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Značka L.K. se podivuje nsd
tím proč jsou proslulí svou ledebvlostí oři olnění slibů jen jihoameriČ8né svým "maněna". Vždyť
Rusové svým "syčas” /hned/ je
dávno překonali. Pravoslavný ch
rám v Třebíči jen podtrhuje tuto
sovětskou mentalitu jež brutálně
zpřetrhala kořeny své víryf V.H.
nastolila chaos a neodoovědnost.
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Bytů zapotřebíJedenadvacet dní od konce
Transnacioncilntho sjezdi. v Římč, aby bylo možno
dnsdhnoW cíle třiceti tisíc členů, nezbytného pro Život
Radikální strany. Jedná se o cíl. který byl překonán,
protože závěrečný počet členu strany je 37.000, mezi
nimiž stovek osobností italské kultury a umění,
novinářů, asi 200 poslanců členů 12 stran či
parlamentních skupin, s výjimkou extremní pravice.

NOVÁ STRANA
BŘEZEN 1993

loto je bilance velkého úspěchu. zásadné duh žitého
nejen pro život Transnacionální strany nenásilí, ale i
pro nový způsob vedeni politiky v Itálii prožívající
velmi vážnou krizi systému politických stran ■ krizi,
kterou jakožto první, před dvaceti lety, historičtí
radikálové označili za "partilokracii".

ZA ŽIVOT RADIKÁLNÍ
STRANY
Rzrdikální straně "se to
podařilo" Takto psaly v titulcích
deníky den po dosažení onoho
"rozumného cíle" stanovenélio
římským sjezdem.
Prostřednictvím tisku oněch dní.
rychlý pohled na kampttň.

demokratů, patnáct republikánů,
třináct z Demokratické strany
levice, dvanáct sociálních
demokratů, devět liberálů a jedna
ze strany Komunistické obnovy)".

