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Popularita Dolitiků se řídí vlastními zákony a to i těch
na nižší úrovni a u nás. Není tonu tak dávno co jsem úmysl
ně nevyjádřil svůj názor na probíhající soor kolem řediteli
CTK Petra Uhle a Tomáše Kopřivu. S oběma jsem se několikrát
.setkal v disentu e s chutí jsem se zasmál, když Václav Ben
da srovnával skoro na stejné úrovni jejich vydavatelskou
'činnost. Ing.Petr uhl je u nás v tomto oboru nepřekonátelnou jedničkou zatímco naopak bych příliš nestál o restituč
ní zákony vzešlé z jeho rukou, kyslím, že v tomhle oboru nalezení spravedlnosti v oblasti maje tkových oráv zase on
kulhá na obě nohy za Ing.Tomášem Kopřivou. Pokud je to ooddle parlamentní statistiky jinak tak se omlouvám. Chci,ale
Ivyjádrit svůj názor na lidskou stránku porevolučních bonzů.
115.7.93 kolem 15,4-5 na stanici metra u Musea jsem potkal
Tomáše Koořivu a na můj p-ozdrav mi ani blahosklonně nepokynul, možná, že mě nepoznal, ale pro jistotu, kdybychom se
náhodou setkali zvolím oslovení-"pane inženýre".
V.H.
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LAXABO 1ŮZTJS

Vládě Československé socialistické republiky
do rukou předsedy Ladislava Adamce
nábřeží kapitána Jaroše 4
118 00 Praha 1

Vážený разе ministerský předsedo:
V souvislosti s občanskými projevy v posledních dnech na Vác la vakem náměstí v Prase a o jejich potlačováním ze strany policej *
nich orgánů obracejí ao na mne věřící občané se Žádostí , abych
k těmto skutečnostem vyslovil své stanovisko a pokusil зе ze svč
strany přispět k uklidnění rozbouřené hladiny občanstva i státních
oxgánů. Považuji proto za svou povinnost Jako občan státu a před*
stavitel katolické církve podat Vám toto své sdělení a žádost:
Není pravdou, že by manifestační projevy občanů na Václavském
náměstí v posledních dnech byly vyprovokovány zalirmičníni sdělo
vacími prostředky a žo by účastníci těchto projevů byli neukáznění*
a svedení občané, nýbrž je pravdou, Že příčiny těchto skutočností
je třeba hledat v nedostatcích vedení státu v minulých desetile

tích* Není třeba znovu opakovat všechny ty události minulé doby,
které prokázaly, že československý občan se netěší plné svobodě
a je z úměrně režimem manipulován, aby slepě a v rozporu s lidskou
důstojností činil jen to, co Je mu výslovně dovoleno nebo přikázáno
a necinilsi nároky nato, conáleží clo obsahu jeho lidské podstaty*

Jest-iže v minulých dnech naši občané chtěli využít příležitosti

výročí Jana řalacha, který obětoval svůj život v přesvědčení, že naši
občané зі uvědomí cenu lidské svobody, pak pokojné uctění památky
tohoto mladého milovníka a obránce svobody jen vyjadřuje skutečné
crýšlení našeho lidu c jeho teuhu po plné svobodo. Jestliže bezpeč
nostní orpány použily proti těmto projevům svobodymilovných občanů
hrubé síly. Jednaly nejen proti našemu atávajícímu právnímu řádu,
ale i proti lidskosti vůbec. Bezpečnostní ortány tak překročily
meze jvI pravomoci a navíc ohrozily postavení našeho státu vnitřně
І ZU.rxiiČně*
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V ч—*0 4гП»' * xO ^>a* w — v чи v 1 <**■> ІЄ Па^еаО чд v»* t U a o
cíH
aU u X
ч.* tlXi—

léhavou žádostí, abyste zasáhl svou mocí a usměrnil složky bezpeč
nosti státu tak, aby se zřekly násilných zásahů do svobodných
projevů řádných občanů a poskytly více sluchu oprávněným požadav
kům lidu. Odstranění hospodářských nedostatků v
naší zemi před
pokládá vysokou angažovanost občanů a ta Je nemyslitelná bez sociál

František kord. Tomášek v*r.
František kardinál FomJLek
arcibiskup pražský

OPIS

Izaiáš 55,7
Nech opustí bezbožný svoju
cestu a nešľacbetný človek svoje
myšlienky a nech sa navráti k
Hó
’ídoví, a zľutuje sa nad
ním
k nášmu Bohu, lebo je
hojn.»
ústiť.

Zjavenie 3,20
Hľa, stojím pri dveriach a
klepem. Keby niekto počul môj
hlas a otvoril by dvere, vojdem
k nemu a budem večerať s ním a
on so mnou.

povedal porazenému: Synu, od
pustené sú ti tvoje hriechy!
Matúša 6,14
Lebo ak odpustíte ľuďom ich
poklesky, odpustí aj vám váš
nebeský Otec.

Marka 2,5

A keď videl Ježiš ich vieru,

Ezechiel 18,21
bezbožný odvrátil
od všetkých svojich hriechov,
ktoré robil, a ostrihal by všetky
moje ustanovenia a činil by súd
a spravedlivost’, istotne bude
žiť; nezomrie.
A keby sa

pustenie hriechov.

