první soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí .

”3Z" 9.7.1990
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"Kdo seje ten sklí
zí”. Je to jistě hes
lo, které se vyplstilc
zcela v případě NDR.
Kancléř Kohl nyní se
je u nás. Nevím zda o
tom, kdo bude sklízet
budeme moci rozhodoval
sami, yožná, že stojí
me nfi rozcestí, kd.v
máme možnost se stát
prosperující zemí BRD£
nebo se ze srabu v v taj'

V .H .
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"DRŽTE SE ZA OCAS A MRKEJTE OČIMA!"

O

Shakespeare

Uvnitř

čísla:

Již dlouho žádný soukromý oři
spěvek do ”Res publica” nepři
chází, musel jsem si vypomoci
citátem klasika opsaným ze dve
ří metra trasy C. Dost často
zažívám v pražské dopravě oka
mžiky, kdy není čeho se ucho
pit a tak zabránit pádu na ce
stující, uvedená rada 3e mi te
dy vbrzku jistě hodí. To samé
mi pomůže když zase nedojde CD
_------------------- ---------------- -——Y-í-Hv

1. Společné prohlášení Zemědělské strany a Strany mora
vského venkova k jednání se Sudetskými Němci.
2. Ing.Vladimír Hajný: Doois generálnímu prokurátorovi.
ze dne >.prosince 1977
3. P i u s XI: Encyklika o bezbožeckém komunismu -1937
4. Dalibor Diviš: Můj přítel Jan Mikolášek."Regena
Předookl.cena: 1,- Kč

vycházelo
obnoveno

MlO 47203
1973
1 9 8 ’7

Náklad: 50 výtisků

-19 7 5
ročník 10 číslo 27

Hed. kartě Zemanová
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Sumoerk
rsda:Julius A.Verga
Uzávěrka; 4 ♦ 7.93

prohlášení se dotýka osudového vztahu naší nové his
torie, kov náš národ zrazen vlastní vládou /.jakousi
sameto-ou vc eodnus t i tel skou nemocí/ ani nevznesl seoercenší nárok nejen vůči Německu, ale ani Rusku.'

Společné prohlášení
Zemědělské strany a Strany moravského venkova
V pondělí
28.června
1993 se sešla
společně vedení
Strany
moravského venkova a Zemědělské strany,
aby projednaly další
možnosti vzájemné spolupráce. Z jednání vyplynulo, že obě strany
se zásadně staví proti jednání se Sudetskými Němci na jakékoliv
úrovni a zpochybňování Benešových dekretů. Rovněž nesouhlasíme s
plošným vydáváním majetku církvím. Obě strany se dohodly na další
úzké spolupráci a vzájemném obnovení dřívějších kontaktů.

V Praze dne 28.června 1993

Jaroslav Brož

Ing.Jiří VaJčkář

předseda
Strany moravského venkova

wraJtzjGicť předseda
Zeměde^š-ké strany

Na tomto místě musím říci, že jsem dávno
fandil Straně moravského venkove ještě pře
dtím, nez jsem od ní obdržel 500,- Kč jako
podnoru na vydávání ”Res nublics". Již dobré dva roky mne zaráží to, proč na některý
ch zemědělsk/ch institucích okresu /namát
kově uvádím Pozemkový úřad v Šumperku/ jsou
ve většině řídících funkcí úředníci jež nikdv nemyli se zemědělstvím nic společného.
Není náhodou, že sedláci no sametové revo
luci sicnedopadli jako u pověstného Chlum
ce, ale ve srovnání s úřednickou komunisti
ckou nomen.klaturou jež je dodnes cílevědomě
ponižuje, jsou onět ne dně společnosti. VH.
To je zajisté dobrý důvod, oroč volit v
hříštích ooecnícn volbách Stranu moravského
venkova, pokud se příliš nezkomnremituje se
Zemědělskou stranou. Nejsem stoupencem roz
tříštěnosti agrárního stavu, jsou však i ji
né menší zemědělské strany s sgrárnicKOu
tradicí navazující na Renuoliránskou sgrární stranu melorolnického lidu měst a venko
va, která pozvedla T.republiku k výšinám ho
spodářského Clymou.
V.H.
Mohu ubezpečit Stranu moravského venkova,
že naoř. Agrární republikánská strana jež
kandidovala ve volbách v r.1992 do parlame
ntu ví moc dobře, že Němci v důsledku své
tradiční rozpínavosti jsou prvopočátkem nas
tolení tragických diktatur v Československu.
Ví moc dobře, že se nemusíme bát jednání ve
směru nároků i Sudetských Němců, nebol naše
nároky vůči Německu jsou větší & d< ud jde V*
o mne jsem toho názoru al zaplatí t*.
kdo ®
nás do tohoto stavu dos tel-1. j .němec
vláda*.