TJ"
dlouhé dny panovalo ve
B-^Via di Torre Argentina velké

JL napětí. "Věci se nemají
i dobře, prohlašuje s ohavami Emina
Bonino", jak píše 27. února Unita,
orgán Demokratické strany levice,
který naléhá "A to skutečně
Z Ĺ TJ éhem sjezdu, počátkem
Radikální strana zmizí z politické
w * ■‘C února. počet
scény. jestliže, jak se zdá do zítřka
JLF každixlenuích zápisu
nepřekračoval tíista napsal 3.
nedosáhne stanoveného počtu
, členů ’" Odpové’Emmy Bonino
března Corriere delia Sera • a tak
vše šlo kupředu až do poloviny
byla suchá: “Až do zítřka na to
nechci myslet. Já jsem ale
mě«íce Pak se rytmus velmi zvýšil,
pesitnisika".
dva tisíce legitimací denně, ale
onen průměr stále nepostačoval A
lak 25 února, když chybělo pouze
ěhem posledních dni došlo k
neuvěřitelným věcem "Sídlo
sedmdesátdva hixlin k vypršeni
terminu stanoveného sjezdem, vše
Radikální strany - pravilo
jedno z komuniké tisku oněch dní bylo puze na půli cesty A konečně,
během posledních dní. došlo k
se proměnilo ve velkou
telefonickou centrálu" Osmdesát
rozhodujícímu skoku čtyři či pět
linek. Přibližně 300 osob, členů
tisíc zápisů denně, telefonem,
favem. poštovní poukázkou,
strany každého věku, se střídalo při
sběru stovek a posléze tisíců
poštou, kreditní kartou,
každodenních telefonátů, těch kteří
prostřednictvím přátel, zkrátka
se zapisovali prostřednictvím
jakýmkoliv způsobem Je třeba říct,
kreditní karty či ohlašovali "zasláni
že výsledek byl dosažen též diky
zápisního obolu", "almužny" k
ptxlpoře tisku a tele v iznich stanic,
umožnění "nenáboženského
které poskytly iniciativě prostor a
; zázraku", jak jej označily mnohé
často uveřejňovaly i čísla telefonů
deníky.
a poštovního učtu Ale pro stranu,
která má ve znaku portrét
rvního března významný
Gándhího pokrčuje milánsky
konzervativní deník Giornale
deník došlo k i mobilizaci
takto referoval o projevu
osobností kultury, jako Vittorio
sarajevského starosty Muhammeda
Gassman. Bemardo Bertolucci.
Kresevljakoviče na manifestaci v
Giorgio Albertazzi. Paolo Villaggio
Miláně dne 28. února: "Každý
a dalších A k mobilizaci politiků
do "transnacionální" strany vstúpili
ový člen Radikální strany
i čtyři ministři, osm náměstků
(...) je naději navíc pro
ministra a stosedmdesátpět
občany Sarajeva. Proto
poslanců Imezi nimiž osmdesát
žádám vaše vedoucí činitele o to.
socialistů, dvacet křesťanských
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aby vy čkali ještě týden, dříve než
tisíc členů a proto se nerozpouští.
j uzaviou zapisovací kampaň".
Ale v tom okamžiku již. o lom byli
Odpověděl mu Marco Pannella:
přesvědčeni všichni.
i “Nedojde k prodlouženi, ale bilanci :
provedeme až v úterý večer.
e skutečnosti již včera pozdě
odpoledne během
Musíme vyčkat až dojdou všechny
zápisy zaslané telegrafickou
improvizované tiskové
' poukázkou, příspěvky, které nám
konference v sídle Radikální strany
nyly slíbeny .ale doposud nebyly
proměněném v jakousi
telefonickou megacentrálu Marco
vloženy“. Návrh Kresevljakoviče
Pannella. vedle něhož seděl
na zastavení hodinových ručiček
Claudio
Martelli (bývalý ministr
, byl tak v psnistatě přijat. A tak se
Spravedlnosti, socialista, člen
očekáváni stalo skutečně napjaté.
Radikální strany), oba na krku s
nápisem vyzývajícím k vstupu do
onečně 3. března opět
strany, oznámil: “Zápisů je
Coniere delia Sera mezi
29.0Ó4".
jinými mohl ohlásit, že
kampaň skončila úspěšné, a živě
popsal její závěrečné hodiny: “ A
tak se ještě jednou velkému
funambolovi italské politiky Marcu
Pannellov i podařilo dosáhnout
svého ctižádostivého cíle. Opět
jednou chtěl vidět všechny se
zatajeným dechem až do
posledního: pouze o půlnoci lídr
radikálů oznámil, že jeho strana
dosáhla a překonala kvótu třiceti
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rad přátel shromážděných ve
velkém sále sídla ve via di
Torre Argentina se ozvala
obrovská ovace. Mnozí začali
zpívat
" Volare .oh.oh. ..cantare...oh.oh...,"
Jakožto p<x tu Domenico
Modugnovi, bývalému předsedovi
strany, nepřítomnému v onom
okamžiku, ale i jakožto pocit
osvoJxvení. vydechnutí poté co
dlouhý Ivěh proti času skončil
úspěchem“
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I Messaggero. velký římský
deník, uveřejni) dne 4. března
rozhovor s Emmou Bonino.
‘ která na otázku, jaká bude
i následující etapa po 30 (XX)
i zápisech, mohla konečně

N
NOVÝ ZPŮSOB
PROVÁDĚNÍ POLITIKY

Italská krize. Zatímco země
prožívá jeden z nejoblížncjších
okamžiků svých dějin,
odpověď jejích občanů na
zapisovací kampaň do radikálni
sírany je mimořádná. I pro
"italskou nouzovou situaci"
by lo nabyto "naděje". "dú věn ",
. třída však tvrdohlavě,
"občanské i politické
houževnatě trvala na obhajobě
serióznosti".
1 svých privilegií z dob "studené
!