Skutky 5,31

folio Bóh povýšil svojou pra
vicou na Veľvodcu a Spasiteľa,
aby dal Izraelovi pokánie a od 

O D P U S T E N IE H R IE C H O V

ní a právní jistoty a bez zlepčení morálního stavu v zorni, ůounívám
se, ůe jako představitel církve, která Již зкого po dvě tisíciletí
nabývala v t-cato otúzzúch zkudenosti _ seznámila se s mentalitou
člověka a národa, nám určitou kompetenci pro vyjádření objektivníno з t árioví зка.

t

xoneenc nhjr-iln srnIIúzmriskuzhodnocení
úloh a čás
tečná pravd* o životě vašeho strý
ce. pan* Antonína Plichty. Jaké
Jsou v»še vzpomínky na bratře
vaší matky?
• Můj strýc Antonín Plichta ze
Sebkosoc byl bratrem mé matky Juliány, která se provdala do sousední
vesnice Loukovic. Strýc Antonín
pocházel z ródiny rolníka, ze sedmi
sourozenců. Již jen počet sourozen
ců dokazuje, že rozhodně nemohl
být vesnickým boháčem, jak jej růz
ní komunističtí pisálkové eznačovali. Jako nejstarši syn zdědil po otci
hospodářství v Sebkoviclch. musel
ale vyplatit čtyřem sestrám — Ma
ní. Juliáně. Aloisii a Anastázii —
jak se na vsi slušelo, přiměřené vé
no. dále měl dva mladší bratry. Sta
nislava a Františka, kterým musel
též vyplatit jejich podíl Strýc byl na
tehdejší dobu poměrné moderní ze
mědělec a celé hospodářství zvele
bil. rozšířil a vybavil modemi země
dělskou technikou Byl neobyčejné
čestný, nesmírné pracovitý, sečtělý
skromný člověk, přesto bylo obdi
vuhodné. jak všechno siačil. nejen
obhospodařoval pole, ale ještě mu
zbyl čas na rodinu, veřejnou politic
kou čjnnost * náboženské povinnos
ti.
•
Za první světové války uprchl
z fronty a skrýval se v lesích, jako
tzv. zelený kádr Můj dědeček, otec
Antonína Plichty bvl funkcionářem
katolicko-národní sírany už za Rakouska-Uherska Strýc Antonín se
hned po pevní válce zapojil do prá
ce v Lidové straně a byl velice ak
tivním katolickým laikem Za pro
tektorátu patřil společné se svým
bratrem Františkem, hajným Anto
nínem Skrdlou. s pátery Janem Podveským * Jindřichem Hladíkem
k předním vůdcům protifašistického
odboje v kraji Spolupracovali s pa
rašutistou Janem Vavrdou. shoze
ným v paraskupině Spehcr Strýc
vedl partyzánskou organizaci Lenka-Jih. která na konci války měla
přes *00 členů. Po válce byl předse
dou protifašistických bojovníků na
a okrese Samozřejmé, že byl členem
národního výboru v Sebkovicich. za
lidovou stranu byl členem předsta
venstva okresního národního výbo
ru Na Moravskobudějovicku si ni
kdo nedokázal představit jakoukoli
veřejné politickou činnost bez mého
strýce A. Plichty a babického faráře,
pátera Jindřicha Hladíka, který byl
dokonce členem Zemského národní
ho výboru v Brně za lidovce
Všechny tyto skutečnosti se ko
munisté snažili zamlčet, spiše háze
li na něho špínu a pomluvy, přesto
opak byl pravdou Dodnes žijí * kra
ji desítky lidi, kterým můj strýc, (ať
už jakýmkoli způsobem) pomohl.
Všechno dělal z křesťanské lásky
k bližnímu V jeho životě hrála ka
tolická cirkev velkou roli a v témže
duchu vychovával i své syny
Jeho slovo hodné mezi obyvateli
okresu platilo Ve volbách v roce
1946 u nás zvítězila jasné Lidová
strana, a v oněch květnových vol
bách v roce 1948. zmscenovanych
jíl komunisty, bylo u nás odevzdá
no nejvíc tzv bílých lístků, jako I
projev nesouhlasu s politikou KSC- i
Jestliže se strýc Plichta stal vůdcem 1
protikomunistické opozice v okrese,
tak proto, že chtél zabránu blížící se
tragédu středních a drobných rolni1 ků. aby je nestihl osud ruských ze
mědělců za Stalina.
л
Jak vy jste se zapojil do činnos
ti skupiny vašeho strýce?
Jakmile koncem dubna 1951
uprchl strýc před zatčením, bylo
mně naprosto jasné, že důvodem
k jeho zadržení byla nějaká protiko
munistická činnost, o jejímž rozsahu
jsem ovšem nevěděl Předpokládal
jsem, že zrovna tak. jako za protek
torátu působily v našem kraji různé
partyzánské skupiny, protože i doba
stále tvrdší komunistické perzekuce,
zasahující všechny oblasti společen
ského života se musí projevit stej
nou odezvou, jako za války Poslou
chal jsem české vysíláni BBC
z Angiie. zvláště úvahy sir Bruče
Lockharta. a věřil jsem, že zdravé
jádro národa má dost sil čelu expan
zi Sovětského svazu a komunistické
páté kolony u nás. Cas ukázal, že
má naděje byla lichá
Strýc mne prostřednictvím jedno
ho rolníka vy zval, abych za nim při
šel. že potřebuje něco zařídit Přijal
jsem to jako projev důvěry Party
zánská minulost a životní zkušenos-