Ing.Stanislav Kozák
úsířeJ/ii tajemník ZS

"Cšiš&n jež'
18.5-90
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bohužel odesláno, nebol
dle rozhodnutí Inp.No
vá ic o v»*, jez zajištovsle
oohsjonu sváno švof.rsInE . 7pŠK8 , by mohla oh^ozit nrůběh procesu v
n*mž doufala v jeho os
vobození.
V. H.

"Res publicu” č. 27/93

v Šumperku, dn« 5. prosince 1977

7a2«ný soudruhu fter.urální prokurátore!

2

nepodstatných maličkostech, jež nemění smysl věty. /úžený soudruhu
generální prokurátore, nakládáili se a údaji, které mluví zcela jed

noznačné v můj prospěch tímto způsobem, jde podle mého názoru o vel
mi vážnou věc. Domnívám oo. Že toto vymydlené tvrzení pracovníků Stá
tní bezpečnosti JeStá než začal vlastní výslech vo věci svědecké vý
povědi,mólo vést k mému saatraSení, noboí se pracovníci Stb domnívali,

že si již nebudu pamatovat co jsem před lety napsal. Ve skutečnosti

jsem k takovémuto tvrzení,ačkoliv jaoa byl Šokován tak nehoráznou lží,
Obracím »e na 7aa a» svou stížností ne pracovníky Státní bez
pečnosti, kteří tuně vyslýchali dne 24. Listopadu 1977, proetřednictvía
2O-VB ve Vrchlabí, ve véd svědecká výpovědi v prípadu In^.Čestmíra

V a á k o, Který využil axneati© vyhlásané v létě, vrátil ae cpát do
OeoKoalwenska a jež se nyní nachází ve vyfletrovací vezbě.

zůstal naprosto klidný, nebot já osobně nikdy v minulosti jsem neměl
důvod al na pracovníky Státní bezpečnosti stěžovat, nadtož pak je srov
návat podobným způsobem jak to učinili oni aomi při mém výslechu dne
24. listopadu 1977. Na pracovníky Státní bezpečnosti v Šumperku jsem

si začal atéžovat až v září 1976, ale nikdy Jsem je, ani před svým svě
domím nesrovnával s geatnpáky jak ae mi snažil nanluvit major Tláskal.

rřadem bych vflak chtěl zdůraznit, vážený soudruhu generální

prokurátore, to, Že má první stížnost vedená n« pracovníky Státní bez
pečnosti v šumpercu byla oprávněná, neboí po proftatfení Krajskou inspe
kcí náčelníka v Ostravě, ml bylo dáno »n pravdu v tom, že výstřižky ®
časoplay, které
předložil ne vyzvání Státní bezpečnosti v Šumper
ku , abych dokumentoval svůj otyto s Ln^./aSko, byly acele nezávadné.

lae jen litovat, že tyto, ve otouteGnoati doliCné předměty byly skiwptovnny, ačkoliv ai bylo slíbeno jejich navrácení.

a

V připadá výslechu, ve věci svědecké výpovědi* dne 24.11.1977

prostřednictvím OO-VB ve Vrchlabí, vedeného majorem Tláskalea
ae zacházelo a fakty s pravdou velmi podivným spôsobom. Hned ns sočát-

ku ml bylo řečeno, že v stých aadrSených soukromých dopisech, Jež prý
byly získány domovní prohlídkou u In^.Caatmírs VaSko je snoho hrubých

Toto jeho tvrzení vůči mé osobě považuji za hlubokou urážku na cti,
kterou připravoval a© zlým úmyslem a které se vědomě dopustil.
Stejná tak postupoval i v příoadS , kdy zase pro změnu tvrdil,

že jaem prý ve avém dopis®, který měl v rucs, napsaném v létô letoěního

roku označil pracovníky Státní bezpečnosti olovy : "blbci s blbočci."

JaÄtÄ než vysvětlím co jsem přesnfi a doslova napsal, chci říci, že jsem
měl důvod si rurčitým způsobem postěžovat na pracovníky Státní bezpečno
sti v Šumperku, kteří ran© těžce dcnunccvnli © toprvo na zákrok Krajské

inspekce náčelníka, bylo toto napraveno. Postěžoval jacrn ai skutečně ve
zmíněném eoukromém dopiae, avSak vo velmi mírné formě. Použil jsem přes

né těchto slov j “ftSLimatyáô" a "ilustruje to jejich úroveň". Ačkoliv
jsem majoru Tláakalovi ihned vysvětlil, že tAk hrubýcn slov, jnk tvrdí,
Jsem v žádném ovém dopis© proti přísluSníkům Stb®náříve ani dnes nepou

urážek .státní bezpečnosti.

