První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

23.července 1993

prvních 1 rodin přijede 2&.3.^1
a usídlí se v Rovné na Sokolovsku
Dalších 15 rodin přijede v dubnu.
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VÁŽENÍ PŘÁTELE,
není pochyb o tom,že většina z Vás si s povděkem vzpomíná na zás
lužnou, všestranně zaměřenou činnost,kterou ve prospěch nás všech
vyvíjel Svaz Cechů z Volyně se sídlem v Žatci.Tato činnost,jíž
nelze ještě dnes náležitě docenit,byla však násilně přerušena,
když Svaz byl rozhodnutím odboru vnitřních věcí SKNV v Ostí n.L.
'koncem rokul955 jako nežádoucí organizace rozpuštěn.
Teprve zásadní změny,které nastaly v našem státě a ve společ
nosti po listopadu 1989 umožnily realizovat myšlenku opětného vyjtvořeni účelné asociace,která by se zabývala i nadále problemati
kou volyňských Cechů. S ohledem na uplynulou dobu a změněné cel
kové podmínky nebyl však již obnoven původní Svaz,nýbrž od červen
ce roku 1990 se ustavilo Sdružení Cechů z Volyně a jejich přátel.
Mnozí z Vás si jistě - a to právem - kladete otázkUjjaký má
Sdružení smysl a jaké cíle,co může v dnešní době přinést užiteč
ného pro volyňskou pospolitost jako celek a pro její jednotlivé
členy,zda naváže jednoduše na činnost bývalého Svazu a pod.K to
mu je nutné uvést:
V současné době má volyňská komunita již zcela jiný ráz a jiné
problémy než po přesídlení z Volyně do vlasti.Tato skutečnost ta
ké předurčuje jiné zaměření činnosti nového Sdružení,než jaké měl
někdejší Svaz.
Hlavní cíle Sdružení jsou: 1/zpracovat souborné dějiny Cechů
z Volyně od dob vystěhovalectví až po repatriaci do vlasti, 2/w
shromažčovat historické materiály a exponáty pro expozici volyň
ských Čechů v některém muzeu, 5/spolupracovat s českými menšina
mi v zahraničí, ^-/organizovat semináře .kulturní akce a různá set
kání krajanů podle zájmových skupin, 5/?8Šit podle potřeby aktu
ální problémy,Jako např.nyní pomoc při přesidlování krajanů z ob
lasti postižené katastrofou černobylské elektrárny,do Cech atd.
Sdružení není dotováno finančně žádnou státní institucí.Jeho
chod,činnost komisí,vydávání Zpravodaje apod.jsou zajišťovány jen
z členských příspěvků,popř,z příležitostných darů krajanů.Aby se
pro rozvod Sdružení zajistil dostatek prostředků,Je nutná co nej
početnější členská základna.Obracím se proto na Vás s prosbou,
abyste náborem nových členů pomohli tuto základnu rozšiřovat.Pomoz
te povzbuzovat u krajanů a jejich potomků hrdoBt na jejich původ!
Děkuji Vám za pomoc!

předseda přípravného výboru Sdružení
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ŽHNOUCÍ PAMĚŤ POPELA

Viktor Sosnora:

K 50. výročí malínské tragéde

Světe, vyslyš mě!