JEDEN
Z POSLEDNÍCH
ŽIJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ
BABICKÉHO
PROCESU, JINDfilCH
NAHODIL, VZPOMÍNÁ
NA SVÉHO STRÝCE
ANTONÍNA PLICHTU

vás osvobodí

Dne 14. července
1951 v jihlavském
Dělnickém domě
vynesl jeden
z nejkrvežíznivějších
komunistických
soudců Béla Roth,
alias Vojtěch Rudý
nad Jindřichem
Nahodilém rozsudek
— 23 let těžkého
žaláře. Vedle sedmi
absolutních trestů,
(jak bylo Rothovým
zvykem z předchozích
procesů se členy Hor
Hostýnských
a Světlany), odsoudil
ještě předseda senátu
Státního soudu dva
obžalované na
doživotí a další čtyři
muže a jednu ženu
k celkem 110 letům
žaláře. JINDŘICH
NAHODIL dnes po
dvaačtyřiceti letech na
onu dobu vzpomíná:
li mého strýce z odbojové činnosti
za války byly pro mne dostatečnou
zárukou, že je všechno v pořádku.
Po příchodu do stavení, kde se
ukrýval, našel jsem strýce ve spo
lečnosti člověka, který se představil
jako kapitán Nepochyboval jsem,
že úkoly, kterými mne pověřili, jsou
po oboustranné dohodě Měl jsem
podáš at zprávy z okolí přes tajnou
schránku, především však navázat
kontakt s Ladislavem Brabencem
a domluvit s nim schůzku, což jsem
také zařídil. 0 několik dni později
jsem byl s podobným úkolem poslán
do Újezda za Antonínem Mityskou.
Vzápětí po mém příchodu do jejich
domu přišel Láda Brabenec. který
byl rovněž, fioslán kpt Malým, ale
již s aktuálnějšími pokyny Odešel
jsem od Mitysků aniž bych byl obe
známen s podrobnostmi jejich jed
nání V příštích dnech jsem dostával
instrukce a pokyny od Malého vý
hradně písemně.
Žaloba tvrdila, že jste shromaž
ďovali zbraně. Při soudním přelí
čeni byla v jihlavském Dělnickém
domě dokonce «výstavka- zbraní
zabavených Plichtové protistátní
^kupině. Údajně měl mít celý ar
zenál s vámi souzený Ladislav
Brabenec?
Ladislav Brabenec souzený spo
lečně s námi vedl skupinu Junáka
v Sebkoviclch a ke zbraním měl
zřejmé svůj osobitý vztah — jako
sběratel Žaloba jej vinila z držení
několika samopalů, o tom jsem teh
dy ovšem nevěděl Agent Malý byl
neobyčejně aktivní právě při od
zbrojování obyvatel. Jakmile se do
věděl. že někdo má uschovanou ně
jakou zbraň, okamžité požadoval je
jí vydáni O tom se zmiňuje i Ota
Holub, «znalec- babického případu
a autor publikace «Vlči komando-,
kde uvádí, že «Brabcncovy samo
paly mu nedaly (Malému) spát-.
Nepochybuji, že i v tomto případě
udělal Malý vše. aby tyto zbraně
získal
Já jsem se tehdy zajímal o včely.
Chodíval jsem k páterovi Hladíkovi,
který byl také včelař, na výměnu
zkušeností a o zbraně jsem se neza
jímal. Proto jsem nikdy žádnou
zbraň neměl. Vzpomínám si. že se
mně na to ptal při jedné schůzce
i Malý. Odpověděl jsem mu. že žád
nou pistoli nemám, ale že bych byl

Vojenské tábory
riuc*ných prací

SVAZ PTP
Cátrnu Šumperk

Jindřich Nahodil v roce 1950

rád, kdyby mi nějakou dal. Později,
když mne estébáci zatýkali, ptali se
mne, zda mám zbraň Popravdě jsem
odvětil, že žádnou nemám Ani ji ne
hledali... Byli určitě přesně a dobře
informováni od agenta Malého.
Byl jste jedním z první'h, kdo
pojal nedůvěru k agentu Malému.
Z čeho pramenilo vaše podezření,
že Malý není kapitánem zahranič
ní rozvědky, nýbrž nasazeným
agentem-provokatérem
Státní
bezpečnosti?
Při všech jednáních i schůzkách
mčl hlavni slovo agent Málý, i když
strýc byl vždy přítomen. Zprvu jsem
o jeho autentičnosti nepochyboval,
neboť jsem viděl, že strýc Plichta,
tak zkušený ilegalista i dob války.
Malému plné důvěřoval Proto jsem
o těchto věcech zpočátku vůbec ne
přemýšlel.
Postupně, jak jsem získával zprá
vy a různé údaje o činnosti Ladisla
va Malého, stále víc jsem si uvědo
moval nesoulad mezi jeho údajným
posláním a jeho rozjxrruplnou a po
divnou činností.
Jednini z prvních důvodů mých
pochybností byl Malého návrh, zda
li bych nechtěl nějaké látky, neboť
prý- vykradli jeden obchod S díky
jsem odmítl a začal přemýšlet
o tom, proč důstojník zahraniční
rozvědky potřebuje vykrádat obcho
dy. Tento způsob opatřováni peněz
se mi zdál poněkud riskantní.
Poprvé jsem se s Malým setkal
kolem 20. května I95I a přestal
jsem jej poslouchat a důvěřovat mu
po zatčení pátera Drboly. Domní
vám se. že Malý měl v úmyslu
uschovat u všech «spolupracovní 
ků- nějaký kompromitující matenál.
Budoucnost mé podezření potvrdila
Jedním z důvodů mého podezře
ni. že zde není néco v pořádku bylo
písemné sdělení, abych od doručite
le převzal balíček zásobníků do sa
mopalu. s tím. že si je Malý příleži
tostně vyzvedne. Nechápal jsem,
proč musí být zásobníky u mne.
když. Malý se u nás nikdy neukrýval
a naše stavení bylo na opačném
konci vesnice Odmítl jsem proto
přijmout zásobníky, ale navrhl jsem,
aby byly ukryty na příhodném mís
tě v zemi, kde by si je Malý mohl
kdykoli vyzvednout. Nakonec se tak
stalo, ale Malý o zásobníky přestal
jevit zájem a ještě 'před babickými