žil, což

Na příklad jsem prý mál napsat vo svém dopise v souvislosti s
propufltftným v NSR ^oatapákem Liachkou, jak o tom psal náft denní tisk,

ca, když ke konci výelechu sceln náhodně vstoupil dovnitř náčelník OO-VB
ve Vrchlabí, obrátil se na něj a© slovy : “Soudruhu náčelníku, říká, že

a bylo několikrát opakováno, že prý Jsem napsal, Že u nás jeou saoe

příslušníci bezpečnosti jaou blbci, blbečci!" Tedy opět těch slov, které

ejeatapáci nalezli do Státní braapečnoati. Nic není vzdálenější pravdě

a těmi která jeera nepsal, nemají nic společného a byla nakonec mířína jen
proti dvemta pracovníkům Stb. v Šumperku. Z toho je vidět, že oajor Tlás-

než toto tvrzení. Jelikož
al v táto souvislosti velmi dobře pamatuji
co jsem přímo napsal, dovoluji si toto vysvětlit, ala má-li Státní bez

pečnost jak tvrdí,tento nůj dopia je tam nspeáno na místě, kde vysvět
luji ln^.VoóKO proč já bych namohl žít v NSR toto: “Nemohl bych žít v

bí

samozřejmě mohl ihned přečíst, stála trval na ©vóm a dokon

kal je kdykoliv ochoten mne pomluvit u orgánů bezpečnosti na místě mého

praaovičtě, což pro mne není bez významu.

zemi, kde bych mohl potkávat nn ulici lidi jako ^estapáka Liachku jeft

Pokud se týká má vlastní svědecká výpovědi ve věci mého styku s
Ing.Čestmírem /sAko jsem již běnsm psaní protokolu, několikrát žádal,

rů na svědomí tisíce obětí, to e© mi u nás stát nemůže.“ Je samozřejmá,
že po n< koliko možná i letech, nebot el přesná nepamatuji ve kterém ro

le chci změnu v© formulacích jak je diktoval vyšetřovatel a které nebyl:
vždy přesné, ne vždy mi bylo výhovAno a v psaní ae pokračovalo i přs

ce jsem toto napsal, není tento citát doslova, ala může se 11311 jen v

upozornění, Že některé formulace nojsou pruvdivé.

- 3 řo nepsání protokolu jsem byl vyzván, abych jej podopsal a když
jsem nsmítl, Ze to nepodepíái, nebot neodpovídá na néktarých místech
pravdě a že nechci In^.Čestmíru Vaěko ÓKodíz nepravdivou výpovědí, bylo

mi po dlouhém dohadování v atmoafářa o Které 00 vyňetřovatel vyjádřil

přímo : "nomysloto si, že na Vás křičím, to já mám jen tak silný hle©",

umožněno některé formulace upravit, monec Jsem vóat pod tímto psyahickým nátlakem tonto protokol podepaal, ačkoliv v něm je Jeétě několik
neořoaností, která ai už nebyly umožněny změnit i když Jn«m na né něko
likrát poukázol, ie jsou nopř©3né. Jda zejména o formulaci ve které s©
v podstatě praví, že jsem od In£.Čentmíra VaákO obdržel ne oplá
tku

sa zaslaná mapy e slovníky - transistor a dalekohled, ečkoliv

předtím během výslechu uvádím, že jsen tsi dalekohled seplatil a navíc

jsem si v důsledku stálého vyrukování ani nevzpoměl, že ten transistor
jsem mál zaslán od snámého In^.Vaéke, jemuž některé slovníky z mé zásil
ky patřily. Dála je to formulace ve které ae praví, že jsem psal IntČestmíru Veáko kde provádím přebonitno i, ačkoliv pravdou je.
Že jnem mu jen někdy napaal, kde 00 nacházím, obyčejné na pohledu a to
ho místa, alo o práci, jakou v terénu provádím, jasna zásadně nápeel.
Pokud se týká formulace v tom omyalu, že In^.Čestmír Vaóko mne požádal
o seslání map úscmních čolků j© rovnôž nepřesná, nebot In*.

