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P-ezije Středr.í a Východní Evropa rok 1997, když vešlo ve
známost, že za. dva roky budou v Rusku presider.stské volby.
To cose zdálo u Borise Jelcine jako dobry tah - t.j. zavěs"!
v Rusku pr°sidentský systam se po u.spr sn—m taženi Vladimíre
Volfoviče Žirincvskéhc zdá jako velmi diskutabilní. Presidenstský post v jeho rukou velni znejstí nejen bývalé sate
lity Sovětského svazu, ale jak již dr.es je vid^t i demckrotiského amatéra Bille Clintona. Pokud za jejich nechutí při
jmout do NATO co nejdříve Poslko, Maáarsko, Slovensko a CR
je jejich doposud r.ečit^lr/ arm-dr.í struktura obsazená vesmxs bývalými*orctihráči z oprčré strany fronty studené vál
ky pak to mají říci zcelá zřeteln* a tím napomoci k formo
vání demokratické armády ccž by přirozen* mylc odraz i ve
vnitřním uspořádání txchto zení, když zase přituhuje. V.H.
u v r. i t ř
č í 3 1 a :
1. Pavel Diviš: Dopis k politickému vývoji v ČR zej
ména ve souvislosti s KPVČ a jejich pozicí ve státě.

b. Ludwig Erhard- Před 30 lety s* stal kancléřem
BRD z postu hospodářského ministra - ctec zázraku.
3. ...FOR YOU s.r.o., pro rozvoj podnikání : Prohlášení.
4. Závazná pravidla podnikání - obchodní podmínky.
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par.* Diviš,

ve'mi si

c*r ím Vašeho

dopisu

v Mastku 2.1.1994

* r. ^cuf^m, že bu4°*a souhlasit svjeho uveřejněním,
ne ort n*rí soukromého rázu. Oceňuji i Vaši naDÍdku z sil'.ní zajímsv/ch v/střiikt. Nechám r.a Vz-s, kťré oy pc^le Vos mrly oýt v "Res publica" zveřecr.Yr.y. rřirozer.j, Če většinou nepublikuji cl-'r.ky již vyšlé v denním tisku.V.H.
vážený pane,

ve čtvrtek jsem navštívil přítele Jiřího Wonku ^e vrchlabí a ten mi
dal několik posledních čísel ,rašeho týdeníku Res publica.Je to jeden ze samizdatu,které

čpět začaly vycházet. Zaujaly mne rozmanitostí námětu tak jak je dává současné politické
spektrum.Fedle č.45 soudím,že jste ne-li členem,tak sympatizantem LDS.Jsem funkcionářem

Liberální strany nár.sociální a před volbami jsme usilovali • spolupráci se stranou pana
S.Mandlera.Nakonec z toho sešlo,protože jsme ^e vedení strany se rozhodli,že půjdeme do

voleb samostatně.No nebyla to slastná volba...

Promiňte,ještě jsem se nepředstavil.Jmenuji se Pa”el Diviš az již od mládí mne zajímá his
torie a politika.Té jsem svým skromným přínosem zůstal věrn^depesud.úd r.1968 jsem čle

nem sociál,strany s přestá”kcu od r. 1970 - 89,kdy jsem byl vyloučen proto,že jsem byl

vězněný ” Hradci a na Зогес'п pre svou protistátní činnost podle § 98.Nemusím mluvit
tížích

po

o

po-

V
,
propuštění se zaměstnáním.Vystřídal jsem jich několik,Nyní m.j. pracuji v Konfed,

politických vězňů v Trutnově.
Není pro mne novinkou ani "psaníčko" jehož text otiskujete v č.43.Nejen já ale i další

kolegové z KF"Č už byli podobnými vyhrůžkami "obštastněniи.Musíme být připraveni na vše
chno .
Mým dlouholetým koníčkem je pořizování výstřižků z nc”in a *asopisů.Zcela systematicky

se ©d 20.list opadu 1989 věnuji vývtji v naší republice,různým p»litickým směrům a článkům
o zločinech komunistů po únorovém puči v r.19^8,dále mne zajímají osudy Účastníků 3, odbojem
vidím,že i na stránkách ’’ašehc týdeníku Res publica dá”áte prostor příkladně osudům pana

ing.č.I'asko a ’Taší osobní skušenesti s těmi "nevinnými" od STB.Předpokládám.,že jste zaslal svůj podnět také dokumentační komisi ’<PVČ v Fráze.v této komisi máme potíže s tím,že

”elmi mál© postižených minulým režimem nám dá^rá podklady pro stíhání funkcionářů '< SČ

prokurátorů a soudců věrně sloužících straně a vládě tak i estébáků a v neposlední ř^dě
bachařů ve věznicích,kteří nelidským způsobem zacházeli s politickými vězni.Fetřebujeme

data a jména.vždyt oni si tel mnou ruce jak lacino vyvázli.A pokud jsou žaloby podány,
tak se dostávají d® rukou soudců,kteří js mnohdy odsuzovali.

A prezident Havel se tváří,jako by bylo všechno " pořádkulSám pronásledovaný a zavřený.
Přeji vám pane Hajný,aby i v Novém roce vám Res publica vydržela a měl stále o Čem psát

z xehcž zase nemám strach.Mohu ^ám poslat nějaké zajímané výstřižky?A jaké?

. . .

FOR YOU

s . r . o .
vcSLARbFŠÁ

Er machte das .Wirtschafts
wunder“, den kaum er
warteten wirtschaftlichen
Aufstieg des jungen
Nachkriegsdeutschland, mög
lich: Ludwig Erhard, von
Beruf Ökonom und Kauf
mann. aus Berufung Poli
tiker. 1947 betrauten die
Amerikaner den Wirt
schaftsexperten mit der Vor
bereitung der Währungs
reform. Der gewichtige Bay
er gilt als Schöpfer der
Deutschen Mark. Als Direk
tor der „Verwaltung für

VÄS DCPIS Zb’ACXi/ZE DNE

1, 690 02,

BŘECLAV

umzusetzen. 1949 trat Er
hard in die CDl: ein. im
DEUTSCHES DATUM gleichen Jahr wurde er Wirt
schaftsminister und be
stimmte fortan maßgeblich
VOR 30 JAHREN
den wirtschaftlichen
WURDE
■Wiederaufstieg der Bundesre
LUDWIG ERHARD
publik zu einer führen
BUNDESKANZLER
den Industrie- und Handels
Ludwig Erhard - erst Wirt
macht Am 16. Oktober
schaftsminister, dann
1963 löste er Konrad Ade
Bundeskanzler - gilt als
nauer als Bundeskanzler
„Vater des Wirtschafts
ab. Die .Ära Erhard“ endete
wunders und der sozialen
1966 mit dem Bruch
Marktwirtschaft“.
der
Koalition zwischen
politische Konzeption der so
---------------------------------------------CDU
und FDP.
zialen Marktwirtschaft
Ludwig Erhard starb im Mai
1977 im Alter von 80 Jahren.
HASE Z'.'ACKA
VYP. I ZUJ E/L INKA

- Wirtschaft“ begann er ziel
strebig seine wirtschafts

.Polách/221 94
VÉC: PROHLÁŠENÍ

Dne 11.12.199! byl schválen zákon č. 557-91 Sb., který nebyl platnost dnen 1.1.1992.