ritský deník The
Guardian“ napal, fe
ale'-poň do jisté min
/odpovědnost za současnou
italskou krizi padá na Evropu
Evropa touž. "po roce 1945
1
|
spíše než aby akceptovala
jakýkoliv typ komunismu dala
přednost zkorumpované Itálii".
■
Přestože se jedná o u<udek
správný. Italové se nemohou
zbavil své zodpovědnosti. Země
se nachází v jednom z
nejobtižnějšich okamžiků svých
dějin následkem chyb,
machinaci, vin celé své
vládnoucí třídy Již dlouhou
dohn ji mělo byt iasné. že
it ti >ky politický sy stém ma
zapotřebí hluboké teformy. která
bv zcela změnila struktury
n.oiity postupy zrozené v roce
' ■•!« j kicé se st.iv alv stále více
n • n
Ta... jidnonei
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. mnoha dalších představitelů jeho
: strany srazil na kolena jeden z
tři pólů, na nichž spočívala
války", stále méně
italská politická rovnováha, ale i
Křesťanská demokracie je
odúvodnitelných a stále více
zatěžujících a nepřijatelných pro
vystavena bouři a ani
Demokratické straně levice neni
občany Postačilo, aby malá
skupina milánských soudců
; hej přestože není předmětem
I šetřeni o úplatcích, strana
vnořila nůž do rány a odhalila
i zdědila od staré komunistické
systém korupce, úplatků,
I strany mnoho starých skrytých
komplicity které spojovaly
| "hříchů" (tajné financování z
politiky, podnikatele (ale i část
soudců, kteří jsou dnes žalobci).
SSSR) a její vedoucí
I
představitelé se zdají být
k tomu, aby se celé stavení
1
neschopni, z kulturního
zbortilo
hlediska, pochopil smysl
Odhaleni obrovského skandálu
vedlo k pobouřeni lidi Mnozí
nos mek. protože nejsou
požadují, aby se soudilo
vybaveni k vedeni země
"Separatistické" lize zcela jasně
hromadně, aby viníci byli
chybí širši perspektiva a náhled.
popraveni, tak jak k tomu došlo
Právě v okamžiku, kdy země
v případě Mussoliniho a
prožívá tak velké obtíže.
fašistických pohlavárů
Transnacionální radikální strana
zmasakrovaných a oběšených
zaregistrovala
senzační úspěch
hlavou dolů na milánském piazza
sice ne? tficctišesiitisíc zápisů.
I oreto v roce P45. Chybí sila k
I doprovázených neočekávanou
provedeni revoluce, ale šiří se
podporou intelektuálů, polníků
pokušeni rebelie, což je mnohem
umělců atd Opět jednou se
horši
ľad motného socialistického
ladík tlove pohybovali proti
všeobecné tendenci a neustoupili
představitele Bettina Crasiho a

EMMA BONINO BĚHEM KAMPANĚ ZA TŘICET TlSlC CLENÚ STRANY.
UKAZUJE JAK SE ZAPISUJE DO RADIKÁLNÍ SÍRANY. NA POSLEDNÍ

S TRÁMCE RŮZNÉ ZPŮSOBY,

panice a neskrývali hlavu v
pisku a naopak zdůraznili
hodnoty, “vznešenost" politiky a
vyzvali k zodpovědné účasti na
této bitvě Tím zodpovědnější
čím nákladnější: v Itálii členský
průkaz Radikálni strany sloji
182 dolarů, tedy téměř třicetkrát
vice než požadují ostatní strany
(jejichž vedoucí představitelé
kupovali balíky průkazů s cílem
dobýt si většin ve
shromážděních, kde jakožto
členové figurovali i mrtví.
ře>ně jako v Gogolových
' ’vých duších '
1
radikálů byl velmi
r1
ií. Jen velmi málo bdí.
m
kdo řy nebyl vsadil ani
lir
o úspěch Ale

očekáváni v zemi bylo obrovské
a pochopil se význam celé
sázky. Nečekaným a po letech
prvním záchvěvem
zodpovědnosti sdělovacích
prostředku. Postačilo, aby
Marco Pannella či Emma Bonino
, se objevili na obrazovce s
telefonickými čísly strany na
improvizovaných
transparentech, a šedesát
mimořádných telefonů
1 instalovaných v sídle strany
začalo zvonit po dlouhé hodiny
I Lidé odpovídali na požadavek
velké finanční oběti dokonce s
nadšením Chtěli si ■
koneckonců • "koupit" minimum
čistoty. naděje, důvěry.
občanské a politické serióznosti