- 4
1 bývalý generální tajemník X3S3 Niktta Ser^jejevič Chruéčov n« XX.
sjezdu struny. Nu tomtéž ajezdě uvedl takí i to, že byli na dloubou
řadu lot odsuzováni lide sa daleko menáí provinění - třeba jen so to,

že pudli do-zajetí a domů sw mohli vrátit až když byl odstraněn se
své funkce Beria. Vyšetřovatel vSak atále tvrdil, že jsem myslel, 2©

k tomu docházelo u ná». Vlivem těchto záměrně nesprávných interpreta
cí, jak rovněž uvádím i výš®, jeiora nakonec v Jednu chvílí prohláoil,
vidíc, ž© marné je veškeré vysvětlování o řekl jsem, že stejně a® ko
nec konců ke svým dopisům vyjadřovat nemusím, kdyby snad mluvily pro
ti anů. S velkou ©lávou byla tato má věta ihned v protokolu použita.

Vážený soudruhu generální prokurátora, prosím, uby tato má
©vědecká výpověá, jež byla učiněna pod paycnlckýia nátlakem, kdy člo

věk neměl ani minutu klidu, aby mohl poooudit oayel vět, ktord ei vy
šetřovatel do protokolu nadiktoval, byla anulovánu.

Vím, že jsem neskromný, když Vda již podruhé obtěžuji, al®
®ó svědomí tul nedovoluj©, aby nepřesná a tía 1 nepravdivé formulace
poškodily In^.Čestmíru Vaéko, nebohého otc® čtyř dětí, drženého v
aoučoané době va vyóetřovuoí vazbě.

Čestmír Vaůko ran© požádal o turistickou mapku Jeho rodlátě © o mapku

Slovanská o já sám o své vůli jsem vybral v knihkupectví v Pardubicích

Děkuji za Veä® laskavé vyřízení.

turistickou mapku Pcrdubico-Chrudim-litomy81 a dvě turistické mapky ze

Slovenska. K tomu chci dále jeátó podotknout, žo jod* tyto turistické
mapky zaslal v otevřené listovní sdeilc© - Imprimé, nebot na nich uhola

nic není a každý občan i devizový cizinec oi jich môže v naäich knihách
In^j.Vladimír Hajný

nakoupit libovolné množství, a k tomu účelu jsou také vydávány. Joutliž®

chce dneo tyto turistické mapky Státní bezpečnost vydávat se mapky zvlá
štní důlažitosti jsem zcela přesvědčen o tom, že ou připravuje jakýsi
vykonstruovaný proess při němž aa doličná předměsty jež mluví ve prospěah

Kožné vězeňské Číslo
n« hradě Mírově.

československé armády č. 34

70 7 01 Šumperk

obžalovaného likvidují 0 zcela obyčejně turistické mapky mají svědčit o

jakási trestné činnosti.
Závěrem bych chtěl vysvětlit, jak 00 atalo, když v protokol©

uvádím, Že k ironickým poznámkám v mých dopisech so nechci vyjádřit,
nebot by mohly mluvit proti mně. Během výslechu jeeta ca podrobně k jed
notlivým poznámkám s mých soukromých dopisů, které byly vybrány, zcela
volné vyjádřil. Vyčatřovatalam byl ale jejich amyal záměrně překrucován.

Na př. když vyůetřovatal uváděl, že joom napsal Ž© "nežijem© v době, kdy
byli lidé odsuzováni sa dárek z© západu na 10-20 let do vézoní", ačkoliv
jsem zcela evidentně aěl na mysli poměry určitého období v SSSR, nebol

Jsem použil i ruského výrazu "odsuzováni na xator^u", aož ostatné uvedl

/W JS/VíC O&ťViČNA^LAUrrA . AU BYĎLřT íř Tu HO)/-
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BEZBOŽECKxM
KOMUNISMU
podle
II. vydání - 193?

uíy tedy chceme ještě jednou jako ve stručném přehledu výloži ti zásady
bezbožeckého komunismu, jak se projevují především v bolševismu,a me
tody, jimiž pracuje,postav!ti proti těmto bludům zásadám světlou nauku
Církve,a zdůraznit! znovu a důtklivě prostředky,jimiž je možno křestanskou civilizací zachráni ti před touto satanskou pohromou.
Učení - Bludný ideál.
Dnešní komunismus,ve vyšší míře než jiná podobná hnutí v minulostí
skrývá v sobě bludnou myšlenku vykoupení. Lživý ideál spravedlnosti
rovnosti a bratrství v práci prozařuje jako žhavý žár Všcku jeho nau
ku jeho činnosti' jakýmsi bludným mysticismem,který vsugeruje davům
získaným klamnými sliby strhujícího nadšení a zápal. To je zvlášt
vysvě tlitelno v době, jako je naše,kdy z. vadného rozdělení pozemských
statků vyplývá neobyčejná bída. Tento lži - ideál se také vychloubá,
jako by byl dal podnět k jistému hospodářskému pokroku,tento však,
došlo-li k němu skutečně,mívá příčiny jiné,jako na příklad,že se ve
větších rozměrech zavede průmyslová výroba v zemích,kde dosud téměř
nebyla,nebo že se zužitkují ohromné přírodní bohatství,nebo se používá
brutálních metod,aby se provedly obrovské práce malými náklady.
Komunisté se
proto snaží,aby třídní rozpory ve společnosti ješ
tě více zostřili, a třídní boj se svou nenávistí a ničením nabývá
rázu křižácké výpravy ve službách pokroku lidstva. Naopak mají býti
jako lidstvu nepřátelské zničeny všeky síly,at si jsou jakékoli,které
se stavějí proti těmto soustavně prováděným násilnostem.
7