V odstavci 1) £ 250 a) tohoto zákona se uvádí:

''Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručuji rovné možnosti výhry všem
účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým tresten".
S ohledem na výše uvedený zákon požádala naše firma dne 13.12.1931 soudní znalce o provedeni odborné analýzy,
zda se uvedený paragraf vztahuje na systém podnikání ... FOR YOU.
Dne ...22.U992_nbdr7.pla n?še firs.?, .odborný znalecký. posudek -č.--lúJ/Cl, -z-c- kterého citu je»č “Závěrečné
stanovisko:

Pravidla a provoz systému ... FCR YOU zaručuji v zásadě rovné iwžnosti dosaženi výsledku (tzv. výhry) všem
účastníkům v závislosti na jejich aktivitě a za předpokladu, že růst počtu účastníků nebude přerušen.
•Čtyřgenerační "životnost" každého účastníka (maximálně 120 následovníků) nedává důvod k úvaze, že poslední
vkladatelé nerohou získat kladný výsledek (tzv. výhru). Jiná je otázka poptávky a nabídky o účast v systému
FOR YOU, kdy se geometricky rozšiřuje nabídka, tj. přibývá tzv. sponzorů, prodejců (1:3) a je pravděpodobné,
že i při opakovaném zapojováni účastníků bude reálná poptávka stále klesat. Fokud účastnici nezískají své
následovníky, jejich vklad nezůstává společnosti ... FOR YOU s.r.o., ale je rozdělen jejich předchůdcům. Toto
je ovšem otázka trhu a je irelevantní k otázce rovných podmínek pro všechny v systému ... FCR YOU.
Na základě výše uvedených skutečností se naše firma rozhodla pokračovat ode dne 3.2.1992 ve své činnosti.
Zároveň oznamujeme, že se ruší tímto dnen pozastaveni registrace přihlášek do PODNIKÁNÍ ... FCR YOU
a PODNIKÁNÍ ... FOR YCU SUPER a jednorázově se prodlužuje platnost přihlášek k registračním kartára,
registrovaným od 4.9.1991 do 12.12.1991 včetně, o dalších 14 týdnů.
Současně oznamu jene, že jsem přešli na společnost s ručenín omezeným.
S pozdraven

Příloha :
Závazná pravidla

Za

spol. FOR YOU, s.r.o.
Ladislav Polách

Bankovní spojení - Komerční banka
Břeclav - č. učtu 40245-651

Článek o německém kancléři Ludwigu Erhardovi přirozená k informacím ...
...FOR YOU s.r.c. nepatří, je přetištěn z časopisu "Deutschland" 2/1993,
ale úmyslná jsem tutc vzpomínku ne zakladatele hospodářského zázraku SRN
zde publikoval, nebct k tomuto zázraku patřily i takové společnosti jako
.
V.H.
tato.

Zatímco většina novin a časopisů, ne-li
všechny k Novému reku p^ejí svým čtenářům
pouze ...šťastný a veselý."Res publica”
nabízí ve^le toho n’co navíc. A ne mále.
Zatímco většina lidí bude v petu tváře za
_ . FOR
YOU
v. o . s .
kládat soukromé firmy třeba v oboru potsp"-čství, aby se pre mizerných 5CO, - Kčs
ponořovaly dc nebezpečných hloubek, jsou
jiní, kteří zvedají desetitisíce volné po
hozené na ulicích. Právě t*mto lidem je adresován^ moje výzva a můj příspě
vek k rozvoji podnikaní k čemuž se neobyčejnx vhodn* hodí práv" začátek ro
ku, obzvlášt* tam, kde se chystají začít s novými předsevzetími a vyzkoušet
své schopnosti v tomto oboru. Veškeré informace lze získat na uvedené adre
se a přirazen? i na adrese uvedené v tiráži "Res publica". Po přečtení uve
dených proposic je jist" každému jasné, že v případě docílení již druhé ge
nerace čili 3x3 pokračovatele, což lze svými schopnostmi nejen dohlédnout,
ale především cvlivrit je již tento systém^podr.ikání prakticky ziskový, uvát ?chto dev't lidí získá alospeň jednoho pokračovatele. Nejdůlezit"jsí na celé v"ci je, že po čtvrté generaci je pro zakladatele /sponzora/
systém uzavřen - dál® pokračuje pro jeho následovníky třeba i z té čtvrté
poslední generace, kteří si vlostn" zaklad' jí každý svou novou soukromou fi
rmu. Z toho vysvítá, že schopný podnikatel z poslední generace může být da
leko úsp"šr."jší podnikat*! než sám zakládající sponzor! Knogaja ljeta! V.H.
Informace o vývoji Vašeho podnikáni ...FOR YOU
Reg. cislo a datum registrace:
(OOOGXTX: 19.05.93)

vic nez 14 týdnu!)
vic nez 14 týdnu!
000GP9A 04.08.93)
vic nez 14 týdnu!)
OOOGRQB 30.11.93
OOOGRQC 24.11.93)
000GRO7 02.12.93
i000GRQ8 30.11.93
000GRQ9 10.11.93

(000GMV7: 23.06.93)

(000GMV8: 25.08.93)
(000GXY9: 25.08.93)

(OOOGMTY: 19.05.93)

(000GM6T: 19.05.93)

(OOOGMVA: 26.05.93)

000GN4M
000GN4N
000GN4P
(000GRP9
OOOGRPA
(OOOGRPB

(OOOGXYB: 25.08.93)

15.12.93

Kmenove cislo: 000GJWQ

000GQUL 18.08.93

OOOGQUM 18.08.93)

(OOOGQUN

000GW2S
OOOGYWO

000GW2T
000GVW1

000GW2O
(000GYW2

(OOOGW7E
000GW2L
OOOGV8M

000GW7F
000GW2X
000GY8N

(000GNHU
000GP9I
(000G3NR
(000GW67
OOOGVIX
(OOOGOOC

03.06.93
23.06.93
25.08.93
02.12.93
17.11.93
13.10.93

ke dni

16.06.93
07.07.93
30.11.93

10.11.93

j

11.08.93

OOOGW7G
000GW2N
OOOGY8P
(000GNHW 23.06.93)
vic nez 14 týdnu!
(OOOGRNT 01.09.93
000СЇ69
iOOOGVIZ
OOOGUOE

(vic nez 14 týdnu!
000GP9Y 14.07.93
(OOOGRNS 06.09.93
000GW68
000GVIT
OOOGOOD

(vic nez 14 týdnu!)

(OOOGXTÍ: 04.08.93)

1. generace

|

(OOOGQDC: 04.08.93)

(OOOGQWK 22.09.93)
OOOGQWL 06.10.93
OOOGQKM 10.11.93

(OOOGQUD: 10.11.93)

000GV6E
000GV6P
000GV6G

(OOOGQUE: 10.11.93)

000GV6H 07.12.93
OOOGY6I 07.12.93
000GV6J

2. generace

|

3. generace

OOOGSYE
000GTLA 17.11.93
00QGY8G 17.11.93

(OOOGSYP
OOOGTLB
000GY8H

000GWA0
OOOGWAP

OOOGW9Z
000GHAN

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

)

(OOOGSYG
000GTLC
000GV8I

000GWA1
OOOGXAQ

4. generace_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J------------------------ ----------------------------------------- 1---------------------------- £_______________________ 1________________£------------------------------

Suma :
8 * 1OO
Premie :
Celkem :
Dosud vybráno:

+

17 * 3OO

+

13 * 2200

.. FOA УС/
i
li ‘ ’
JiD
' ( ľ‘./Z____ l-:
.'»'O

34500,oz34500,21600,-

Veslařská '•Z/'
' -

Pozn.: Dalsi vypiš obdržíte po 6 týdnech, pokud dojde ke zvýšeni získané částky.
Ziskana castka Yaa bude zaslana poštovní poukázkou (nad 900,- Kcs prubezne, jinak pri ukončeni vývoje Yasebo podnikaní).