I

Res rublice” č. 3C/93

Václav J. Vostřez, clac Českého náboženského střediska-VELEHRAD v Ríme,
18 Aintree Court, Hamilton, Ont., Canada, LÔK 4R9.

Hamilton, 22. dubna 1984.
- R -

Návrhy

CľNNOSľl

pro sjezd Českého nábožai.

střediska VELEHRAD v Ríme, 'dne 28. června 1984 v Rľ 3 w an

w

Děkuji srdečné nejdp. Jaroslavu Skarvadovi, biskupu Cechů v exilu a
predsedovi Velehradu, za pozvání na sjezd Velehradu do Ellwangen ,N ěmecko.
Prosím za omluvení^ že se pro vzdálenost nemohu letos zúčastnit. Posílám
vám pozdravení s přáním Božího požehnání k vašemu Jednání a současně sli
buji, že se vynasnažím přijet^mezi vá3 v příštím jubilejním roce 1985.
S přáním uchování si činného členství tedy posílám své návrhy písemně a
rozmnožené kopie též k posouzení dalším katol. pracovníkům čs. exilu.
Zajisté nemůže škodit, že takto, předem projdou ohněm zkoušky a kritiky:

I. PODPORENÍ OBNOVENÍ ČINNOSTI CYRILOMETODĚJSKÉ LIGY Jako hlavní
organisace Katolické akce v čs. exilu.
Sekretáři Velehradu v Římě Jsem o tem psal obšírněji 2. prosince
1977 a tak nyní jen cituji část podání: ''Jaký Je život a náboženská úro
veň čs. exilu a krajanů ve svobodném světě? Za příklad si vší mr u jen prv
ního. Prožil jsem více než rok bídu uprchlických táborů v Německu a po
emigraci jsem si všímal zápasu našich lidí o novou existenci v o i ?í m,
tvrdém,materialistickém prostředí. Když Člověk n aj ednou ztratí známé (i
rodinu), majetek, kariéru, jistotu a musí začínat znova, ztrácí zábrany
vlažné zvyklosti a pýchu - je schopný lépe zpytovat svědomí. V takové si
tuaci Je citlivější k spravedlnosti a oceňuje Lásku - hladá Boha! Ano,ta
ková byla situace! Co se tehdy stalo, že čs. exil po r.1948 nepokračoval
v duchovní obrodě, ale naopak jsme svědky úpadku? Cyrilometodějská liga
s programem Katolické akce se začala slibně ujímat téměř ve všech zemích,
kam naši exulanti přišli. Měla svým charakterem otevřenou náruč pro
všechny, ženy i muže, staré i mladé, učené i méně učené, bez rozdílu
stranicko-politického přesvědčení... -Místo, aby se držela hlavní základ
na, začaly se zdůrazňovat j oi dílčí směry i když samy o sobě hodnotné:
Nardenské hnutí, Setkání v Německu, Poutní dům kard. Berana, Křesťanská
konference, Mladí v rekreačních letních táborech, Velehrady... Křesťanská
Akademie v Římě atd. Když potom přišla další velká vlna uprchlíku po re
ku 1968, tisíce někdy- pomýlených, ale opět Boha hledajících bratří a
sester, jak Jsme je přijali? Co jsme Jim mohli nabídnout, čím povzbudit,
J ak j e udržet? Kolik se jich ztratilo? Výsledky mluví samy za sebe! Na,
těchto situacích má někdo vinu; možná, že my všichni - někdo více, jiný
méně..." Je důležitější snažit se o nápravu ještě dnes, než hledat odpo
vědné činitele za minulost. To by bylo nutné jacom tehdy, když by stále
Ještě překáželi nutné •brodě. V některých zemích dosud chybí CML. Navrh
něme jim tedy založení přípravných výboru Zemských skupin a pak postupne
orgar.isační 'vybudování všech složek. Nezapomeňme, že většina našich exu
lantu žije mime krajanské farnosti. U nich je tedy hlavní poslání^CML.
Nedopusťme, aby studijní ústav CML, KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, ztratil cistě
katolický charakter. Utrpěli bychom tím nesmírnou škodu, bez možnosti ná
pravný chyb před odpovědnými autoritami. Ekumenismu by se tím moc nepomoh
lo. Pro ty důležité úkoly založme organisaci jinou!
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V prvních dvou exilech \do r.1918 a do r.1943} dosáhli representar.~i me
zinárodního uznání a nakonec vlády. Nedostali však takové uznání, jako my,
když nám Svatý Otec vysvětil národní biskupy, aby se starali o nás exi_.