Komunismus dále zbavuje člověka svobody,tohoto duchovního základu
mravního života,odnímá lidské osobnosti jakoukoli důstojnost ,a
jakoukoli mravní oporu proti proti vzpouře slepých pudů. V poměru
jednotlivce ke společnosti jest upírán© jakékoli přirozené právo lidbké osobnosti,protože ta není v komunismu ničím jiným než pouhým koleč
kem v soustavě, dále ve vzájemných vztazích lidí mezi sebou hlásá
v
uiismu3 zásadu rovnosti a neuznává nějaké nedčízeno3ti a autority-'
íičů,nýbrž prvým a jediným zdrojem tak zvané autority a podřízenos
ti mezi lidmi jest mu kolektivum. Ani nepřiznává jednotlivcům nějaké
vla-stnické právo nad přírodními statky a nad výrobními pros tředky, pro
tože z nich pramení vlastnická práva nad statky jinými5 důsledkem prý
by tedy byla vláda člověka nad člověkem. Právě proto je prý nutné,
aby až do základů aby až do základů byl zrušen tento druh soukromého
vlastnictví,jakožto prvý zdroj veškerého hospodářského otroctví.
P£22a.g3nda__£_chytrá_a_v úžasných rozměrech.
Další důvod,proč se komunistické názory tak prudce šíří,a pronikají
do všech 3 tátů,velikých i malých, s kulturou vyspělou 1 s méně
vyvinutou, takže není na světě koutu, kam by se nebyly dostaly, je propa
ganda opravdu dábelská,jaké snad nikdy svět neviděl: propaganda řízená
z jediného ústředí, a velni dovedně se přizpůsobující poměrům z různých
národů: prpaganda,která má pro své účely ohromné finanční prostředky,
úžasné organizace,mezinárodní kongresy a nesčetné dobře vyškolené síly
propaganda prováděná letáky,kinem,divadly,školeními atd.
27.6.
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„Grcgoriánský chorál
-zdroj inspirace“
-varhanní koncert
Marek Cihař

chrám Milky Boží
před Týnem
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Číro_je_konrunismu_člověk

..Končen dívčíhosborn"
- koiKcrl
Pr;i/sk\ dívčí sbor

4.7.