Není snad třeba ani z cdstupu padesáti let zevrubné líčit události osudného dne 13.
července 1943, kdy němečtí fašisté vyvraždili a vypálili českou obec na Volyni - český
Malin. Byly z rázných stran popsány a osvětleny už svého času v tisku, v Kronice českého
Malina z pera malínského roGáka J. A. Martinovského a v pěli ročnících Věrné stráže, která
se ke krvavému masakru každoročné vracela. Co je však třeba i po pul století znovu a
znovu připomínat, je varovný smysl tohoto zločinu poli lidskosti, český Malin se stal
symbolem ako Ldce, zástupným pojmem po zvěrstva spáchaná německým fašismem i
jinde v Evropě. Ve slředolrancouzském Oradouru, v našich Ležácích, v Michně Sergejevce na téže české Volyni, v mnoha jiných obcích po celé Ukrajině, v Běloruské
Chatyni, symbolizující daišlch 527 vesnic vyhlazených v Bělpusi i s obyvateli, jejichž
Šíastnéjší rodáci, jimž se podařilo přežil svou smrt, vydali hrůzostrašná svědectví o řádění
rasistických "nadití!" v otřesné knize palčivých vzpomínek Moje ves lehla popelem...
Všechny ty názvy obcí, z nichž mnohé zamkly, potože v nich nezbylo živé duše, která by je
po válce pobudila opět k žvotu - to jsou nehasnoucí pochodně na mapě lidského svědomí,
které nepřestává klepat na bánu naší paměti.
Za války jsme říkali, že Lidce a český Malin žaluji, potože politá krev nevinných oběti
si žádala, o potrestání. Nyní čím dál víc cílíme, jak varuji. Přímo naléhavě varují. Dnes ještě
víc, než když jsme se nad hromadnými hroby a spáleništi zapřísahali, že nedopustíme, aby
se něco podobného opakovalo.
Unavená Evropa si po skončení válečného běsnění oddechla. Jenže násilí,
ztělesňované totalitními režimy, nezamklo. A tudíž nezmizelo ani potencionální nebezpečí
nových válek a masových vražd nevinného obyvatelstva. Fašistická krvelačná ideologie
rasismu doznala sice porážky, ale na její místo se vtlačila jiná, stejně ptodoxné dogmatická,
byt s opačným znaménkem na venek, a podobné neváhající podřídit postředky cíli, tj. své
ideologické "čistotě". A v jejím jménu páchat nové zločiny. Svět se rozdělil vedví, hromadily
se zbraně, rostly armády. A bylo jen zastíráním pavé skutečnosti, když se političtí vůdci tzv.
socialistických zemí předháněli v tvrzení, že pávě "existence mohutného mírového tábora“
umožňuje, aby v Evropě několik desítek let vládl mír. Pod povrchem halasně vytrubovaného
"boje za mír“ se naopak hromadily neřešené, uměle ba i násilím ullumované konflikty, které v
současné dobé přerůstají ve zdroje válečných ohnisek. Z tzv. leninského či stalinského
/nebo chceme-h litovského/ "řešení' národnostní otázky vyhřezl úzkopse omezený,
nesnášenlivý a bojovný nacionalismus nejhrubšího,zrna, jenž sklízel krvavou žeň nedávno v
pohraničních oblastech chovatsko-srbských a nejnověji bezohledné krůtě ji sklízí v Bosně a
Hercegovině. Týž povýšenecký nacionalismus, který v hitlerovském Německu dostal
zabarvení rasistické, nyní žádá "etnickou očistu“ po “lebensraurn" Velkého Srbska.
Pro mnohé z nás, volyňských Čechů, nejsou “etnické čistky", jak se praktikují v bývalé
Jugoslávii,'ničím novým. Zažili jsme je na vlastní kůži, když banderovci, zfanatizovaní falešnou
vidmou Ukrajiny "čisté jako sklenice“, usilovali na Volyni o likvidaci nejen Poláků, ale i Čechů.

Nicméně zdravý lidský rozumí zůstává stát nad tím, co je možné padesát let po válce, která
by měla být ponaučením a výstrahou.
Ozývají se hlasy, že bychom měli chápat i MibŠevičovy či Karadžičovy srbské "junáky".

Když umírat, tak jeden po druhém,
jak určeno je v lidském kalendáři,
na chřipku, na sněť, na rány a stáří poražen každý vlastním neduhem.
Tak umírali lidé po staletí
a v smrti byla důstojnost a řád.
Proč my teď máme houfné umírat?
Nepohřbfvejte se mnou / mé děti,

šílenství smažme ruce popruhem,
nedopusťme zas novou katastrofu.
Ne nemusíme, lidé, hynout v houfu.
Když umírat, pak jeden po druhém.
Ať přežívají trávu jeřabiny,
ať nevypálí život žhářská zášť.
Zákoník smrti nezná právo vražd.
Nepohřbfvejte se mnou i mé syny.