!
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ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PODNIKÁNÍ
obchodní podmínky

• sfclečAost ... FOR TOU s.r.o. sděluje, že ne»á a nikdy neeéla lidného pracovníka, jinou osobu či organizaci, která by
zspštovila propagaci, inzerci, zprostředkováni prodeje ani kurýrské služby. Toto je výlučnou činností účastníků POOM1RÁNI
FOR TĎU.
Oopoiečujese zásadu důvěřuj, ale provátu ji Všechny operace s naií společností lze rajistit prostřednictví» píseaného styku.
■ společnost ... FOR TOU s.r.o. na požádání zašle jednotlivé tiskopisy pro plrtou soc a pod. jako vzor.

- spclečftist ... FOR TOU s.r.o. doporučuje, abyste si uschovávali doklady, za kterých sasi bea pceoci naií společnosti
•ůreté ověřit viechny na»i poskytnuté informace. Zejeéna při zjišťování návaznosti je třeba si vvédosit, že eiistuje tzv.
IcgiH кмnových a registračních čísel (reg. číslo je zároveň ksenové číslo následovníků).
• kufM »»louVy, darovací listiny, čestná prohlášení, která ssétuji ke rséné balitele nebo k vyjtavení duplikátu či nových
PEG. JAŘIT nebo MlMlÁŠSK, suti být vyhotoveny pí lesné a to bud osobné u halí společnosti nebo úředně ověřeny státní*
notáfttvlb nebo satrikou. K těsto vies aampulacis je třeba k žádosti přilbtit HEC. KARTU předchůdce dotyčné RFC. KARTY
i vyjldřlt tik jediný* miny» způsobe* souhlai t touto isěnou.

PODNIKÁNÍ ... FOR TOU vychází vstříc budoucí» československý» podnikateli», kteří si chtějí vyzkoušet své schcpco-ii
podnikat a dosáhnout reálný při je» v podobě finančního kapitálu pro založení skutečné vlastní íiray.
Inspirací pro PODNIKÁNÍ ... FOR TOU, byla švýcarsko-rakouská firma KAPPYLINB AG. Proto se autoři PODNIKÁNÍ ... FOR TOU
rozhodli nabídnout naši československé veřejnosti solidní a seriozní podmínky pro POONIXÁXÍ ... FOR TOU,
V souladu se znalecký» posudkea soudního znalce č.107/91 ze dne 22.1.1992 uvádíae lávérečné stanovisko:
Pravidla a provoz systénu ... POR TOU zaručují v zásadě rovné možností dosažení výsledku (tzv. výhry) vše» účastníků»
v závislosti na jejich aktivitě a za předpokladu, že růst počtu účastníků nebude přerušen.
Člyrgenerační •životnosť každého účastníka (aax. 120 následníků) nedává důvod k úvaze, že poslední vkladatelé neeohou
získat kladný výsledek (tzv. výhru). Jiná je otázka poptávky a nabídky o účast v systénu ... FOR TOU, kdy se geometricky
rozšiřuje nabídka tj. přibývá tzv. sponzorů, prodejců (1:3) a je pravděpodobné, že í pří opakované» tapojováni účastníků
t
bode reálná poptávka stále klesat. Pokud účastníci nezískají sví následovníky, jejich vklad nezůstává společnosti ... - ?
FOR TOU s.r.o., ale je rozdělen jejich předchůdců». Toto je ovšea otázka trhu a je irelevantní k otárce rovných podmínek
pro všechny v syslé»u ... FOR TOU.
• , •
Jaké jsou podmínky?

4 '

I

■ v případě, it tt dostanete do titivé sociální situace a hrozí, te se tik ibnet» neůipéinýsi účastníky PODNIKÁNÍ ... FOR
YOU, Vlili* svůj protlei přednést co nejdřivi Valis čtytea předchůdcůs, tito i* pak sohou, ovies nejsou povinni, rozhodnout
Van čist lis přerozděleného VKLAĎU vrátit. Učini-li tak viichni čtyři před nbUřek a bude-lí pořízen o tosto tápís v Ion
ssyilt) le viichni čtyři Va» oficiálně vrací jis přerozdělené prostředky tčetné úplaty ra PŘIHLÁŠKU, berou na védoai
a soeklisl t lis, ie vývoj jejich POONIKÁNÍ ... FOR TOU je v bodě Vaií REO. RA.TY ukončen, bude tato Vale RFC. KARTA iruiena
a Vy aůiři* oidnel v případě, te tento zápis doručíte do 6 týdnů od Vaií req iltace ipolečnoiti ... FOR TOU i.r.o., 75 I,
eistkt, heri náleží dle pravidel nail ipolečnosti ... FOR YOU s.r.o. P i »plnění výie uvedených podsínek od ivých
předchůdci otdrtit* zpět t Viieho vkladu nlie uvedené částky, které se Vás zavázalí notářikýs zápise« vrátit:

od
oo
od
od

stého
svého
iváho
»váho

pedchůdce na potící SPONZORA ra vrácenou PŘIHLÁŠKU
pledchůke na pzici ZAKLADATELE přerozdělenou částku
předchůdce na pozici POONIKATEtř přerozdělenou částku
předchůdce m potící MAJITEL FIRMY přerozdělenou Částku

1.00»
' 100
300
2.200

Kči
xči
Xči
Kčl

Prehlád poplatků ta speciální úkony a požadavky:
!. Ml.lipslační poplatek (vybírán od každé položky příjmu VKLADU
5
piacer.é v hotovo.1 tí u naií společnosti)
2. Poskylhuti inforeace o vývoji PODNIKÁNÍ ... FOR TOU »i»o
50
ptavidélný cyklus
100
1. Vystaveni duplikátu PŘihLÁŠKT nebo REG. KARTT
100
1. Vyitsvtni opravy textove časti REG. KARTT
100
I. Vystavení nové REG. KARTT při méně aajitele
50
I. VYPIŠ předchůdců, kury» Víš vklad přerozdělen

Kčs

Kč»
Kč»
Kč»
Kčí
Kč»

Poplatky ta Jitořádné úkony u PODNIKÁNÍ ... FOR TOU SUPER:

1. Mfllklt PŘIHLÁŠKY ecbo REG. KARTY
2. Opava textově části REG. KARTT

i

!

400 Kč»
»00 Kčs

tivéren společnost ... FOR TOU s.r.o. doporučuje důkladně ti prostudovat pravidla a zvážit Vaše schopnosti a možnou i
a pilcadné dotazy adresovat r.a naši společnost. POON1KÁNÍ ... FOR TOU je Vaší individuální činností jejli výsledek je
závislý předevlí» na Vašich schopnostech prodat Vaše PŔIHLÁŠKT a schopnostech Vašich následovníků. Proto se nelze spoléhat,
Je nikdo jiný učiní ta Vat sto co jste ve ivéa lájiu povinny(á) učinit Vy pokud chcete dosáhnout úspěch.

I.

•

Podmínky pro účastníky PODNIKÁNÍ ...