NEDĚLE
I6.IXI

..Zpěvy pravoslavné církve“
- vokální koncert
Sbor chrámu sv. Cyrila
a Metoděje

Smutné výsledky, komunismu.
Zatím však bolestné výsledky této propagandy máme již pred sebou.
Kde se podarilo kominismu zapustit kořeny a vládnout - a tu myslíce se
zvláštní otcovskou láskou na národy v Rusku- tam všemi prostředky usilo
val o zničení/ a prohlašuje to otevřeně / křestanské kultury a nábožens
tví až do samých základů a zháší v srdcích lidí a zvlště mládeže každou
vzpomínku na ně. Vyháněl biskupy a kněze, odsuzoval je- k nuceným pracím,
střílel je a nelidsky usmrcoval,Pros té laiky,když zastávali náboženství,
uvrhoval v podezření,trýznil je, pronásledoval,vláčil do žalářů a p*ed
3oudy.
Hrůzy komunismu ve Španělsku
I tam,kde - jako v našem předrahém Španělsku - zhoubný komunismus neměl
ještě dosti Ča3u,aby se plně projevil,rozpoutal jako v zápalu násilnictví ještě zuřivěji, Nespálil jen ten onen klášter,nýbrž
pokud jen
mohli,zničili každý kostel a každý klášter a každou stopu křestanství,
i když běželo o nejznamení tější památky umění a vědy 1 Komunistický
vztek nepřestal jen na vraždění biskupů a tisíců kněží,řeholníků a řeholnic,slídě především po takových,kteří se 3e zvláštní horlivostí ují
mali dělnictva a chudiry,nikoliv,nýbrž v počtu ještě větším vraždil
laiky všech stavů,kteří ještě pořád,možno říci den co den, jsou popraví
ni v cdlých skupinách,a to jen proto,že byli dobrými křesťany nebo asnon
protivníky komunistického bezbožectví. A toto příšerné ničení se provádí
3e záští,barbarstvím a ukrutností,že by člověk nevěřil,že je to v na»
šem věku možné. Není možno,aby rozum ný Člověk nebo státník,je-li si
jen vědom své odpovědnosti,se nezachvěl při myšlence,že by se mohlo to,
ce se dnes děje ve Španělsku,snad zítra opakovat! v některém jiném ci
vilizovaném státě.
Avšak vidíme toto: po orvé v dějinách jsme svědky chladnokrevně
uváženého a do podrobností připraveného boje člověka proti"všemu, co
je božské"/
Komunismus;
je proínáboženský svou podstatou a pokládá
náboženství za " opium pro lid”.,protože prý náboženské pravdy,odaVažu
jící za hrob, odvádč jí proletáře od úsilí o dosažen-1' ráje sovětského,
jenž je na této zemi.
Terorismusx_
Ale proti přirozenému zákonu a proti jeho Tvůrci nevzpírá se
člověk beztrestně: komunismus nemohl a ani nebude moci dosáhnout! svých
cílů ani na poli hospodářském. Je sice pravda,že v Rusku přispěl k t?nu,
aby lidé i statky byli vyburcov'ni z dlouhé a po věky trvající nečinnos
ti,a že nejroznianitě jšími prostředky ,ča3to bez. svědomí používanými ,se
dopracoval jakéhosi hospodářského úspěchu,ale skutečně ani tu nedosáhl
svých
slibů1 nemluvě ani o otroč tví,jež uvalil terorismus na mili
ony lidí. I na poli hospodářském je přece nutná jistá morálka,jistý
mravní smysl pro odpovědnost ,pro nějž ovšem není místa v souastavě
čistě materialistické,jako je komunismus. Jako náhrada zůstává jen te
rorismus,jak to právě nyní vidíme v Rusku,kde staří druhové v revoluci
a v boji se navzájem popravuj! : terorismus,který neeovade ani zadržeti zkázy mravní,a tím méně rozkladu sociální strukcury.
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Oslavy milénia kláštera
benediktinu v Břevnove
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poutní slavnost
sv. Markéty
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hudba v přírodě, ohňostroj
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Poznámka redakce: Pan Dalibor
Diviš, přitei pana Míkoláška. stále
léčí. Hlavně potíže s páteří, aie i delší
choroby, mimo vrozené vady. Spe
cializuje se na léčbu leukémie.
Adresa: D. Diviš. K závorám 120.
143 00 Praha 4-Modřany.

Pan Diviš nám poskytl I dalšízajíma
vé materiály o svém příteli, které
zveřejníme. Hlavné výstřižky z novin
z 60. let. jež vyšly pojeno odsouzení. Z článku POSLEDNÍ
TVÁŘ JANA MÍKOLÁŠKA cituji: .Zlodějem je Mikolášek
od roku 1920. kdy jako dvaadvacetiletý zahradnický
pomocník krade Oegónie o zahradnické nůžky.' Už teď
se můžete těšit.