Ale jak lze pochopit masové vraždění
nevinných lidP Ldské chápání se tomu
příčilo,
když
bylo
Konfrontováno
s
fašistickými skutky, a příčí se tomu i tváří v
tvář masovému vyhlazování "jinověrců" na
slovanském jihu s odvoláváním na "staré
křivdy“. Žádná křivda, aí už skutečná a tím

spíš domnělá, neopavňuje zabíjet, vraždit.
Lidský život je neskonale dražší než jakákoli
pochybná
"pavda"
z
arsenálu
nacionalistické ideologie,
ospavedlňujlcí
“zasloužený trest“.
Přistoupit na tepii
vzájemných křivd a jejich "napavovánf
znamená uvádět do chodu pekelný stroj,
jakési obludné perpetum mobile zločinu a
trestu, křivdy a odplaty, jež by vytvářely
nepřetržitý dábelský řetězec opakující se
návaznosti: zločin volá po pomstě, která
přináší další zločin a tak dále a pořád
dokola. . . V tomto smyslu může být
dokončení na str. 2
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dokončení ze str. 1
náprava “křivdy" horší než sama křivda, byt
stála na začátku ■ nebof zvěčňuje zlo.
V poslední době stále hlasitěji doléhají
řeči o křivdě i přímo k nam - přes bavorské
"kopečky" od sudetoněmeckého landsman/
šaftu. Mluví se o křivdě spáchané odsunem
či "vyhnáním", jak se dnes říká z blahovůle
naší zbrkle zahraniční politiky, sudetských
Němců. A požadavek "napravit“ tuto křivdu
se
bezprostředně
dotýka
volyňských
Cechů. Nejen p>roto, že valná většina našich

krajanů je usídlena v pohraničních oblastech
bývalých Sudet, ale také z toho důvodu, že
máme přímé zkušenosti s německým
fašismem, od kterého se sudetští Němci,
jak známo, nikterak přece nedištancovali,
mírně řečeno.
Jistěže
odmítáme
kolektivní vinu
Němců, ale stejně tak nemůžeme přijmout
sudetoněmeckou revizi dějin, podle niž jako
by vše začínalo českými zločinem v roce
1945.
A co lví podíl henleinovské
rozbiječské politiky na zničení českoslo/
venska v roce 1939, statisíce Cechů
vyhnaných z území, které po Mnichovu
připadlo Německu, co okupace a co plán
na likvidaci Cechů, pro jehož postupné

uskutečňování
němečtí
okupanti
nevynechali jedinou záminku a který
nedotáhli do konce jen proto, Že jim na něj
nezbyl čas9 Jestliže si prezident dr. E.
Beneš na otázku, máme-li po tom všem žít
nadále ve společném státě s Němci,
odpověděl v roce 1945 záporně, mělo to
své historické důvody i v míře nevídaného
zla, jímž fašistické Německo zaplavilo
Evropu A dneska se nám říká: provinily se
obě strany1 Celý svět přece ví, že za hrůzy
nacismu
nese
Německo
výhradně
jednostranou historickou odpovědnost. A
odsun sudetských Němců byl důsledkem a
součástí dosud nejstrašnější apokalypsy
lidstva, jakou byla druhá světová válka,
rozpoutaná a vedená německým fašismem
až do zničujícího konce, do chvíle, než bylo
obsazeno hlavní město země.
Zamýšlený česko - sudetoněmecký
dialog by tedy měl být veden na bázi co

nejobjektivnější, bez vytrhávání věcí z
kontextu historických souvislostí. A-ovšem
také bez zbytečného sebemrskačství, s
jakým se setkáváme v našem tisku v
rádobyprmcipiálnfch
etických
výlevech
představitelů především mladších generací,
které už válku nezažila a nacismus na sobě
nepocítily. Ano, docházelo po květnu 1945 i
ke krvavému protiněmeckému běsnění.
Pamětnic! ze Žatce a okolí by například

mohli vyprávět o masakru Němců v
posfoloprtské
bažantnici,
způsobeny
skupinou “zlatokopů", kteří přispěchali, když
už bylo po všem, takto "osvobozoval"
pohraničí. Ale podobné případy byly spíš
excesy různých “dodatečných“ partyzánů s
páskami RG (rudých gard) na rukávě a
nezřídka i protektorátním máslem na hlavě,
kteří také vzápětí hledali a našli ochranu v
řadách tehdy největší a brzy nato i vedoucí
politické
sírany.
A
nemohou
být
souměřitelné se zločiny fašismu, přímo
programově páchanými po celé Evropě.
Zamyšlení nad varovným smyslem
malínské tragédie nevede ovšem jen do
oněh vzdálených dob a na současný Balkán
nebo k sudetoněmeckému
problému.
Myšlenky nezbytně zabíhají i do země, z níž
jsme repatriovali do vlasti. Nebof bývalý
Sovětsky svaz se po rozpadu proměnil v
sudy prachu, 'vybuchující hned na Kavkaze
v arménsko-ázerbájdžánském sporu o
Náhorní Karabach nebo v gruzínsko
abcházském konfliktu,
hned zase
v
moldavském Podněstří, a schopné kdykoli
vybuchnout jinde, kde probouzející se
nacionalismy narážejí na sebe navzájem a
všechny
dohromady
na
imperiálni
setrvačnost velmocenského šovinismu. Tam
všude
doutnají
nevyřešené,
násilně
při!Uměné problémy. Zcela nedávno známý
polský činitel Adam Michnik upozornil na
možné ohnisko požáru i u nás doma. 'Váš
rozchod se Slovenskem byl sametový", řekl
na besedě v pražském Polském kulturním
středisku, "ale výsledky mohou být fatální'.
A vskutku není těžké najít pro toto tvrzení
zdůvodnění v neustálém jitření protičeských
animozít mečiarovskou politikou. Jako by se