Vstupní KAPITÁL pro PODNIKÁNÍ
Získaná částka z POON1KÁNÍ

1

*

:
FOR YOU

I. PŘIHLÁŠKA k PODNIKÁNÍ
;
t 1 000,- Xčs
2. tákladni VKLAD pro PODNIKÁNÍ Til'. » . í 3 000,- Xčs
I. Maxínálnl získaná částka nůie činit až l HO 200,- Xčs

2. X této částce »ůže být ještě připočtena préaie <1 ze získané částky za
rychlé POOXIKATELSXE schopností, pokud dosáhnete do 5 týdnů od
zahájení své činnosti v PODNIKÁNÍ částku 130 ООО,«.Xčs a více.
II.

Závazný postup pro účaetníky PODNIKÁNÍ ...

FOR YOU

Právo účastnit se tá každý občan starší 18 let, který li před zahájení» své účasti v POOKIXÁNÍ ... POR TOU podrobné
přečte tyto závazné obchodní podnínky:
.
1. Ha základe Vašeho svobodného rozhodnutí zahájíte Vaši účast v POOKIXÁNÍ ... TOR YOU tí», že si koupíte PÍ1HIÁŠKU
' ' k PODNIKÁNÍ od některého SPONZORA (Vašeho předchůdce), za kterou uhradíte předchůdci 1 000,- Xčs v hotovosti.
Současně s touto PŘIHLÁŠKOU od něho obdržíte lx závazná pravidla PODNIKÁNÍ ... FOR TOU.
?. částku 3 000,- poukážete poštovní poukázkou typu *A nebo osobně na konto Č-40245-6S! u Komerční banky Břeclav, Kár.
hrdinů 1. Pod Vaši»i adresa»! na poštovní poukázce uvedete své registrační číslo PŘIHLÁŠKY.
.. •
3. PŘIHLÁŠKU přesné a čitejně vyplníte. hůlkový» písně» propísovací tulkou tak, aby viechny údaje byly tez chyb
a podepiiete se v dolní» pravě» rohu. V 'levé» dolní» rohu nsi být bezpodeínečně podpis Vašeho SPONZORA. Takto
vyplněnou PŘIHIÁŠKU současné, s úslrižke» pošt, poukázky typu *A ‘, zašlete nebo osobné doručíte na adresu:
...

FOR YOU s.r.o.,

Veslařská 1,

690 02

Břeclav

š. Po potvrzeni Vaší platby Komerční bankou, budou všechny Vaše údaje uvedené na PŘIHLÁŠCE zpracovány počitačci, který
provede rozdělení Vaší platby podle logiky procesu (viz. sché»a) a společnost ...» FOR YOJ s.r.o. pro Vás vystaví
následující doklady: REGISTRAČNÍ KARTU, 3x nově PŘIHLÁŠKY, 3x obchodní pod»ínky í lx prázdný formulář pro osobni
sledování vývoje Vašeho PODNIKÁNÍ.
■
S. Ti» je proces Vašeho POONIKÁNÍ zahájen, Vy se stáváte SPONZOREM a nyní je na Vás, abyste své tři nové PŘIHIAŠXY
prodal(a) novy» zájemců» o PODNIKÁNÍ ... FOR TOU.
■> ■ ■
1
.
III.

Způsob informování a pokyny pro účastníky PODNIKÁNÍ ...FOR YOU

Každý účastník PODNIKÁNÍ ... FOR TOU »á právo být pravidelné informován o vývoji »vého PODNIKÁNÍ.- Vléchny údaje o vývoji i'
PODNIKÁNÍ zpracovává společnost ... FOR TOU s.r.o. počítačovou technikou, lískanou částku si po š týdnech můžete vybra.l *
otobné po předloženi R£<3. KARTT v pokladně sool. ... FOR TOU R.r.o., případně Vá» bude auloaaticky zaslána poštou..^
Každých 6 týdnů ode dne vystavení REGISTRAČNÍ КАКП se zpracovává periodické vyúčtování, které obdrží každý účastník 'i '
PODNIKÁNÍ pošlou. 1 tohoto vyúčtování je zřejmé, kdo a. kolik zaplatil na Vaše reg. číslo (konto). Podle Vašeho VÝPISU
pak Mžete určit, kdo z Vašich následovníků pozastavil vývoj Vašeho PODNIKÁNÍ a «ůžeto následovně intervenovat: Pokud ‘
majitel PŘIHLÁŠKY ji neprodá do 3 týdnů, »ůže PŘIHLÁŠKU postoupit svéíu SPONZOROVI (předchůdci). SPONZOR »á právo hledat
nového zájemce o PODNIKANÍ další 2 týdny a za takto prodanou PŘIHLÁŠKU, má právo Inkasoval 1 000,- Xčs, »ísto wjilele
PŘIHLÁŠKY. Jestliže se ani SPONZOROVI nepodaří do 2 týdnů PŘIHLÁŠKU prodat, aá příští 2 týdny totéž právo ІЛХІАПАШ za .
stejných podmínek a tak poslúpné POONJKATEL a pak MAJITEL FIRMY, do té doby, pokud nebude PŘIHLÁŠKA prodána. Jestliže
není na základě PŘIHLÁŠKY provedena platba do 1< týdnů od data vydání, ztrácí platnost. V případě, ie dojde později
k úhradě platby, vyhrazuje st společnost ... FOR YOU s.r.o. právo platbu nepřijmout a zaplacená částka bude po odečtení
poštovních a bankovních poplatků vrácena plátci. V případě, že PŘIHLÁŠKU ztratíte nebo asyle» zničíte, může SPONZOR na

DOPORUČUJEME
iP.ladé žídosti a po uplacení 100,- Kčs obdriet od společností
FOX TOU s.r.o. duplikát.
7aie lískaní částka i PODNIKÁNÍ ... fOR TOU eůle být tolikrát vylší, kolikrát it do POONIXÁNÍ... fOR TOU znovu

iv.

■ I.

’
,2.

).
(.

V.

Cdpovédnost a práva společnosti.

...

FOR YOU,

s.r.o.

)
.
i
Společnost ... FÚR tOU s.r.o. pracuje na základě Váši predídených údajů. Další vývoj a kontrolu zpracovaných údajů
Další provádí spoieór.cst ... FOR TOU i.r.O. počítačovou technikou, výluční j»énea a na ÚČET (KOKTO) každého účastníka
*tf
PODNI<A
zvlášť. Všechny Váni dodané údaje jsou výsledkem Vašeho svobodného roihodnutí.
Společnost ... FOR TOU l.r.o. přebírá plnou odpovědnost za zpracované údaje podle uvedeného systému. neodpovídá viak
ta poskytnuté údaje. la následky nesprávné uvedených údajů, které nejsou způsobeny Činností společností ... FOR TOU
ut.o a r.ejsou v její’ pravomoci, společnost neodpovídá. 2a správnost údajů poskytnutých společnosti ... FOR TOU
s.r.o nese odpovědnost účastník PODNIKÁNÍ (příkazce).
Společnost ... FGR 7OJ s.r.o. neodpovídá ta jednání občanů ©eil sebou navzájee.
Tato pravidla platí do doby, pokud právní úpravou nebo rozhodnutia státního orgánu nebude provozování systéau ... FOR
TOU iikázáno. V tento připadá’ společnost ... FOR TOU s.r.o. nenese odpovědnost ta peněžní prostředky vložené do
systí.-u od dne nabyti účinnosti právní normy nebo vykonatelnosti rozhodnutí itátního orgánu, neboť společnost ... FOR
TOU s.r.o. provádí pc;ze zpracování dal.
*
,
Schéma

PODNIKÁNÍ ...