událostmi je vyzvedla Státní bez
pečnost.
Po Malého akci v Cidlině. pře
souvala se jeho skupina přes Loukovice do Vacenovic; i vzkázal pro
mne. abych se dostavil opři k jed
nomu rolníkovi, na druhé šírané vsi.
kde se obvykle skrýval Společné
s nim tam byli i A. Mitvska a můj
strýc, který se mé dotazoval, zda
mám vyměněné peníze za dolary.
Chtél jsem odpovědět. íe jsem pro
zatím žádné dolary nedostal. Malý
ale okamžité začal něco vykládat
a odvedl řeč jinam Pozdéji jsem se
k vysvětlení už nedostal. II soudu se
prokurátor dr Handl snažil přičíst
mi »k dobru- i udajnou výménu do
larů Strýc Plichta však na otázky
předsedy senátu dr. Rotha-Rudého
odpověděl. že byl úmyslné neprav
divé informován Ladislavem Malým
a ted vidí, že to nebyla pravda Strýc
chtél dále pokračovat ve vysvétlováni okolnosti, ale předseda senátu
Vojtéch Rudý jej rezolutné přerušil
— celý vztekem bez sebe — něhot
strýc se pravděpodobné odchýlil od
předem naučeného textu
Poslední schůzka s Malým a strý
cem byla v terénu Byli tam Malý.
Mityska a strýc Já jsem byl povéřen
předat dopis strážmistru Jaroslavu
Herzíkovi v Okříškách. Dopis jsem
převzal, ale nikdy jsem jej už nedo
ručil. Mčl jsem jej předat v Okříškách v hotelu Háva u nádraží, kam
— podle instrukcí — se mčl dosta
vit uniformovaný příslušník SNB
a dopis jsem mu mčl předat. Do
Okři.šek jsem skutečné dojel, ale si
tuace na místé. v hotelu, budila mou
nedůvěru. Proto jsem se ani nesnažil
dopis strž. Herzíkovi předat a vrátil
jsem se domů Doma jsem dopis
otevřel a přečetl jsem si text. Nadpis
si dnes již nepamatuji, ale v dopise
stálo přesné toto «Prosím té. sděl
mi. jaká je situace. Nejradčji bych
s tebou mluvil osobné* Podpis byl:
-Dvojčata « Na základé dostupných
faktů a svědectví můžeme už. doká
zat. že Dvojčaty byli označováni
dva agenti StB v Jihlavě S určitosti
jedním z nich byl František Mare
ček. alias mjr. Vašek, a druhým La
dislav Malý jako kapitán.
Byl váš strýc před tzv. kapitá
nem .Malým někým varován? Po
kud si vzpomínám, tak vy Jste ří
kal, že Jste se o to pokoušel...
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і мліє nebezpečnější. zvláště po při
vedení přepadu funkcionářů KSC
a členů milicí v Cidlině Varováním
pro všechny občany bylo zatčeni pá
lera V. Drboly v neděli. 19 června
1951. Rozhodnut varovat strýce, vy
pravil jsem se do Sebkovíc. jelikož
jsem už neměl s ním kontakt a ne
znal jsem ani místo jeho ukrytu
Cestou jsem viděl bratránky Antoni
na a Stanislava, jak spolu se sestře
ničí Ludmilou na louce zvané -Pod
taškami» s koňmi a sekačkou sečou
trávu. Zašel jsem za nimi a požádal
jsem je. aby upozornili svého otce.
že Malý je spolupracovníkem bez
pečnosti a jeho odbojová tmnovi je
provokací StB
Antonín Plichta byl nakonec do
opravdy varován Jeho manželka je
la do nemocnice v Třebíči a cestou
se zastavila na faře v Horním Vjez
dů. kde našla svého manžela a údaj
ného kpt. Malého. Vyřídila mu mé
varování i vzkaz od jeho sestry
Aloisie, jak potvrzuje Plichtova dce
ra Ludmila
Pokud vím. tak Plichtova sestra
Aloisie navíc osobné varovala bratra
v Dolních Lažaoech. kde se skrýval
u svého švagra Františka Kříže. kte
rý na to upozorňuje ve svých vzpo
mínkách
Důvody léto nezlomné důvěry
mého strýce v posláni L. Malého
musíme hledat ještě v době před je
ho odchodem do ilegality, před jeho
útěkem z domova V roce 1968 jsem
měl možnost nahlédnout do vyšetřo
vacích protokolů, kde jsem zjistil,
jak byl Antonín Plichta na svou po
zdější úlohu připravován Přibližně
čtrnáct dní před útěkem z domova
obdržel od vedoucího skupiny Gu
stava Smetany heslo -Překrásný ří
jen». které sehrálo důležitou roli ph
jeho pozdějším setkání s L. Malým
V protokolu je tento závažný mo
ment formulován následovně -Když
jsem Smetanovi vyčítal, že mně. ja
ko veliteli skupiny nechce říci, kde
mají ukryté zbraně, odpověděl., že
v případě jeho zatčeni přijde osoba
která se ohlásí heslem «Překrásný ří
jen-. a tato osoba mi o všem řek
ne...» Dále Antonín Plichta v proto
kolu uvádí výrok L Malého -Nyní,
když je Smetana zatčen, je on. Malý,
pověřen, aby mne vyhledal a navázal
se mnou spojeni Ono heslo bylo příčinou, proč
strýc Plichta Malému vytrvale důvě
řoval. Nic totiž nebylo pro řídicího
důstojníka Stálili bezpečnosti mjr
Vaška snazšího než vybavit timto
heslem svého člověka, kpt Malého
Vzpomínám si. že teta Aloisie,
sestra A. Plichty, tehdy říkala něco
o páteru Podveském. a tak jsem se
za ním vypravil. Pamatuji si i přes
né datum — 27. června 1951. neboť
když jsem se vracel, hořela ještě mikulovická stodola Páter Jan. jak
jsme ho titulovali, věděl o Malém
a řekl mi o svém rozhovoru s P Bu
lou i s P. Drbolou. oba shodně po
tvrzovali. že Malý k nim přišel
s historkou o únosu arcibiskupa Be
rana z internace
Po zváženi situace a všech okol
nosti rozhodl jsem se utéct za hrani
ce. Doma jsem se rozloučil s otcem
a odejel jsem na jednu adresu do
SlukÄovského výběžku
Člověk,
u kterého jsem se mčl přihlásit, mčl
však takový strach, že jsem se radě
ji po dvou dnech vrátil domů To
byla největší chyba mého života.
Určitě strýc neschvaloval Malého
násilné činy nebo klukoviny. jako
střelbu,
když
bylo vypuštěno
z chlívku prase újezdního tajemníka
Kruly. Podivné na všem je. že strýc
se žádných akcí osobně neúčastnil
a vždycky totiž byl proti fyzickému
násilí. Více o celé záležitosti ví
Ludvík Stehlík, u jehož rodičů se
Plichta skrýval, a měl tudíž možnost
s nim častěji v oné době mluvit.
Při soudním jednáni v Jihlavě už
bylo zřejmé, žc všechno sc neode
hrávalo tak. jak sc komunisté snaži
li přesvědčit veřejnost Pokud si
vzpomínám, tak na naše směli jen
vybraní zasloužilí soudruzi a spolu
pracovníci
bezpečnosti
Průběh
soudního jednáni, (jak je líčen
v brožuře -Babice-, vydané Svobo
dou v roce 1951). rozhodně neodfmvídá pravdě Z hlcdi'ka nových |x>znatků a svědectví účastníků, jeví ve
oficiální verze naprosto nevěrohod
nou. záměrně by ly zfalšovány různě
skutečnosti a údaje lak. aby sc hodi
ly do předem připraveného scénáře
Děkuji za rozhovor
PETR RADOST,k