J e to vrcholný dar, za který j3me vděčni v modlitbách. J e to pocta všem
Cechům, i nekatolíkům! Musíme se nyní přičinit, aby náš biskup,nejdp. Ja
roslav Skarvada, dostal nutnou podporu k zdárnému vykonávání svého poslá
ní. Je neodpustitelné, že si dosud musí vydělávat na živobytí, nemá kance
lář k vyřizování přemnohé korespondence, prostředky k cestování a pod.
V prvním bodě js<en uvedl, že většina z nás žije mimo české farnosti.Také
zdrcující většina českých exul. kněží koná svůj kněžský úřad pro cizince.
Je to asi velmi obtížné sloužit v našem nesvorném prostředí a né každý je
schopen snášet nevděk, spojený s misijní péčí o Cechy v cizině. Je tedy
velmi- omezen počet kněží, kteří s všeobecnou důvěrou a s porozuměním si
tuace,by mohli řídit úspěšný apel k našemu lidu. ČESKY BISKUP PRO EXULAN
TY JE ALE OTCEM VŠECH! Vyhlasme nutnost pomoci od všech krajanů dobré vů
le, žijících v celém svobodném světě. Nací nutno jmenovat zemské pověřacce a výbory k řízení této akce. N echŽ se jen stane všeobecnou známostí
POTŘEBA DOBROVOLNÍ DANE, s příkladem ročního příspěvku nejméně $50.- od
každé české katol. rodiny (a-výdělečně činného jednotlivce), která si to
může dovolit. Dary by mohly být posílány prostřednictvím misionářů a fa
ráři! v zani a nebo přímo do Mima. Registrace daru v Římě bude záležitostí
jen technickou a jednoduchou- Navrhuji tímto, aby římský Velehrad převzal
tento úkol. Nemáte-li vhodnou sílu, zjednejte si ji a bude-li v tom směru
nutno doplnit stanovy, učiňte tak! Je třeba jen biskupské schválení, o kte
ré předem požádej tel Připomínám, že tento návrh činím j en za svoji osobu
jako akt dobré vůle, bez porozumění s n ejdp. bi skup em Skarvadou a snad je
to tak nejlépe.