FOR YOU

ío provedení platby 've výši 3 000,- Fčr obdrží účastník
PODNIKÁNÍ
REG. KARTU » h nové PŘIHLÁŠKY k POONIXÁNÍ a stává se SPONZOREM na 1. pozici

n K‘jWANÍ nakupuje PŘISL^Fl' cd SPONZORA za 1 000,- Kčs

Společnost ... FOR TOU a.r.o. vzhlede» k tonu, že převážní část registrovaných přihlášek je vyřizována foitea a
účastnici PODNIKÁNÍ ... FOR TOU nemají tak oořnost nahlédnout do 'Všeobecných ustanovení společnosti ... FOR )<’<.' « r.c.
anebo být poučeni pracovníky společnosti ... FOR TOU s.r.o., připojuješ
*
několik rad.
Na úvod uvedeme přiklad: Potencionální zájemce o PODNIKÁNÍ ... FOX TOU si no důkladné» prostudování livarnýcN p:r iře..
a ponaučení aped. zakoupí od některého jii registrovaného občana platnou PŘIRLAŠXU, rorhodne-lt se pro reqislnci n.-lit:
VKLAD a registruje se a atává se tak účastníkem POONIXÁNÍ ... FOR TOU ve výchozí nulté pozici. V případě, ie se Vat p1sf;
odprodat Vale např. 2 PŘIHLÁŠXY. získáváte na hotovostí 1 x 1000 Kčs od Vašich kupců (potencionálních účastníků) a » rhcadé
jejich registrace se dostáváte v počítači na pozici SPONZOR, z jejich VKLADU Ván nebude přerozdělena prostřednictvím oiš:
společnosti řádná částka. V případě, ie se Vaiia 2 následovníků» podaří zaregistrovat za sebe např. relkea 4 dalii zčntniky.
stáváte se v okamžiku registrace ZAKLADATELEM a je Vá» v toato okaaiíku prostřednictví» natí společnosti přerozdělen Aás;kí
4 x 100 Kčs.
.
. .
.
Jestliže, í tito 4 účastnici jsou úspěšní a registrují za aebe např. celken 7 svých následovníků je vjn v tr.To pri.-vžt
z jejich VXLADU přerozdělena prostřednictvin naší společností částka 7 x 300 Kča. V okaažiku jejich registrace s* sta-.ítz
deíinitivné BÍnimálně PODNIKATELEM (pozice č. )).
,
V okamžiku, kdy se podaří výše uvedený» 7 účastníků» zaregistrovat za zebe např. celkee 4 další účastníky dostavte se ni
pozici MAJITELE FIRMY a je Ván prostřednictví» naší společnosti ... FOR TOU s.r.o. t jejich VXIADŮ přerozděleni wa 4
x 2200 Kčs. Ti, který» se nepodaří registroval do doby platností PŘIHLÁŠKY se stávají tzv. neúspěšnými účastníky PO.?ilfA>.;
FOR TOU l.j. nezískávají řádnou částku, jak za své přihlášky, tak i z přerozdělení VXIADÔ svých následovníků. Pz<t" m:’.»
Vaše crožnosti!
Vyčísleni přikladu:
prodáte pouze 2 PŘIHLÁŠKY tj. 2 x 1000 Kčs
Vaši následovnici získají 4 pokračovatele tj. 4 x 100 Xčs
Tito 4 pokračovatelé registrují za xebe 7 účastníků tj. 7 x 300 Kčs
/. těchto 7 registruje celkea 4 své následovníky tj. < x 2200 Kčs
l.j. celkea získaná částka 2000 ♦ 11.300 • 13.300 Kčs.

- platnou PŘIHLÁŠKU vyplňujte v souladu s Vašim platný# občanský» průkaze», budete jej potřebovat pro výběr získané č’4»«
- zásilky adresované společnosti ... FOR TOU s.r.o. ve kterých zasíláte doklad o zaplacení, PŘIHLÁŠKU či REGISTRLNi myv
zasílejte formou CENNÉHO PSANÍ a pojistěte я je proti ztrátě. Při ztrátě dop. dopisu dostanete od po4ty mi. 50 Kč

- informace o vývoji POONIXÁNÍ zasíláme vše®, kteryn byla prostřednictví» naší společnosti přerozdělena alespoň rini,4lni
částka v době vyúčtování, automaticky peštou. Tě», kteří získali částku do 100 Xčs žasl láme informace o vývoji Ич'М’.К.’МІ
tzv. VYPIŠ) pouze na písemné vyžádáni bez poplatků.
- je možné obdriet také tzv. eimořádné informace o vývoji POONIXÁNÍ »i»o termín a také výp)$ předchůdců (viz cenil)
• v písemní» styku s naší společností povřívejte prosí» registrační a kmenové číslo vedle svého jeena

- závěrečné vyúčtování obdrží kařdý, kdo registroval za sebe alespoň jednoho účastníka a nevyzvednutá získaná částka
KČs včetně mu bude zaslána poštou.

vycházet z procesu s celkovou su^ou af

Jčjstr.i«

Přejeme Vám mnoho

190 200,- a Přeni»

Upotornóní

- k vyzvednutí získané částky z POONIXÁNÍ je třeba platný OP a REG. KARTA, popřípadě plná »oc, OP zplnomocněno
*
i Ir».».1**
REG. KARTA

úspěchů
. . .

FOR YOU s.r.o.,

: Společnost ... FOR TOU s.r.o. nezajišťuje a nezprostředkovává prodej PŔIHIÁŠEX.
Společnost ... FOR TOU s.r.o. neprovádí inzerci ani propagaci tohoto systéau.
VKLAĎ nelze vrátit bez souhlasu předchůdců, který© byl přerozdělen (IAKIADATEL, POONIXATEL,
«AJ1TEL FIRMY) a SPONZORA.

Provozní doba:

Po • Pá

7.30 • 12.00

12.45 • 15.00

чоо

- společnost ... FOR YOU doporučuje z důvodu možné ztráty nebo zdržení zásilky nevyřizovat registraci PŘIHLÁŠKY na poslední
dny platnosti. V toato případě doporučujeme, aby se záje»ce poradil telefonicky na čísle 0627-22 144 s pracovn )y >-asi
společnosti, dříve než takovouto zásilku odešle.
t
- piatby VXLADÚ na neplatné PŘIHLÁŠKY naše společnost automaticky ’po odečtení zpravidla poplatku ve výši
Platnost PŘIHLÁŠXY nelze prodloužit.

50 Kč? vra,-i.

• niíe společnost neprodané nebo nezaregistrované PŘ1HIÁŠKY neproplácí. Jejich doporučená hodnota je pír
*
ve vzt «4 r«z:
jednotlivými účastníky a je určena výškou rizika jednotlivých účastníků.

- naše společnost nedoporučuje zapojováni potencionálních zájemců do pořadníků, upozorňuje na to, že tyto pořadníky v :rčj?
fázi velni vysoce zvyšuji pravděpodobnost, že se stanete právě Vy neúspěšný» účastnike» POONIXÁNÍ ... FOR TOU
r*
pořadník není sto vše» zájemců» zabezpečit následovníky a vyřazuje Vaše schopnosti zabezpečit si )* sá» pro sch-.