KONFEDERACE ř'OU’JČKÝCH
VÉZŇÚ ČSFR
oktesni výbor ícmretk

7. celostátní konference Liberálně demokratické strany
se koná v sobotu 20. listopadu 1993
v Národním domě (ÚKDŽ), sál č. 10, nám. Míru 2, Praha 2 - Vinohrady

Na konferenci srdečně zveme všechny členy LDS !
Program konference:
9.30
10.00

Prezence
Zahájení
Činnost strany v uplynulém období (M. Litomiský)
11.00
12.00

Vystoupení hostů
Koncepce práce strany a politická linie pro nadcházející období,
poprava na komunální volby 1994 (Ing. V. Průša)
Tajná volba funkcionářů LDS
(13.00 -14.00

Polední přestávka)

14.00

Zpráva o hospodaření strany (J. Scheinost)
Výzva zakládajících členů LDS ke 4. výročí vzniku strany (E. Mandler)
Návrh doplňků programu a stanov LDS
LIBERÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA
Diskuse
BARTOŠKOVA 4
Usnesení
140 00 PRAHA 4
Závěr konference

14.30
15.00

16.30

TEL / FAX: 42 89 481
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P á r k r á t se ml p o d a řilo o d v y s íla t do Svobodné E v ro ny ze sk la d o v é h o p r o s to r u , kde jsem p ů s o b il ja k o d ě n ík , V k o ry tá c h na P ra z e 10 u M ech an izačn íh o závodu
v y ” /m im ochodem f ir m y , v k te r á
' ja k o
je d in á s ta b e b n í firm a p ř e tr v a la z n á ro d ň o v á n í
s původním názvem z I .r e p u b lik y / , n ě k o lik z rrá v o
fo ^ d ěn í pro tir e z im n íc h a k tiv ls tů jiP n ž .Všem b'
r- d \ kem. Ťv b y ly n o s lé z e v y s ílá n y RFE a ja k o odměna mi
b y ly z a s lá n y a s i 3-4 ta k o v é to o b á lk y s ro d o b n o u -c e n o u . Musím u p o z o rn it, že v té době b y l j i z tu zex o v ý
bon v h o d n o tě 3 ,- K čs. P o d le p ra v d y jsem se m ěl o
tu to č á s tk u r o z d ě lit s firm o u , al.e o p rav d u by š lo
je n o minimum, ,n e b o t te n ,
v y s íla l v í , . ž e s t é c i -

;
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s podivem , že panu p lu k o v n í 
ú s ilí.
’r .H .