Kdykoliv v minulosti jsem poslal na adresu Velehradu v Ríme dary krajanů
pro N epomucenum, či na český katol. tisk, vždy byly řádně předány. Proto
s důvěrou i dnes přikládám bankovní šek jako dar pro řízení biskupské
kanceláře. Přátelé, kteří budou číst kopii tohoto dopisu, mohou učinit
stejně a tak vám usnadní červnové jednání v Ellwangen. Kdo rychle dává,
dvakrát dává! Adresa je*.
VELEHRAD (biskupský fond), Via Concordia 1,
I-OO183 ROMA, Italy, Európe.
III .MOBILISACÍ DUCHOVNÍCH SIL NAŠEHO EXILU A KRAJANU, VE SHODĚ
S POROBENÝM NÁRODEM, V PROSBÍ ZA SVATOŘEČENÍ BL.ANEŽKY CESKÍ.
Navrhuji tímto, aby Velehrad společně s dalšími českými katol. spolky
spolupořádal Národní poutě (prosebné) do Vídně, k ostatkům bl.Anežky Čes
ké. My vzdálení ve svobodném světě se připojíme v duchu modlitby. Bud on e^
taa program mít i při II. symposiu Národní obrody o Národní pouti k Panně
Marii v Exilu do Lisle, 111. U.S.A., 21. října 1984. Jsou přesvědčen, že^
když si to vezmou za své všichni krajanští kněží a všechny kraj .katolické
spolky, že se výsledky dostaví. Pak poznáme úkaz sj ednoc aiého exilu, což
se bude podobat zázraku, při stávajících poměrech. Můžeme chovat pevnou
naději, že Bůh takové úpěnlivé prosby vyslyší za přímluvy Panny Marie
v Eixilu, a Svatý Otec prohlásí za skutečnost!

S přátelskými pozdravy
Marx: "Doktore mám noci ťľ, že jsem
celý život žil zbytečně";
_____

. •
váš v Kristu Pánu

Václav J. Vostřez.
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na rozvratu společnosti aktivně
podíleli a dnes už opět, vinou
sametové polistopadové politiky,
získali díky demokracií nebezpeč
né postavení, díky tém, kteří měli
zájem, neboť "všichni jsme vinni",
onu tlustou krvavou čáru smazat.
Adolf Bečvář,

Zlín
Ona "tlustá čára za minulostí*,
o ktere stále někteří politici tak
rádi mluví, skutečně existuje!
Je vytvořena zmařenými životy
popravených. Státní bezpečností
ubitých a Pohraniční stráží postří
lených občanů naší země. Je to
nesmazatelná tlustá čára z krve
obětí komunistické zvůle. Její
podstatou je protiprávní odsouzení
desetitisíců občanů ke ztrátě svo
body na celá desetiletí, ukradení
jejich majetku a utrpení jejich ro
din. Je v ní útisk všech občanů,
kteří se nepodrobili komunistické
zvůlí. Navíc se komunisté majet
kem obětí nestydaté obohatili.
Sánu se takto touto "tlustou čá
rou" od ostatních slušných obča
nů oddělili.
"Jsme všichni vinni" - může pro
hlásit jen ten, kdo svou vinu cílí.
Nikomu však nebylo dáno právo
mluvu takto o obětech komunistů,
aiu tomu nejvýše postavenému
občanovi. Je absurdní a zcestné
snažit se ĺ obětí udělat spoluvi
níky! Člověk, který takto mluví,
nemá právo zastával vedoucí mí
sto se společnosti, nalož stanout
v čele státu.
Říkám 10 za sebe a nutí mne k
tomu téměř 20 roků strávených v
totalitních kriminálech a koncen
tracích. Padesát měsíců věznic ge
stapa a koncentračního tábora Dachau. Sto sedmdesát tři měsíce v
kobkách StB, v koncentračním tá
bore uranových dolů, v nejhorších
komunistických kriminálech naší
země!

"NEJEDNÁ SE Z MÉ STRANY
O ŽÁDNÉ SPIKNUTÍ."