První

14. ledna 1994

soukromý

týdeník

se samizdatovou tradicí

PM jednom zadržení
evýslechu ns StB v Šum
perku /v domečku bývalé
mateřské školy u pravo
slavného kostela/ mi
bylo jedním vyšetřova
telem StB,údajně z Os
travy sděleno následu
jí cí : ’’Varu jene Vás před
nev8zováním kontaktu s
Petrem Cibulkou. Kdo
se ne nsj nepojí má ve
lké problémy. To se
stele jednomu inžený
rovi n8 okrese Šumperk,
který se v důsledku
spolupráce s Petrem Ci
bulkou naprosto psychi
cky oddělal.” Přirozeně,
že přidali kýbl špíny,
jako ostatně i na Vác
lava Havla, kdy hned
při vstupu do místnosti
mi tento estébák místo
pozdravu řekl špinavost
odk/tjencu nedlouho před
tím vyšlým pomlouvačným
článkem v ’’Rudém právu”
To, že mne StB varovala
ze všech disidentů prá
vě jen před Petrem Cibu
lkou mluví seno ze sebe
Deprimující výpověď o protikomunistickém odboji
a je nemístné od kohoks
70. a So. let. Pravda o Chartě 77. undergroundu, Jazzové
liv z nich se stydět za
sekci, komunistických věznicích, hnuti odporu...
jeho podpis Charty 77.
Jedno z nejsilnéjšich předlistopadových svědectví
Stud by mne naopak pelé o české společnosti pro ty, kteří máji odvahu nedělat za
svou vlastni minulostí tlusté čáry.
val, když zjistím, Že
Objednávky zasílejte na adresu:
stížnost prokurátorovi
nadace Nezávislé informační a tiskové centrum
na tohoto výtečníka StB,
na podporu demokratických iniciativ
který mi m.j.vyhrožoval
Veveří 11, 602 00 Brno
tel.: (05) 75» 7bo, 41 21 t>s 81
zmlácením je již asi tři
fax/ modem: (os) 41 Xí 68 82
roky odležena k odúmrt.i
nebo tel./fax: (o$) 41 22 00 74
|
Úsměvy vrhané dc čoček
45 stran A4, cena 15 Kč ♦ poštovné
_____
objektivů jim i^e^blí^í .V.H.
uvnitř
i s . e :

rí

cs
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C
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R

si >n m

Tři večery
s
PETREM CIBULKOU

a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josef M a r a c z i: Zločiny proti vlastnímu národu.
JUDr.Milan H u 1 í k: Pohled na zákony z úhlu právníka.
Světová zpráva Svědků Jehovových za služební rok 1993 ►
Vladimír Hajný: Dopis prokurátorce Jitce Fuchsové.
JUDr.Jitka Fuchsová: Usnesení ze dne 18.11.1988
JUDr.D.M i k e š: Zápis o výpovědi svědka dne 21.12.9J

Předpokl.csna:

vycházelo
obnoveno

Kg

Mlg 4??63

197.3
1987

Náklad: 50 výtisků

-1975
ročník 11 číslo 2

Vydává: Vladimír Hajný
Red. Merta Zemanová
ČSA 34, 787 01 Šumperk
rada: Julius A.Varga
Uzávěrka: 9.1.94

CVS: líl»V lA’t-93

ZÁPIS O VÝPOVĚDI
,*2;99 3........ v

Dne

8 »00........................... hodin dostavil se k výslechu na předvoláni (hoz>

předvoláni, byl předveden, byl vyslechnut v terénu)') .............................................................

Prahe 1, Bar t.olomě jské 10, č ,dv .13/1.p.
(místo, kde se výslech provádí)

........ y.\?/imír .Ha jný , 11.4.1939
(jméno a příjmení, data narození, předchozí jména)

bydliště - trvalé.... .V?.4í?.P.?.ľ.^.t...^.?Á...9.^..
*.
...................................................... tel.

Bo ža řitní 697..........................

bydliště - přechodné

tel

<• 1311567-9

zaměstnání, místo zaměstnání a postavení v něm ........................... ..........................................

Land info з.г.о. Praha-Zbraslov
...................................................................................................................................... tel ..............
průkaz totožnosti .......,9.J?Č ? p
* č •2/4592..... HD.....................................

žene tý

osobní stav..................................................................

Jmenovaný byl podle § 158 odst. 3 tr. ř. vyzván,

aby podal vysvětlení,

týkající sn

. .8 .V. é.h.Q... P.Q Aé.ní „ z e d ne 28.2.19.9.3
(označení skutku, který je předmětem oznámení či jiného podnélu)

POUČENÍ

Podle § 158 odst. 4 tr. ř. vás upozorňuji, že vysvětlení nesmi být od vás požadováno, pokud bv jste
jím porušil zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže hy jeto |>v| iói«> p,
vinoosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím. v jehož zájmu tuto povinnost máte Vysvětleni inu/nio
odepřít pokud by jste jím způsobil nebezpečí trestního stiháni sobě nebo osobám uvedeným v § ion
odst. 2 tr. ř. Dále vás upozorňuji, že za vědomé uvedení nepravdivých údajů můžete byt stíhán pm trest
ný čin nadržování podle § 166 tr. z., nebo poškozování cizích práv podle § 209 tr. z Po skončeni vyšle
chu vám bude zápis vaší výpovědi předložen k přečtení. Máte právo žádat jeho doplněni, optav či změn
v souhlasu s vaší výpovědí..
'
’) Nehodící SO škfloélo
*

MV č ski. 391

Z cela nedávno jsem p ři sled o v án í te le v iz e sh lé d l p ři jakém si s e r iá lu
p rax i u b ezp ečn o stn ích slo žek západních zemí p ř i . p o sk y to v án í kopie p ro to 
k o lu . U nás u v ý slech u je s tá le v p rax i kom unistická zásada n ic svědkovi
neposkytnout a od toho se p řiro z e n ě mohly potom o d v íje t v š e lija k é dohady
co bylo v la s tn ě vypovězeno , což vyvohovalo n e jv íc e StB. Toto je poprvé co
mi bylo vyhověno, a le nevím zda to h o to slu šn éh o v y š e třo v a te le nevyhodí.VH.

(označeni útvaru)

Podle § 2 odst 4 tr, f. máte právo používal svůj mateřský jazyk.

Po poučení a objasnění podstaty věci osoba vypovídá:

Vystudoval jsem VÍZ v Preze-Suchdole v roce 1964.Byl jsem pak
z^-Mn^n v Ústavu pro zem.průzkum půd, odkud jsem byl v důsledku
nedůvěry pro práci o tejnými mapami nucen odejít.
Od roku 1981 jsem byl zaměstnán v n.p.Konstruktiva Pmhn ,r-ko
-kledový dělník. Asi v roco 1988 jsem se dověděl, že existuje
linutí za občanskou svobodu-HOS a že mojí zájem o získání si/ t»”tářů, kteří s náplní, resp. s provoláním "Demokracie pro vV>rh»i,7"
souhlasí.
Vstoupil jsem s HOS do jednání e provolání jsem toká pocbpnn).