ž i t é .v o l a l i z n ě t ta k ž e se v y s íla lo z e je jic h n é k le d ý . Ma č í s l e , k te ré jsem m ěl já k d is p o z ic i se v * tšin o ii. o h lá s ila r a n í C eřo v sk á e v e n t. j e j í m an žel nan
,
P lu k o v n ík Č eřo v sk ý jeh o ž z á s lu h y v p r o t i k o m u n is tic k é a k tiv itě s i z a s lu h u jí z v lá ř •
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tn i ú c tv . J e

k o v i n eb v lo ird p p g o cen ěn o jeh o

d opětného sjednocení Němec
ka uplynuly tři roky. Během
nich se však obě části celku na
vzájem odcizily víc než v před
chozích čtyřiceti letech. Proč?
Jen málo lidí předvídalo, že velká a ryzí
radost z opětného sjednocení nebude žád
ným stavem trvalým. Zmizení berlínské
Zdi po téměř třech desetiletích jejího trvání
tím více zviditelnilo zdi jiné. Od roku 1990
bylo stále zřejmější, že v uplynulých čtyřech
desetiletích Němci žili ve světech, z nichž
každý byl od základu jiný.
Různé byly hodnotové systémy, způsob
života, cíle, společenské struktury i každo
denní klima... Zvlášť závažným důvodem
odcizení obou částí Německa bylo jejich
začlenění do dvou navzájem nepřátelských
vojenských aliancí, které se předstihovaly
v tom, jak nepřítele líčily stále odpudivěji.
U východních Němců se k tomu druží
zklamání: po celá léta se jim namlouvalo,
že náleží k deseti vedoucím průmyslovým
zemím světa, jsou předvojem Východu
a nejpokrokovějším německým státem, ja
ký kdy existoval. Pak se však ukázalo, že
to všechno je lež a klam, že infrastruktura
se rozpadá, průmysl je zastaraly a životní
prostředí poničené.
Druhý šok následoval vzápětí: po pře
vratu se životní podmínky nezlepšily rá
zem, jak Bonn sliboval a někteří lidé doufa
li. Právě naopak: uplynul rok, dva, ba do
konce tři — a mnohým se dařilo stále hůře:
skutečná nezaměstnanost je nyní více než
třicetiprocentní, ceny a nájemné se neustá
le zvyšují, je více případů insolventnosti
a menší sociální jistota. Pravda, je i větší
svoboda, ale co na ní záleží těm. jejichž exis
tence je ohrožena? Za takových okolností
svoboda pozbývá lesku.

O

□ GUDRUN DOLLOVÁ-TEPPEROVÁ: Již
od svých studií se zabývá tématem, jímž jsou
tělesně a duševně postižení lidé. Když složila
zkoušky, stala se učitelkou tělocviku ve zvláštní
škole pro děti, které se obtížně učí. Název její diser
tace zněl „Sport jako léčba“. Jako docentka v Ústa
vu sportovních věd Berlínské svobodné univerzity
učí od roku 1972 budoucí učitele tělocviku začleně
ní handicapovaných do vyučování. Vyvrcholení své
angažovanosti nyní zažila, když byla v Jokohamě
zvolena novou prezidentkou Světového svazu pro
prevenci, rehabilitaci a sport handicapovaných
(1FAPA).

OBTÍŽNÉ ZACHÁZENÍ
S MINULOSTÍ NDR:
NĚMCI SI BUDOUCNOST
ZAJISTÍ NE ZÚČTO
VÁNÍM ČI POMSTOU,
NÝBRŽ USMÍŘENÍM

NIKDO NEMŮŽE
VIDĚT
DO ŽALUDKU
CELÉMU NÁRODU
MARION HRABĚNKA DÔNHOFFOVÁ

MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ „INTERNACIONÁLA PŘÁTEL PŘÍRODY* (NFI)

Internacionála přátel přírody (NFI) byla za frei!” (volně do hor). Putování po kraji pod
ložena roku 1895 ve Vídni. Od té doby zís odborným vedením bylo svého času hlavním
kala NFI 800 000 členů sdružených v osm předmětem usilování přátel přírody. Z toho
nácti národních svazech. Německá sekce vy se postupem času vyvinula společensky od
kazuje 110 000 členů. Kdysi bylo cílem In povědná turistika, která nepoškozuje životní
ternacionály přátel přírody otevřít pracují prostředí. — Adresa NFI: NaturfreundDiefenbachgasse
36,
cím cestu do tehdy soukromých lesů a hor. Internationale,
Z te doby také pochází pozdrav NFI ..Berg A-l 150 Wien.

Odcizení se ještě více urychlilo netrpěli
vostí nastupujících západních Němců, kteří
nedokáží pochopit, že samozřejmosti jako
výpočty poměru mezi náklady a ziskem či
marketingové úvahy jsou jejich krajanům
na východě cizí. Západní Němci tam kupují
továrny a příležitostně je likvidují, aby se
zbavili východoněmecké konkurence; to je
dostatečný důvod, aby osazenstvo těchto
závodů, ze kterého se stali nezaměstnaní,
je pokládalo za vykořisťovatele.
Kromě toho u nás, západních Němců,
zapustilo kořeny nikým nezpochybňované
přesvědčení, že v bývalé NDR bylo všech
no od základu špatné. Zapomíná se, že ob
čané se v Prokrustově loži systému zařídili,
jak jen mohli, že žili a pracovali a měli občas
radosti, jak tomu za jiných okolností bývá
i v jiných zemích. U některých východních
Němců se nejistota, zprvu se projevující ja
ko zlost, začala měnit v neustálou defenzí
vu, depresi, nebo dokonce nenávist — snad
už není příliš vzdálen den. kdy mnozí vý-