nezávisle Slovensko mohlo konstituovat jen
v konfrontaci s Čechy! Co si .má člověk
myslet o prohlášení prvního slovenského
velvyslance v české republice, že u nás
registruje "jemné persekuční projevy vůči
Slovákům“? To řekne diplomat v nástupním
pojevu, v němž bývá dobrým diplomatickými
zvykem mluvit naopak o přátelských
vztazích. i když třeba nejsou! Jaká úroda
může vzejít z podobné setby9 Lze
namftnout, že se jedná o okrajovou
maličkost.
Ale
podobné
“maličkosti"
povážely i Hitlerův nástup k moci a světová
veřejnost je bagatelizovala a uvědomila si
jejich váhu, až když už bylo pozdě.
Věru není třeba snoval apokalyptické
vize. Ani bychom se neměli strašit
Německem,
jak
zdůrazňují
oficiální
představitelé. Ale kde je záruka, že dnešní
demokracie v Německu vydrží, že se silná
sousední země znovu nepomění v totalitní
hrozivou pěst? I za války jsme přece žasli,
jak jen mohl tak hluboce padnout národ
Beethovenův a Goethův.
Proto si musíme být neustále vědomi
všech historických souvislostí a hned v
zárodku bránit v rozmnožování či dokonce
šíření viru etnické nenávisti, která má tak
blízko k nenávisti rasové. Z toho důvodu je
dobré si jařipomlnat i poučení z historie.
Protože kdo zapomíná na hroznou minulost,
může být odsouzen znovu ji požít. Proto je
tak důležitá paměf žhavého popela, pachu
zbylého po obětech na spáleništích nebo v
ptynovych kompách či po padlých na
bojištích.
Václav Židlickv

v

Usedlost Josefa Dobrého
českém Malině.
Zde bylo upáleno 374 Čechů, mužů, žen a dětí.

Foto archiv.

NINA VOLFOVÁ Cesty osudu nevyzpytatelné (Vzpomínka na Český Malin)
Pocházím z východní Volyně, z Ivanovlč.
Co jsme tam zažili, píšu jinde. Po těžkých
letech života v kolektivizované vesnici jsme se
v roce 1935 přestěhovali do Žitomiru, tatínek

dostal místo ve škole ve Velké Krošně. A na
jaře roku 1943 jsme přesídlili na západní Volyň
k tatínkově mamince, která bydlela v
ukrajinské vesnici. Jen jediná rodina kováře
tam byla česká.
A začátkem července roku 1943 se
tatínek vypravil do Malina k doktorovi
Grossovi. Pracovat tam v nemocnici a říkalo
se, že je moc dobrý. Tatínek $1 před tím
bezúspěšně léčil ekzém u jiných doktorů a v
jiných nemocnicích. A tak se rozjel do Malina.
Měl tam příbuzné, dva bratrance. To se ví, že

jejich rodiny navštívil. Doktor dal tatínkovi
moc dobrou mast a ekzém se mu pak opravdu
zahojil.
Nemusím říkat, že sl měl s bratranci co
povídat. Vždyť je naposledy viděl ještě jako
student, když jezdil na prázdniny domů k
mamince. A ted už měli své rodiny stejně jako
tatínek.
Když se tatínek za dva dny loučil,
Stázinka M3děrová si na něm vynutila slib, že
moje sestra a já tam určitě přijedeme 11. a 12
července na pout. Ale má sestra tatínkovi
namítla, že to neměl slibovat. Děvčata a
mládenci v Malině budou vyšňoření a my
bychom tam byly jako popelky. Na východní
Volyni se žilo chudě a my jsme neměly moc