ušetřil miliónové částky, které Oy musela vynaložit na
dlouhá léčení, pracovní neschopnosti a důchody.
Na zacházení v kriminále si celkem nestěžoval Stále
ho tam totiž potřeóovaii. Stávalo se. že vězeňská
lékařka přinesla lahvičku s moči o chtéia znát
diagnózu. Jednou zase přišla. Mlkoiášek lahvičku
prohlédl a zeptal se: .To je vaše moč. paní doktorko?*
Protože to zapřelo, řekl: .Tak to tady už óylo několik
vejškrabů. * Milá pani doktorka Dyla v tu ránu celá rudá
U Udí nadaných nadpřirozenými schopnostmi
bývá problém s přátelstvím. Hned totiž poznají, jaký
kdo Je Na jedné straně bylo mnoho vděčných lidí,
které Mlkolášek uzdravil Ale na druhé mnoho nepřátel.
Jež si nadělal svým přímým jednáním. Další velkou sku
pinu tvořili závistivci.
Poslední léta života jsem k němu docházel častěji,
.ledňák potřeboval posílit biomagnetfckou energii, a
také proto, že velice zaiímavě vyprávěl různé strasti a
radosti svého života. Zajímaly mé také jeho óyllnkářské
zkušenosti Jeanou mi volal, že je mu moc zle. nešťastné
l se totiž pňotróvil plynem v koupelně. Protože jsem měl
• chřipku, zůstal jsem venku poa oknem. Působeni na
k
cr"/l,ku uzdravilo natolik, že se cítil dobře.
• Jľ°ZCA cxájei ke známým ao Vysokého Ujezdo u Hradce
• Králové Když jsem tom za nim jednou přijel, právě
j Odjížděla sanitko o jeho příbuzná mi řekla, že ho ani
převázt. že už cestu nevydrží Když jsem ho
v*děl. zhrozil jsem se a oyl jsem bezradný Na umí-
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rojícího v tomto stavu se už nesmí působit biomagnetickou silou, protože byste mohli ublížit jemu nebo sobě.
Staré magické knihy praví, že v těchto okamžicích je
možné se pouze modlit. Musím zde říci, že mí pan
Mikolášek jednou zacnrómi život. Bez jeho bylinek bych
už nebyl. Proto jsem se tehdy rozhodl, že se budu
modlit, aby mu pánbůh dal rok mého života. Sto! se
snad zázrak, protože se za chvilku posadil na postelí
a cítil se dobře. Zo nějakou dobu se mohl vrátit ao
Prahy. Žil ještě rok. Jan Mikolášek zemřel 29. prosince
1973 v Praze. Došlo k tomu při vystupování z auta, když
se vracel od jednoho známého. Dostal záchvat
mozkové mrtvice a nedožil se rána. Mé! už delší dobu
strach z toho, aby nezůstal někde bezmocné ležet a
nebyl druhým na obtiž. Věděl totiž o své nemoci mozkové cévní skleróze. Bůh ho
tedy vyslyšel. Je pohřben no
pražských Olšanech, kde odpočí
vá spolu se svou matkou, jež se
dožila téměř sta let.
Dalibor DIVIŠ

V textu uvádíme ukázky z kore
spondence J. M. autorovi článku.

Suročoká poui

Protože nejsem žádný
spisovatel, budu velice
stručný Pokusím se pohovořit o jeho životě jen na
několika stránkách, přestože by to vydalo na sa
mostatnou knihu. Jeho život byl
totiž dosti těžký, joko ostatně ži
voty všech dobrých proroků,
kteří cntěli pomáhat 'idem
Narodil se 7. dubna 1869 v
Rokycanech Pocházel z třinácti
děti, avšak jen on měl nadpřirozenou schopnost vynikajícího
jasnovidce. Matka Jana Mikoláška celý život těžce pracovala
ve vlas i nim zahraanictví a dožila
se téměř sta let On sám v mládí
sloužil u císaře pána jako
zanraaník. To byl ieno první kon
takt s bylinkami. Později se sezná
mil se starší zkušenou jasnovidkou
a bylinkárkou, která rozpoznala
ieno nadpřirozeně schopnosti.
Naučila ho. mimo vědění, což je
scnopnost vrozená (skutečně
dobry jasnovidec se na vas po
dívá a hnea ví, co jste zač a jaké mate zdravotní
potíže), i vídám (případ, kdy jasnovidec vidi vaše potíže
obrazově, pří zavřených očích nebo za pomoci ně
jakého magického zrcadlo).
Léčit Mikolášek zočai v Hradečně u Slaného, kde
pozděii léč*l i našeho prvního prezidenta. T. G. Masoryko Zde musím připomenout, že dobrá životospráva,
přiměřený pohyo a vnodné bylinkové čaje dokáží
uarzer človéka až ao vysokého véku vysoce aktivním.
Do Hraaečna za mm jeanou jel můi známý jxin Rúné
s potížemi, u nichž lékaři nemonli určit přesnou diagnózu.
Mikolášek mu řekl .Běžte za panem primářem
Moučnou do Slaného To už není na léčení, ale na
operaci slepeno střeva." MUDr Moucha byl výborný
cmrurg Trocnu tvrdší chlap, a přesto aal na jeho
raau Pozdoňlé operaci potom řekl panu Růňovi:Tak
jsem vás rozrízi přesně podle rady pana Míkoláška."
lokto jsem se dověděl o Janu Mikolóškovi.
Později půsoou / Jenštejne u Praný Tam měl již
svoji velkou zanraau s býimkami a několik zamést-