se s minu
lostí je v bývalé NDR velmi
důležité: musí se však
trestat jen činy, ne smýšlení.
9І Vypořádat

chodní Němci zjistí: „Vlastně to dříve vů
bec nebylo tak špatné“.
Na tomto pozadí nabývá zvláštního vý
znamu problém překonání minulosti, zre
dukovaný na vypořádání se se Státní bez
pečností (Stasi). Kdyby se i toto úsilí mělo
zvrátit v opak, nevyžádá si usmíření mezi
východními a západními Němci deset let,
nýbrž jednu až dvě generace. To je dosta
tečný důvod přemýšlet přesně a neustále
o tom, co si počít.
Především je nutno říci, že spáchané zlo
činy nelze ani ignorovat, ani je odsunout
stranou. Nikdo, jehož bratr, syn či otec byl
zavražděn, mučen, po léta trýzněn ve vazbě
Státní bezpečnosti či v káznicích, na to ne
může nikdy zapomenout, stejně jako ti, kdo
aroganci moci či brutálnost zvrhlých do
zorců museli zakoušet na vlastním těle.
Všechny tyto zločiny musí být pojmenová
ny, vejít do povědomí společnosti a musí
se stíhat — jenže se musí — za dodržování
měřítka právního státu — uvažovat o tom,
jakým způsobem se to stane.
Je nutno dodržovat tři zásady právního
státu:
1 .Trestají se jen činy, ne smýšlení.
2. Určující musí být jen trestní právo tehdy
platné v NDR.
3. Individuální vinu jednotlivce je nutno
prokázat.
Samozřejmé je nutno zločince potrestat
a vedoucí elitu vyměnit — je však nesmysl,
propustí-li se někdejší pracovník Státní
bezpečnosti, dnes zaměstnaný u komunál
ní služby čistění města. Samozřejmě je nut
no postavit před soud takového Gotze
Schlichta. který pod jménem doktor Lutter
působil \ tábore Marienfeld a zasílal celá

léta Státní bezpečnost’ zprávy o občanech
NDR, kteří přešli do Spolkové republiky.
O této nezbytnosti není pochyb, protože
tento člověk v mnoha případech vážně
poškodil příbuzné těchto osob, kteří zůstali
v NDR. Nepotrestán nesmí zůstat nikdo,
kdo se dopustil trestné činnosti, nikdo, je
hož zaviněním spoluobčané utrpěli škodu.
Musíme si jasně uvědomit dvě věci: Če
ho chceme dosáhnout? Čeho lze dosáh
nout? Dosáhnout nelze toho, že se s činy
státu nepráva vypořádáme prostředky
právního státu, nemluvě ani o tom. že vlád
ní zločinnost a potlačování státem beztak
lze trestním právem stěží postihnout.
Přikládat se zpětnou účinností dnešní de
mokratická měřítka na onu dobu je
nepřípustné (nulla poena sine lege) a bylo
by to i nespravedlivé.
Ve zdůvodnění rozsudku v procesu
s Hansem Modrowem, posledním minis
terským předsedou NDR v době, kdy tam
došlo k převratu, soudce Rainer Lips zastá
val názor, že trestní proces není určen k to
mu. aby se kriticky vypořádal s dějinami,
nýbrž jen a jen k „uplatnění materiálního
práva". K tomu podle Lipse náleží
především vytvoření „právního míru". Je
však nutno konstatovat, že tomuto právní
mu míru jsme dnes vzdálenější než před
třemi roky.
Lips poukázal i na to. že v důsledku přís
né stranické kázně a „demokratického cen
tralizmu". nepřipouštějícího žádné odchyl
ky od stanovené stranické doktríny, byla
většina pachatelů zároveň i oběťmi. Do potlačovatelského systému jak nacistů, tak
Stasi je taková podvojná úloha vskutku té
měř vepsána. Mnoho set tisíc pomocníků,
jichž tento režim využíval, nebylo eo ipso
zločinci. Uplatňování moci a násilí přitaho
valo jen menšinu z nich. Většina sestávala

Většina občanu v bývalé
NDR se skládala z normál
ních maloměšťáku — jen
menšina byla posedlá mocí.

■i

z normálních maloměšťáků, kteří by za ji
ných okolností pravděpodobně věrně plni
li každodenní povinnosti.
Proč by měli být ocejchováni i na zbytek
života poté, co se zkaňhala jeho část, a to
ne jejich vlastní vinou, nýbrž tak říkajíc
v důsledků okolností? Byli by jistě ochotni
sloužit novému státu loajálně, kdyby je ak
ceptoval. Schopnost působit v zájmu jejich
země i v demokracii jim přece nelze prostě
upřít. Proč by se tedy mělo vyvolat jejich
roztrpčení a měli se zahnat do opozice? Ne
bylo by mnohem rozumější zaměřit je na
něco užitečnějšího? Mnozí z nich jsou pro
budování nepostradatelní.