co na sebe. No prostě jsme na tu pout do
Malina nejely. Kdybychom jety, asi bych tohle
už dneska nepsala...
Nevím přesně, jestli 16. nebo 17.
července před domem mé babičky zastavila
bryčka tažená jedním koněm a nějaký pán se
ptal, je-li babička doma. Vypadal strašně
smutně. Byl to syn jednoho z tatínkových
bratranců z Malina, Vláda Maděra. Se slzami v
očích vyprávěl, co se stalo. Že Němci Malin

vyvraždili a vypálili. A že tam nemůže vydržet, <
ať prý se přistěhujeme na jeho hospodářství, '
on že jede pryč, k sestře do českých Novin.
Naši se zdráhali, báli se, že se Němci vrátí a že ’
přijdeme o život I my. Ale Vláda naléhal, aí
pokračování na sir 3

j

j

č.29/93

”Res oublicfi" č.29/93

ú S N E S E N I UL sasedání Ústřední rady MSD

1) ÚR schvaluje program IIL sesedáni ÚR v přadiodsném sněni
2) ÚR schvaluje přijetí těchto nových klubů MSD : Brno ffl, Znojmo X., Ostrava a,
Lota u Lachova, roodkov OL
3) ÚR schvaluje taooptnd těchto nových aástupců klubů do ÚR: J&teva, BraoIIL.
Ostrava OL, Totriknv ÍL
4) ÚR bere na vědomí správu o činnosti PÚR MSD v předtočeném sněni
5) ÚR vak M. Hoferka do ftmkce místopředsedy MSD pro aájmové Irftebj a děními
seícci.
6) ÚR volí Petra Poláka do hmkce ústředního tajemníka MSD.
7) ÚR schvaluje doptaéní Stanov MSD ve snění schváleného pouměAovndho návrhu.
S) ÚR schvaluje podpisový řád MSD.
9) ÚR schvaluje revírní řád ve sněni schváleného pasměAovacího návrhu.
10) ÚR volí v sentodn se stanovami M. Černého a W. Peěka m daMí dva členy PÚR
11) ÚR schvaluje obchodní směrnice klubů MSD.
12) ÚR schvaluje dokument " Koncepce realizace sáktodních dokumentů a nmni mí
přijatých UL Sjeadern MSD” v předtočeném načni
13) ÚR ukládá PÚR, aby do příštího wesrrtůní ÚR vypracovalo harmonogram phičaí
Koncepce.
14) ÚR schvaluje flnnační řád ve snění schválených pasměAovncírh návrhů.
15) ÚR schvaluje, aby bod 4 usnesení II zasedání ÚR byl splácá do přftt&o zasedání
i
ÚR
Metallic-Stoffe
16) ÚR schvaluje využití Ventilu pro komerční účely.
17) ÚR schvaluje návrh, aby PÚR rmhodto o využiti částky 100 000,- Kč ve věci
feiern ihr Comeback
festivalu IUSY.
lf) ÚR ukládá ÚS vést chronologicky evidenci doálých nwpočtů klubů MSD a při
smíiáto dotud klubům uprednoettarat ty ktaby, které napočet msJáli dříve. [
19) ÚR schvaluje návrh, aby se IV. sesedání ÚR konalo v Olomouci.

Informační servis Mladých sociálních. demokratů č. 5 { kyíten - červenec 1993 }

Vážení přátelé!
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků je vydáváni Ventilu omezeno - vychází nyní
jednou za dva až tři měsíce. Tímto se Vám také hluboce omlouvám. Vzhledem k tomuto
opatřeni jsem předpokládal, to počet příspěvků značně přervýái kapacitu Ventilu. Leč opak jest
pravdou. PTíspčvky z klubů se zájmovým zaměřením se státe jeóté nevyskytují v tak hojném
počtu, který by odpovídal složeni naäi organizace - nebo jeítč lépe : nevyskytuji se vůbec. Je to
Ikoda, neboř Ventil je tu pro vtechny členy, ne jenom pro kluby politické. Proto pižte, piite,
píftte.
Petr Polák

