v Te/exínS leEeíj
ne „.nepředstavitelně zaneřáděný, dokud jsem nevkročil
"čeká na svou minulost. Mířím na něho svůj aparát:
do chodeb. Na dvoře Jioří v dusném čoudu hromady
schopni Jíst ani mluvit,, ve jrlastním kálu, ',kta'-'?ř na
budeí-li mít štěstí, příteli, n£kdo ti vrátí tvůj ztracený'
plňoval jvélnlce Jr jednolité, dvočet cenHmeprŮ <yyo«é '‘ yovilvených plálfů, zbytky shnitých jídel, potřísněné
’
.papíry.
Plameny
^stravují
čfbojíčí
smrt
a
stíhají
roje
„Vnlvé. Mohv prohlásí^ Je po dobu prvních
dnů,
:i. .• *
ýll,: unikojících po slizském kukni. Primář mne vede
- kdy jsem procházej místy -děsu a hinŮsy, 'rbýf.’^snm
.. ■
* •■■■"
'
1 .
’ ' n
f
211 isem,tu'třj žydny. Viděl jsem lidi, žijící v. dírách
jSVédkem toho,
Jókól^a oietřovotetký'fehclťóAtnroli ’ * no konec Chodby, k nejleplím pokojům. StrČI do
'každého, v kont ,dsHUnála jen Jhkérko ŽHváta, bez
bez' světlo O bez vzduchu.. Spoji no Jsolé^porfloi*.
yfveřU Je zcela .xbytečno, aby JhtcLjjpoxprňova)^ jte
;‘^okrytés-.pai»íry nebo rozházenou . slámou. Býlí ^Jam
rýiskujete, vstupujíce no jjkemí dysentorie, tuberku
ykpbmínky na odp'o£)neVMohu,potvrdIt,'ita'|s<»!ih.byt
ve slyku s lékaři 'i ‘áletřovctelkami, ktařf tfl xjtiy po k lózy, břilníhc. -sj skvrnitého tyfu; to se ucítí' Jíomo
..smástrtání
jtovkách, jako v Okrytu. Jedli ze střepů
- Vábě spali celkem !pěř hodin. Sloužili bez ‘odpočinku -, jseb^ju.-ž místnosti nás pozdraví morový závanýzůJbřeflcy,-ndvařoné'xjrrup a shnilých brambor; a pra
covali
pV*
té
sirově
tělkoy^róci od rána do pozdního
>Lavám stát na několik okamžiků a potom přestávám
■*o(bb]ovali zoufalý .zápas: od lestého JcvStna podlý
.ho Tomto poli cti Jvo životy, lékaře o apstrýí Tyto
dýchat nosem; přijlmópt pokrodmu jen tolik vzduchu,
večera. Byli strašně nemocní,ýýfnrtstTp nečistí; x toho,
ýivo Životy dobrovolné obětované vracejí človéko’v TeJsolik mám“ nezbytně potřebí k oklamání svých plící
čo je lidského, zbyly jim jen očí. vWiL i*«m l?’"
rejzfbě, v' tněstó slfedovwku, znovu důyáru
.Bdj^yí a
^Kyslík fa není; kdyby se tu někdo pokusil rozsvítit
kteří prožili strašlivou, neuvěřitelnou Golgotu7*tr
.y humanitu. Jejich bsJíQlkůrňTnSta by být prpkájt4ýáno
zápalku, hned by mu .zhasla? Na. kemi jsou slomnásobně krulší cesty' Kristovy. Viděl jsem ríidi
bezmezná ůcto.Úakb jcfctařkům 'IqlWýidf. w' ' .
hfky a no nich leží bytosti, které.prý kdysi byly lid
yetíé na úroveň zvěře, kteří vlak po lest lei'
Jedeme v nemocničním Voze červeného kříže'.'Doktor
mi. To,'co se v obličeji.nazývá’tvářemi, to nemají.
,to štěstí, aby se s nimi jako se zvířaty zachár
Holubec, primář nemocnice »Na XrérSr, 'mladý médík.
Mají jeři ohromné, kulaté oči, které jim leží v důlděl jsem strašlivý, bezmezný, zdrcující Hnid'
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waršnvské gheto uz neexistuje” zněle deneše, Kterou jiz 17.dubna 1941 /'>aKo
unikátní dárek k 54 narozeninám/ odeslal Adollu Hitlerovi Jur^en St^oon p-p-prál >S, nověrený likvidací ^netn. .Toho slova sP naolnila až no měsíci ooj^
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května bylo krvavé likvidováno minské

=

<'•

1. května se změnil oficiální název terezín 
ského táboi >. Přestal být "glielb in" a stal se
z.id-'vským sídlištěm". doslova "sídlištním ti

kladou odpor.___________ ___ ____________

16. května hlásil SS-Brigadefúhjcr Stroop:
Kývala židovská čtvrť ve Varšavě už neexistu
je... Celkový počet dopadených a prokazatelné
zničených Židu činí 56.065.

5. Hlnn sedmnáct dnu po zahájeni po
vstání ve varšavském ghettu, přednesl předse
da polské exilové vlády Sikorski v rozhlase
první výzvu k pomoci mučeným Židům.

/;
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21. května Hlavní úřad říšské bezpečnosti
vydal oběžník, v němž informoval o limmleio v č rozkazu, že do 3O.čeivna 1943 musí být
všichni 'lc z říšského území včetně protekdvezeni na východ, resp. do Terezína.

zz. Kvetná oznamu ocnnt rozxaz zrušeni
dosud platného zákazu svícení v Terezíně.
GocbbcIsGv deníkový záznam z téhož dne:
Išoj o varšavské ghetto pokračuje. Židé ještě