Ane 14.11.1988 jsem byl pozván k výslechu ne StB do Proh/r 1 do
Konviktské ulice, kde se mne ujel kpt.Zdeněk Grulich. žádr-1

abych vypovídal jako svědek o podrobnostech mého jednání s '10.7.
Tin další naléhání ebych mu vypověděl vše ne jeho otázky, jr^m
mu sdělil, že podepíši jen to, že jsem skutečně podopsol pro
hlášení, že s tímto nktem souhleeím. Více jsem odmítl vyprvvd»t
n zdůvodnil jsem to tím, že bych si mohl způsobit trestní M'|»ání

Kpt.Grulich ne mne stéle naléhal, abych vše sdělil, sle
konr>c mi řekl, že mi napaří pokutu ve výši 500,-Kčs, což t.”ké
realizoval. Zdůraznil také, že mne může znova předvolávat o víly
mi uložit tuto pokutu.
Pon^vndž jsem odmítl dále vypovídat, řekl mi, že kdyby byl nvin’,
že by mní, kromě pokuty mohli při cestě do zaměstnání zmlátit,.Vě
děl o tom, že jsem byl 21.8.1988 zmlácen mjr.Zdeňkem Šípkem,
ňek.l mi také, že kdyby moji výpověď přečetl ten člověk, co -nno

zmlátili, že by mn° zmlátil znovn.
y,. rávěj’ ЗІ přivol
'l
*

Grulich svého зрої up) ncovníko , e.ci n ‘ . 1 i 'd-V

který prk podepsel. protokol o výslechu.
Pornu pak přišlo rozhodnutí o uložení pokuty, proti tomuto .i'cm se
odvolal a městské prokuro tura napadené rozhodnutí potvrdilo. Ц,1
jsem nucen proto pokutu zaplatit.
Po osobním ppAčtcní zápisu s tímto souhlasím, nežádám jnbo doplň''
ní, "ПІ opravu.

Vypověděl; In/».Hajný Vladimír

■. estsxa prokuratura v ŕr. ze
121 45 1 r e h & 2, lidových milicí č.13

18.11.1988

Usnesení
Městský prokurátor v řraze v tr.věci pro tr. čin pobuřování podie
§1QO/Ia o stížnosti svědke Vladimíra Hajného, proti usnesení vyšetřova
tele StB ze dne 14.11.88, kterým mu byla podle §66/1 tr.ř. uložena pořá
dková pokuta ve výši 500,- Kčs, rozhodl takto;
podle § 148/lc, tr.ř. se stížnost jako nedôvodná zamítá.

Odůvodnění
Ve výše uvedené trestní věci byl Vladimír Hajný předvolán k výsle
chu jako svědek. Na předvolání se řádně dostavil. Po zahájení výslechu
byl řádně poučen pod e §100/2 tr.ř. v tom smyslu, že.......... ••••.............. ..
ha to svědek reagoval prohlášením, že svědeckou výpověd odmítá
*
protože
se obává, že by způsobil sám sobě trestní stíhání. Za to mu vyšetřovatel
StB uložil p'dle v 6 6/1 tř.ř. pořádkovou'pokutu ve výši 500,- Kčs.
i-roti usnesení vyšetřovatele StB o uložení poř dkové pokuty podal
sv.Hajný do protokolu bezprostředně po vyhlášení usnesení stížnost, kte
rou odůvodnil tím, že k odepření výpovědi je ve smyslu ust.§100/2 tr.ř.
oprávněn.
Městský prokurátor v 1-raze na základě stížnosti sv.Hajného přezkou
mal postup vyšetřovatele StB a dospěl k názoru, že stížnost není důvodná.
řodle výkladu který byl vydán k aplikaci tr.řádu /vydání z r.1981,
str.271/, v případě, naznačeném v odstavci 2 §100 tř.ř. svědek nemůže
odepřít výpo- Ša celou, nýbrž jen v té části ve které se týká osob, vypo
čtených v uve aném ustanovení /tedy i jeho vlastní osoby/.

Otázka, která byla sv.Hajnému vyšetřovatelem StB položena, nesměřovela^k jeho vlastní Činnosti. Svědek ve své výpovědi zcela spontánně uve
dl, že podepsal písemný materiál, označený názvem "Demokracie pro všechny”.
Otázka vyšetřovatele StB se týkala pouze toho, kdy a kdo mu uvedený mate
riál předložil k podpisu. Na to svědek připomenul, že na tuto otázku od
mítá vypovídat, aby si nezpůsobil tr.stíhání ve smyslu ustanovení §0C/2.
Lze předpokládat, že uvedený materiál, který má závadný obsah ve
smyslu §100/la tr.z., byl svědkovi Hajnému předložen osobami Václav Benda,
Jiří Kantůrek, Aleš Leder, řavel Nauman, Radim Falouš, Jan Štern, Václav
Havel, Mirostát štengl, Jaroslav Šabata, Tomáš Hradílek, Rudolf Battěk,
Ivan íamoér, Ladislav Lis, Alesandr Vondra, Miroslav Kusý, Ján Č&rnogurský,
a • ilen Šimečka. Na dotaz vyšetřovatele StB, zda je vůči některé ze jme
novaných osob ve vztahu ve smyslu ust. krxtx §lC0/2 tr.ř., svědek Hajný od
pověděl negativně.
řo přezkoumání postupu vyšetřovatele StB a zjištění výše uvedených
skutečností dospěl ■ ěstký prokurátor v Iraze k názoru, že vyšetřovatel
StB postupoval správně, když využil sankce, kterou mu vůči svědkovi umož
ňuje §66/1 tr.ř. a uložil mu pořádkovou pokutu. Tvrzení svědka, v tom smě
ru, že odmítal svědeckou výpověd podle §100/2 tr.ř. a odůvodňoval to tím,
že se obává, že by si způsobil trestní stíhání, jex nutno považovat za
ryze účelové.
Z uvedených důvodů byla proto stížnost svědka Hajného podle §148/lc
tr.ř. jako nedôvodná zamítnuta. Závěrem navíc připomínám, že při přezkou
mání stížnosti bylo zjištěno, že jmenovaný svědek měl vůči vyšetřovateli
StB nezákonný požadavek, když od něj požadoval, aby z textu na str.4 pro
tokolu o jeho výslechu ze dne 14.11.88 byl vypuštěn předposlední a posled
ní řádek, který zní ..."že bych svou svědeckou výpovědí na otázku kdy a
kdo mi dal manifest k p dpisu, způsobil sobě str. stíhání."
Podle §103 tr.ř. v návaznosti ne §95 tř.ř. je vyslýchající povinen
protokolovat výpověň svědka " v přímé řŽči a pokud možno doslova”. Svědek
Hajný ani nenamítal, že by uvedenou skutečnost, kterou chtěl vyjmout z
protokolece, nevypověděl a nemohl tedy požadovat, aby nebyla v protokole
uvedena. Podle §103 tr.ř. v návaznosti etd.,má svědek, podobně jako obvi
něný pouze právo^ žádat, aby byl protokol doplněn, nebulaly v’n Sibyly prov
edeny ooravy v_8puhlasjejeho výpovědí.-

"Ras publica" č. 2/1994
V '-.л^ре/Гки, d:.e 26.11.11-88
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k r^iTda dr.Jitky Fuehaovó

Vážená pôní prokurátorka!

obdržel Jsem usnesení ’řěstské prokuratury v хг’-ге ze dne
18.11.1988, ood č. 1 * v /43/88,. v nércž м stoje stížnost jako
nedôvodná zssiítá. Zároveň
byl ur;ozorn4n, v poučení, Že
:.;roti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
.?1CÍ ZGC ľOG^t pouze Vy SV-7'tlení K té ÓÁSt І ЦЗПЄВЄПІ ’;’4etaká prokuratury, kde sc mi v./týká, že Jaesi a
l
*
nezákonný ;>?£«duvck vlčí vyšetřovateli ЛЧ, aby vyj^ul část textu oa ?.tr. 4»
• *á výpověá bylí; d’sicv^ t*o;
"Že bych svou svědeckou výpovědí,
způsobil sobé trestní stínání.” Vyě-eiřavfttel Jt sáa o evé v4li ô .r.strVá t-to v£ty z&sunUl; » • • ‘*
"n otázku kdy s kdo ~í d/l
rr&niťŕfst k pedeicu".. .. . ovdověl
tedy vyj-acut nouze tu
Část všty, kterou jsem nevypovídal. • 41 jsem proto právo poža
dovat, «iby t*o
Část věty nebyle v urotokole uvedena, ou chy
bou bylo, že jsí'u tuto skutečnost, kterou jsea cht4l vyjmout z
prctruolacó a která t^as byls’vaunats vyšetřovatelem St?4, zvlaží
neuvedl, сой je pro mne cenná zffuáenoat.