Moravská komora MSD 18.-19. 6. 1993
I když páteční večerní porada moravských klubů měla poněkud dramatický a místy i
konfiofttečni charakter, druhý den se podařilo dosáhnout konsensu a domluvit se na návrzích,
se kterými pak moravské kluby jednotné vystoupily na ústřední radě. Sk) zejména o dovoleni
ptodsednictva MSD ze 7 členů na 9 / Morava podpořila kandidaturu Milana Černého - MSD
Nové Město a Williama PeAka - Praha 1O /. Dále moravská komora navrhla Martina Hoferka i
MSD Blansko /jako kandidáta na místopředsedu MSD pro zájmové kluby.
Msn dalfií návrhy patřil zejména požadavek ,aby dotace na kluby byly roroetlány přednostně
klubům Jkteré zaslaly rozpočty do 19.6.1993,dáte pak doporučeni věnoval částku 100.000 Kč
původní určenou na Portugalsko raději na čmnoet klubů a konečně - návrh na konáni přiátí
Ústřední rady v Olomouci. VBechny návrhy až na otázku Portugalska nakonec byty UR
odsouhlaseny a vtichru kandidáti podporovaní moravskými kluby byli do prexteednictva
zvoleni. Přispěla k tomu i tradičně dobra účast zástupců z Moravy a Slezska / ze 40
přítomných Členů ÚR byto 20 z Moravy /. Bohužel některé kluby absentovaly Brno -Venkov

Vylkov, Opava, Nový Jičín, Kroměříž
A na závěr dovolte osobni názncustředni rada zase jednou po čase prokázala svůj
demokratický a kontrobú charakter.

Ve stručnosti shrnul Bohuslav Sobotka

Vydává ÚS MSD. Gorkého nám. 24 . Praha 1. 110 47

ápráini z ftiitícii a zdpatinich Cech.
v d?em přátele.
íunto článkem zahajujeme pravidelnou rubriku aíormaci z našich regionů. to iest z regiooů, jenž
'padají do působnofli informačního centra v Čcakvch Buděiovtcidt V těchto článcích Vám chcanc
ixxiavai utionnacc o tom. co se "u nas" děje. jaké klubv zde působí a jaké akce pořádáme. Samozrejmé
uvedeme i koutakuu adresy na zdejší kluby, můžete se tedy obraca pfteno na né či případně ua otec
ntormaCní centrum v Českých Budějovicích. Nejprve bvchom se stručné zmmib o jcdnotíivých
dubech, začneme v jižních Čechách 1 přes naši veškerou snahu se zde danost rozvtp jen vetem
pomalu, což dosvědčuje i to. že na * jihu " působ! zalitu jen dva kluby. Klub Strakonice má podle
oosiedmeh udajú deset členil. Ve svém okrese je velnu akuvnl, čten klubu Zbyněk Blatsky je zaruvéú i
předsedou OW ČSSD Strakonice. Klub jisté trvtta jakékoliv nabídky ke spoluprací. Kontaksá adresa:
Karel Alttnan, Vaaov 78,384 86 Vacov
Klub České Budějovice tna v této chvth 32 Členů. Jeho čmooct je vetem pestrá. pres spoluprací«
ČSSD, hokcjbal, až po spoluprác s dětmi. Jistč i zde uvítají nabídky ke spolupráci Kooiaklm adresy :
Zbyněk Rýpar, V Talicha 21. 370 00 České Budějovice
Aleš Rand! Bezdrevská 11,370 11 Č. Budějovice