Říkám to za Jirku Jiroula, za
vražděného jedenácti ranami ze
samopalů do hlavy a do zad - v
leže na břiše - v hraničním toku
Vltavy.
Říkám to za Pepka Vanička,
který šumavskou apokalypsu spolu
se mnou přežil, aby byl před mý
ma očima a stovek dalších vězňů
zavražděn dávkou ze samopalu
uvnitř leopoldovské pevnosti.
Říkám to za Ádu Petrovského,
který byl za pouhý pokus o útěk
odsouzen k smrti a oběšen.
Žaluji jménem své matky, která
zemřela žalem nad ztrátou mé
svobody, aniž jí bylo dovoleno
rozloučil se se mnou, byť jen při
návštěvě v pevnosti Leopoldov.
Věděla, že umírá a toužila mne
naposled spatřit. Nedovolili!
Snášel jsem surovosti komu
nistů, hleděl jsem do ústí hlavni a
do očí těch, kteří vraždili občany,
utíkající před vězením do svobod
ného světa. Na mnohých hrobech
oběti padesátých let roste tráva.
Brzy pod ní zmizíme všichni. Do
kud vvšak budeme dýchat, bude
me se vám připomínal! Vám
všem, klečí jste převzali vládu po
17. listopadu 1989, i Vám, bývalý
pane prezidente, který jste na se
be vzal načný díl odpovědnosti
za dnešní slav naší společnosti.
Úlohu politických vězňů pade
sátých lei jste "jaksi" přehlédl.
Ignoroval jste jejich sjezdy, i když
jste přijal čestné předsednictví
KPVC. O to větší přízeň jste vě
noval komunistům. Těm, kteří se
22

Ve "Svědomí" č. 14 z 15. srpna
1992 na straně 14 jsem otisknul
článek:

ií"’'rk

Mrtvým
beze jména
Tam za tím drátem v bodláčí,
leží má země zhanobená,
za drálem u nějž vyhasly
životy Štvanců beze jména.
Tam za tou věží vraždící
najdete srdce prostřelená,
tam jarní kvély vonící
rostou z těch srdcí beze jména.

A kousek dál, tam u lomu,
dnes cvrčků hraje noční směna,
k věčnému spánku nékomu
kdo zahynul lam beze jména.
A lam kde chodí lané pít,
je vrba v smutku nakloněná,
že zemřel pod ni, kdo chtě! žít
neznámý štvanec beze jména.
Tam u těch drátů v bodláčí,
kde svobody se pozná cena,
dnes opět vrazi pydačí
a střílí lidi beze jména.
Až padnou věže vraždící,
ožije země porobená,
pak vyznačoval hranici
budou li mriví beze jména!
Jára Mečů,

Cleveland, USA, 1977

Bylo to v době vnitropolitic
kého nápětí, kdy prezident Václav
Havel i když měl mandát do 5.
října 1992 oznámil abdikaci ze své
funkce prezidenta a tím značné
přispěl k rozpadu československé
republiky a porušil svou přísahu.
Pravděpodobně všichni bývalí
političtí vězni byli v minulosti
odsouzení Státními soudy podle
zákona na ochranu republiky ať
už to byl původní zákon 50/1923,
nebo zákon 231 či jiné nějak mo
difikované.
Současní politici tj. poslanci,
ministři a dokonce i prezident
porušili danou přísahu a dopustili
se velezrady aniž by byli línáni k
zodpovědnosti.
Bývalí političtí vězni, kteří jsou
svědomím národa a mají prvořadý
úkol bránil svobodu a demokracii,
který plyne z podstaty "Třetího
odboje“ (vůbec na tom nezáleží
jestli je uznán a nebo ne!) měli
býi v první linii a pranýřovat
všemi dostupnými prostředky poli
tický neřád, který zde vzniknul. V
časopise "Věrni zůstali" místo
urputného boje celý věnovali
básním, které mohly být otištěny
kdykoliv, protože ani jedna z nich
nebyla aktuální pro současnou
dobu. Cituji však odstavec článku,
který se týkal onoho časopisu.
"Ústředí KPV v Praze vydává
(podle údajů ze státní subvence
300.000 Kčs ročně) časopis "Věrni
zůstali’'. Komu, čemu, jak? Otevřte
si poslední číslo, t.j. srpen 7/92. Je

toto číslo důstojné mukla v tak
těžké dobé? Všech 16 stran je vě
nováno básním a nikde žádné slo
vo o současné situaci. Jako když
vám hoří střecha vlastního domu a
vy budete ve sklepě popíjet víno a
zpívat si: "Proč bychom se netěši
li..." Copak tito lidé už nemají
žádnou morální zodpovědnost?
Jsme pro né pouze stádo mlčících
ovcí, které vede řezník na jatka?
Ne, přihlížet mlčky nesmíme a
nebudeme?! Konec citátu a člán
ku.)
Redakce
časopisu "VĚRNI
ZŮSTALI" Listopad 10/92 otiskla