nanců. Bylinky sl nejen pěstoval ale některé, jimž se
u nás nedaří a potřebují hodně slunce, sl nechal posílat
ze stredomorské oblasti
V tě době dělal na stovku diagnóz denně. Měl
to dobře zorganizováno. Na vstupních dveřích byl
nápis: NEMLUVTE. DOKUD NEBUDETE TÁZÁN. Mikolášek
seděl u obyčejného stolu, za nímž by! obraz prezidentů
T. G Masaryka a Edvarda Beneše.
Po příchodu pacienta vzal do ruky skleničku s jeho
močí, zatřepal s ní a na předtištěném receptu hned
začal zatrhávat příslušně bylinkové směsi, které byly
označeny jeho tajným kódem: ZMP, MOČ. obklad č.
10 atd. Pak vyznačil dietu. Potom - pro kontrolu - sdělil
pacientovi jeho jdotlže, a tím sl ověřil správnost své
diagnózy. Poté jste přešli k velkému pultu, kde vám jeden
z jeho pomocníků zabalil balí
ček. v němž bylo většinou několik
zakódovaných bylinných směsí,
s návodem na užívání. Zaplatili
Jste dvacet korun. Všechno to
trvalo pár minut. Pří odchodu jste
mohli dobrovolně dát něco do
kasičky na Červený křiž. Musím
podotknout, že kdybyste
příslušné množství bylin kupovali
v lékárně, vyšlo by vás to třikrát
dráž.
Za komunistické éry byl Jan
Mikolášek pronásledován a
• uvězněn. Kdo chce psa bít. ten
sl vždycky hůl najde. Tak se stalo
I v tomto případě. Kampaň proti
němu byla rozpoutána jak joo
stránce zdravotnické, tak fi
nanční. Jedna paní lékořkavypovídaia, že nepoznal an! kozí
muč oupuveaěljír.Aie poznal, paní doktorko, poznal
A že budete mít za šest neděl kůzlata." Přesto mu její
výpověď v příhodné chvíli rozpoutané kampaně přitížila. Aie ani tak mu. přes veškeré pomluvy, nemohli
po stránce diagnostik1/ u soudu nic prokázat. Vymysleli
alespoň, že šlo o velký daňový únik. A za tento .delikt"
byl odsouzen na tři roky. Sebrali mu majetek, což byly
různé cenné starožitnosti a obrazy, jež dostal z
vděčnosti od vyléčených pacientů z řad šlechty a
význačných osobnosti.
Po propuštění z vězení se na něj tehdejší mocipáni
nestyděli obrátit. Jakmile šlo o jejich vlastní zdraví
Například Antonín Zápotocký. Je třeba mu přiznat, že
Když ho Mikolášek vyléčil z těžké choroby, drže! nad
ním ochrannou ruku a umožnil mu pracovat. Když
Zápotocký později umíral, volal opět Míkoláška. StB ho
k němu však nepustilo
Pozdéjl léčil I Ludvíka Svobodu. To řádila špa
nělská chřipka, kterou prezident Svoboda dostal
Lékaři si s ním nevěděli rady. Nezbyto tedy zase nic

- stylová lidová pouť.

Na žádost redakce čosopisu REGENA jsem se rozhodl
představit čtenářům život a práci svého přítele Jana
Míkoláška. Sám sice psal pamétl a knihu o léčení
Bylinkami, ale tehdy nebyla vnodnó příležitost pro
jetích vydání. Po jeho smrtt pak byly někam zašantro
čeny Proto jsem se rozhodl podat své svědectví. Mám
v originále jeho recepty, které pocházejí z doby, kdy
se vrátil z komunistického vězení a nemohl pracovat.
Za léčenímu totiž zase hrozil kriminál. Jsem přesvědčen,
že ieho duse bude mít radost, až budou jím sestavené
recepty zase pomoha! lidem.
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jiného než Mikolášek Přijet šofér z Hradu s močí, odvezl
si byliny o za par dní byl preziaent opět v pořádku. Za
odměnu mu potom poslal podepsonou fotografii a
láhev vína. Tu nechal Mikolášek šoférovi, protože byl
důsledným abstinentem Tenkrát mně řekl: .Bylo to
všecnno směšné, ale přece jen k něčemu dobré."
protože Svoboda mu oficiálně povolil činnost, již měl
od časů Gottwalda zakázánu. V té době byl již ale
dosti unaven životem a stářím Takže léčil jen známé z
okruhu svých přátel.
Z vyše uvedených příkladů jasně vyplývá, že
tehdejší negativní pohled na Míkoláška vycházel
vlastné jen z řad některých ideologů, zatímco tisíce a
tisíce lidí mu dodnes děkují za své uzdravení, mnohdy
vyslovené zo záchranu života Státní pokladně vlastné
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