To je ve výčtu klubů zatím všechno, pokoušíme se však obnovit ktab v Jtodřichovč Hradci a založit
nove kluby v Tábore a Písku, takže uvidíme za néjaky Čas.V západních Čechách je situace mnohem
příznivější, za dva městce stoupl počet čmnych klubů ze dvou na po. Zde jsou o nich stručné
informace. Klub Plzeň má v současné době 15 čknů a jeho černost se opéi dostává do těch správných
kokji. V případě zajmu sc kontaktujte na tyto adresy :
Jaroslav Straka, U svépomoci 4,301 00 Ptztíl
Marek Slavik, Jiráskovo nam. 16, 301 54 PtocA
A teď už následuje vyčet nových klubů. Mea uč nesporné patři klub Všcruby V současnosti má 16
členů, je vetem aktivní a je velkým přishbem do budoucna. Spolupráce í tímto klubem bude jisté velmi
konštruktívni, zvláště když své dopisy budete adresovat Bohoušovi Podpérovi. Všeruby 13,345 07
Všrruby. DaSkn zbrusu novým klubem je klub Lom u Tachova. Ten má dnes 19 čknů a dafti se hlásí.
pi*i své, k dnešnímu dni, týdenní existenci toho dosud mnoho nestihl, ale už teď má šanci stát re pilířem
MSD v západních Čechách. Kontaktní adresa:
Miloš Slxner, Lom u Tachova 60,347 01 Tachov
Petr Levý, Lom u Tachova 55.347 01 Tachov
Novým klubem je také klub Královské Poříčí, což je vlastné klub Orek, jenž ee přestěhoval do
západních Čech Nyní má klub 63 členů, ale všichni z nich (asi polovina) v Poříčí nebydli. Pokud máte
zájem získat zde nové přátele nebo se naučit jezdů na komdi, pikle na adresu :
Jaroslav Pachtu, Královské Portů 2.357 41 Královské Poříčí.
Mnoho klubů v západních Čechách však v této dobé vzniká. Těsně před zatažením jsou kluby
Domažlice a Kom na Šumavě, možnost založit klub je i v jiných místech, např. Stříbra, Heřmanova
Huť, Nýfany, Ksznějov. Nczvčstice, Chotéšov. Btovice. Plátuce. ate také v Pian a na da^trh motech,
takže perspektiva tu je a osudní ukáže Čas. Ziroveů bych na tomto místě chtěl poděkovat za vetem
dobrou spolupráci a ochotu všem západočeským OW ČSSD. Věřím, že tato spolupráce nadáte nejen,
že zůstane na stejné úrovni, ate bude ještě lepši
Tomat TepUk a Zbyněk Rýpar

i
I

Poznámka na okraj jednoho nečekaného a presto opožděného
literárního vstupu Jirky Ciury
Je pálek roku 1993, večeřím a čtu Ventil 4/93 Jsem slarti čten MSD a jako takow
nad
stránkou čiaio 5 zaraduji • tak Jiří Ciura ještě žije. Kdo by to byl řekl
Byty to skvělé časy, když jsme spoiu psali Švédskou bednu - nejtepší časopis. jaký kdy v nove
sociální demokracii vycházel ( abych citoval alespoň jednoho literárního kritika, Pavla
Klánakeho . "Neawost Švédská bedny je dnes v intelektuálních kruzích pražských aai takový
nedostatek, jako neaenaá Švejkové ťalrvce či Cunmrmanova Němého Bobte.* Literami noviny
čiaio 12/1991)
Jenže ty črey jsou pryč. Ty jsi, Jirko, zmoci na sever žrvnoetntčii a podnikat, já ještě občas
něco napsal o špině a blbosti v socutiní demokracii Patfii jsem k těm, kdo podporovali a volili
Zemana. A Zeman vyhrál UŽ dávno je tedy dnes pryč ledem 93 (tehdejší pochmurné vtae
katastrofického výsledku hradeckého ejesxhi) a s nim je pryč i pesimismus a černe viděni mého
tehdejšího článku (ví bůh, že jsem k němu měl zatracené důvody).
Bojím se, Jirko, te jsi poněkud numo. V zájmu toho, aby ves alespoň částečně dostal do
obrazu, nech na chvíli kšeftu, vykašli se občas na hromaděni peněz a objev se někdy mezi

lidma v MSD.

Ale stejné je dobře, že n někdy vzpomeneš na start kamarády
Bohuslav Sobotka

Sinnmer Camp alias letni setkáni klubů MSD
Jak jat* již váichnx informováni od avych ICákú, proběhne ve
dnech 16. -21. srpna 1993 letni setkáni klubů MSD.
Sraz je 16. srpna (pondělí) v 11:00 hod pred vlakovým
nádražím vw Znojmě. Poslední autobus do Bítova /místo konáni/
odjíždí v 11:40 hod. ÚÓaatnxaky poplatek je 20 Ká na osobu a
den. Program : Pondělí : ubytováni a veder táborák
Úterý
: vojebalový turnaj , veder kino / dxsco
Středa : výlet lodi po Vran, přehradě,
prohlídka sámku,veder táborák s mor.
vínem.
Čtvrtek : vodní športy, volny program
Pátek
: roaludkovy veder
Sobota : odjesdy dosrů
Organizátor : Znojemská kluby MSD, ÚS

.w«v*e3
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