místnost, časopis děláme doma na
vlastní conánentálce, všechny psací
potřeby, noviny telefon někdy i
výplatní známky hradíme z vlastní
kapsy. A nějaký samozvaný mora
lista nás pomlouvá, že časopis pla
tíme ze stárni dotace. Muklovské
verse měly mimořádně příznivý
ohlas, nadále je dostáváme a na
dále je tiskneme.
(Konec)

Milí čtenáři, jak vidíte, redak
tor si hned v začátku popletl data
mého článku a časopis "Svědomí”
zaměňuje za Svědectví (které vydávál Tigrid). Kdyby v něm neby
na straně 2 tuto desinformaci:
lo uvedeno mé jméno, tak bych
se k němu nehlásil. Autor článku
Nenávidí muklovské verše si protiřečí už v samotném nad
V zářijovém výtisku kanadského
pisu, protože v každém čísle
Svědectví odmítáme Komínkovo
"Svědomí" máme otištěnou něja
nenávistné plivání na náš stát á
kou báseň. Když autor tohoto
Konfederaci politických vězňů,
desinforniačního článku byl ještě
protože jsme v srpnu vydali náš list
shrben pod bičem komunistického
Věrni zůstali s verši, jimiž sestry a
otrokáře, tak jsem už vydal a
bratři v kriminálech a koncentrá
financoval v r. 1977 knihu básni
cích v nejtěžších hodinách vyjadřo | "Psáno na buben" satirika Járy
vali svou úzkost, naději i vzpouru.
Mečů. Oiiixrjový časopis "Naše
Byli jsme muklovská parta z doku
hlasy" (založen v r. 1955 v
mentačního střediska pražské [toKanadě), Vězeň" a dnes "Svědo
bočky Konfederace politických věz
mí" nepřetržité vydávám od 10.
ňů (dva tisíce členů), měli jsme jen
března 1970, také bez cizí pomoci
ty dokumenty a trápení tisíce ne ' a to navíc v tzv. nepřátelské
vinných za komunistické hrůzo- ■ cizině, protože redaktorova věta
vlády a chtěli jsme o nich infor
"...nenávistné plivání na náš stát"
movat veřejnost. Loni jsme z vlast
nu připomíná výroky StB! Pravdě
ních úspor a proti vůli vedení Kon
podobné autor desinformačního
federace vyduli dvě čísla Věrni
článku tímto způsobem také odsu
zůstali. Měla obrovský úspěch,
zuje moji dokumentární knihu "I
takže dnes nás čtou po celém světě
pod oblohou je peklo", která vyšla
oprou Svědectví, které dík svým ne
už v r. 1971. Nikdy pro ní nenašel
slušným manýrám vycházíš vylou
v časopise "Věrni zůstali” jediné
čením veřejnosti. Všechnu redoku>
řádky pro oznámku, že lato kniha
řinu i administrativu našeho listu
někdy vyšla a že vůbec existuje,
děláme zdarma, je nás na to pár,
přesto, že jsme redakci poslali
pracujeme fanaticky úsporně, nik
recenzní výtisky a plakáty! Z toho
dy nemáme řádku přesazby aru li
plyne poučení, že ne všichni po
ché sazby, každý list jxipíru popí
litičtí vězni byli vždy a za všech
šeme po obou strunách, použité
okolností skutečnými odpůrci ko
obálky obracíme naruby, list si sa
munistického režimu.
mi falcujeme, nemáme redakční
Milo Komínek
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Zrela nedávno Jsme zaznamenali na stránkách
”Ree nublica" poněkud ncěramccený imece oreside
nta Clintona. Dovolíme si zde nabídnout glosu o tom Jak Clinton Dovolením
5 toku na centrum bnionáze v Bagdádu si svůj oorez takto vyleošil.
Z.H.
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