•’Aktuell” č.p/93

NĚMECKÉ
MUZEUM HYGIENY
V DRÁŽĎANECH

Změřit individuální vinu občana je tedy
nejen mimořádně obtížné, ale vlastně ne
možné, protože nikdo neumí určit normu
toho, kde je hranice mezi snášením a odpo
rem, přizpůsobením a oponováním, mezi
tím, že člověk dělá, že nevidí, a tím, že chce
vědět.
Nelze zapomínat, že systém dozoru
v NDR byl tak všeobsáhlý jako v žádném
jiném autoritativním státě. Kdo chtěl stu
dovat nebo usiloval o slávu a vyšší výdělek,

Systém dozoru v NDR
byl všeobsáhlý. Kdo se
chtěl něčím stát,
musel se přizpůsobit.
■I

musel se přizpůsobit, neboť velkolepé pří
sliby „práva na vzdělání“ a „práva na práci“
zpravidla platily jen pro loajální, pro při
způsobivé. ne pro odchylkáře. ba dokonce
ani ne pro lhostejné.
Rozdělení obyvatelstva do kategorií, na
hlavní viníky, méně provinilé a souběžce.
jak o to pravděpodobně usilují četní fanati
ci pořádku, není možné: nelze se podívat
do žaludku celému národu. Nelze ani zpra
covat to. co 100 000 oficiálních pracovní
ků Stasi a pravděpodobně 100 000 jejích
agentů za čtyřicet let (a ve 180 kilometrech
regálů se spisy) sneslo dohromady, a tak
zjednat spravedlnost. Když tedy nelze do
sáhnout žádného zjištění individuální viny
ani všeobecného překonání minulosti, jaký
tedy může být cíl, na nějž bychom se měli
soustředit?
Cílem musí být nikoli vypátrat ty. kdo
nesou vinu individuálně, nýbrž získávat po
znatky. Poznatky o fungování onoho mnohovrstevného potlačovatelského systému
s jeho psychickým terorem, odměnami
udavačům, tajnými příkazy k únosům
a vraždám a jeho nanejvýš rozvětveným
kontrolním aparátem. Účinek by zhruba
musel odpovídat účinku semináře, který se
pokouší stanovit měřítka politicko-morálního chovám.
Cílem musíbýt odstrašovat od všech au
toritativních mocenských prostředků
a vštípit všem občanům poznatek, že se musí bráni t na začátku, protože tehdy je odpor
ještě poměrně bez nebezpečí a úspěch je
nejspíše zaručen.
Cílem musí být probouzet smysl pro li
berálnost a toleranci. Vždyť přece, nejde
o manichejský boj dobra se zlem, nýbrž
o to, aby se pragmaticky vytvořilo klima,
v němž se může dařit eticko-politickým
aspektům a občan získává pocit, že spra
vedlnost je zaručena, i když se minulost
nezvažuje a nekonečně neprohrabává.
Resumé: Vzhledem k tomu, že Německo
se zdálo být rozděleno do nedohledna, vi
děla většina občanů NDR jen dvě možnos
ti: přizpůsobit se. mlčet a snažit se přežít,
nebo nepřistupovat na žádné kompromisy,
octnout se v izolaci a trpět.

Jen dvě možnosti byly i pro SRN: vy
tvářet obrazy nepřítele, udržovat napětí
a vystříhat se setkání, nebo připustit kon
takty, přistupovat na dílčí kompromisy
a hledat uspořádání, jímž by se rozdělení
stalo snesitelnějším. Tedy politika síly, ne
bo politika uvolnění.
Kdyby Brežněv nebo některý z obou je
ho bezprostředních nástupců byli zůstali
v čele ještě další roky, politika síly by nám
byla příliš nepomohla. Teprve když se moci
ujal Gorbačov a svým „novým myšlením“
přehodil výhybky na zmírnění napětí, tedy
zásadní změnu politiky, daly se záležitosti
do pohybu.
„Zmírnění napětí“ bychom snad měli
nechat působit i tehdy, když se zabýváme
problémy Stasi. Dosavadní rigorózní poli
tika způsobila jen frustraci právě proto, že
oběti i pachatelé se často znovu setkávali
v téže kategorii. Nikoho nemůže uspokojit,
že mladí pohraničníci NDR. kteří stříleli
u Zdi, a tak se stali spoluviníky, jsou oka
mžitě odsouzeni, kdežto ti, kdo tento pro
radný systém řídili, se s odůvodněním, že
nejsou schopni účastnit se soudního řízení,
zatím odsouzení vyhnuli.

zamezit zneuží
vání spisů. Jinak nás budou
skandály s tím spojené pro
následovat až do r. 2000.

■i Musí se

Bohužel se nepodařilo zamezit zneuží
vání spisů. To, že Poláci spisy zapečetili
hned v roce 1989, nebyla zbabělost, nýbrž
moudrost. Jestliže obchodováni s těmito
dokumenty neučiníme tak či onak přítrž,
budou nás skandály spojené s odhaleními
udržovat bez dechu ještě v roce 2000.
Všechny tyto úvahy vedou k poznání, že tak
to nemůže pokračovat.
Z minulosti nás nemůže vykoupit nic —
žádné „překonání minulosti" neexistuje.
Budoucnost však lze zajistit jen smířením,
ne zúčtováním či pomstou.

I
Marion hraběnka Donhoffová, velká stará
dáma německého novinářství. je spoluvvdavatelkou „DIE ZEIŤ“.
V redakci tohoto reno
movaného týdeníku pů
sobí od roku 1946.
Znovu a znovu se hlásí
ke slovu — ještě i dnes,
kdy jí je čtyřiaosmdesát
— a leží jí na srdci stav
národa. Tento příspě
vek jsme převzali z týde
níku „DIE ZEIT“.

Od prostředku
sloužícímu k osvětě
obyvatel ke kulturně
historickému objek
tu: Skleněný člověk.
Pochází z Německé
ho muzea hygienv
v Drážďanech, které
založil továrník Karl
August Lingner. Je
ho světoznámý výro
bek Odol inspiroval
umělce Manfreda
Bofingera ke koláži
„Dýcháni z úst
do úst“.