Větší na zákonnost i než já зо všb£ ьг»і dopustil vy ěetfnvátel ít^l, když &i břhes výslechu otevřeně vyhrožoval slovy:
**iCdjbycn byl svině, tec vám dá?) nejen >.j,- korun pokuty, ©ie
ještě by věs mohli po cestě do «á»řstnání sslátít!" .-. posléze.
\\dyby зі tu v&ši výpov.'ň přečetl ten člověk co vss už jednou
zmlátil, tax vám nařeže znovu!“
*
lis
vyčetřovetel otP zcela zjevné narážel na Incident,
který се -Л stttl u£ po ^enifentěci 21.6.1986, ‘kdy při přecháze
ní ulice Národní třídy u D l.ÁJ je eis oj 1 beítiálnía zpAsobea
zmlácen pěstí do hlavy důstojníkem ót$ tak, že Jsea musel vyhle
dat lékařská ošetření a dodnes zři následkem tono přetrvává./ bo
lesti v prav-Spilce hltvy.

ío jen dokazuje, Ae stalincko-beriJovské manýry v práci
nitrýcn
x
*
příslušníků -t3 ještě pfetrv^v«jí a nelze ee divit,
Že obéVějíe re zrxnipulování výpovědi Jsem svou «vědeckou vý
pověď odsítál.
Vločiaír

' « j n ý

ÍB.ferXiády £• 34
Na tento dopis mi přirozeně smutnx pros
lulá prokurátorka neodpověděla a přirozeně
'". l š u a d e r k
se ani nenamáhala mě informovat o jakémsi
prý výslechu s estébáky, kteří si vzájemně
dosvědčili že nikdy nic takového neřekli, že jsem si to vymyslel a možná do
konce za pár let mne budou žalovat pro pomluvu. To samé se málem přihodilo
mému Švagrovi, členu KPVČ, který v 68.roce obvinil vyšetřovatele, který ho
u výslechu v r.1953 mlátil a hned v r.1969 mu jeho advokát poradil, aby tu
to kauzu stáhl, nebol by ho již zase mohli žalovat třeba pro urážku na cti.
Tam sice dnes ještě nejsme, ale současný soud bude poslední místo, kde lze
nalézt spravedlnost.
V.H.
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STRÁŽNA VÉŽ —

Země nebo území

Počet obyv.

Vrch
zvěst
1993

Poměr
1 zvěst
na:

Prúm
zvěst
1993

% vzr
proti
1992

Prúm
zvěst
1992

Poč
pokř
1993

Prum
pruk

Poč.
sboru

1

LEDNA 1994

Hod
celkem

Prúm.
bibl
studii

Účast
Pam
slav

303
798
703
513
704
268

294
1105
107
263
76
52 499

1318
4681
141
57 5
287
81 311

5180
82 846
22 537 172
72 276
11 650 645
102 585

30
370
93 439
405
30 034
517

103
852
218 198
1621
108 399
1 148

Albánie
Aljaška
Alžírsko
Americká Samoa
Andorra
Angola

3 262
618
27 300
52
61
9 400

000
295
000
860
599
000

164
2280
82
204
159
22 033

19 890
27 1
332 927
259
387
427

124
2088
65
199
150
18 254

244
2
12
4
*
-4
3

36
2056
58
191
157
17 703

80
89
14
3
5
1084

27
216
6
35
18
1955

1
28
3
2
2
263

Anquilla
Antigua
Argentina
Aruba
Austrálie
Azory

7000
65 952
32 615 528
72 040
17 568 700
235 390

25
314
Ю2 043
491
58 053
524

280
2Ю
320
147
303
449

23
286
99 069
478
56 345
509

5
1
9
4
2
7

22
283
90 880
459
55 039
474

15
9120
30
2423
27

2
56
12 644
23
5774
53

1
4
1513
6
698
18

Bahamy
Bangladéš
Barbados
Belau
Belgie
Belize

254 685
117 483 910
258 000
16 449
10 003 319
190 000

1294
197
4 1 2 865 46 1
1975
131
279
59
27 145
369
1039
183

1262
37
1925
53
25 963
977

3
3
2
*
-5
2
4

1223
36
1892
56
25 432
935

107
2
1233
76

186
7
216
16
2056
149

22
1
21
1
359
22

328
11
401
22
4 884
250

606
336
783
026
057
284

1715
63
2145
134
12 391
1401

3794
165
5478
278
51 350
4877

2961
364
9146
55
253
704

13
*
-2
8
10
*
-13
12

2627
370
8438
50
292
627

361
15
933

4 56
55
1819
5
41
88

83
4
137
1
8
20

880 281
91 063
2 937 413
80 975
174 612

5219
307
15 364
51
291
1000

15 951
863
36 723
202
1016
2403

440 694
61 946
198
7
724
1157

981 812
226 924
514
41
1 187
1872

Benin
Bermudy
Bolivie
Bonaire
Bosna a Hercegovina
Botswana

79

62
373
13
56
32
5 309

4 840 000
53 460
6 500 000
1 1 665
4 516000
1 326 796

3216
394
9571

386
803

1505
136
679
191
1 1 699
1652

152 057 563
56 656 737
17 000
275 000
8 500 000
9 634 000

366 297
127 395
147
13
4 13
605

415
445
116
21 154
20 581
15 924

341 433
122 245
140
8
34 7
537

5
1
1
0
61
6

324 627
120 648
138
8
215
507

24 389
5200

34 219
12 803
31

5669
1371
4

128
35

85
98

6
17

67 746 929
23 859 624
36 928
355
135 707
174 405

19 000
144 097
5 650 000
10 302 215
5 189 378
71 794

178
1460
345
15 713
16 181
290

107
99
16 377
656
321
248

145
1443
322
15 275
15 786
280

7
0
7
6
*
-1
8

136
1439
300
14 463
15 951
259

6
61
29
1605
421
17

13
1 19
83
1023
1199
35

3
17
14
267
225
6

26 776
262 825
132 281
2 889 498
2 533 270
70 880

110
1537
639
14 522
5342
368

322
3591
2084
35 519
24 558
1139

000 000
958 000
500 000
000 000
46 804
2150

16 180
25 597
1672
3884
109
10

494
428
897
12 358
429
215

15 415
24 019
14 18
3525
99
8

8
12
°
19
*
-8
*
-11

14 326
21 493
0
2968
108
9

1450
2684
482
499
7

3396
4478
182
799
24
1

244
382
15
48
4
1

4 87 1 057
7 025 588
431 145
1 289 350
27 485
992

33 388
44 625
3065
4677
50
5

58 285
105 532
5377
1 1 932
172
18

735 985
64 000 000
5 054 982
57 700 000

1484
116 576
18 437
122 254

496
549
274
472

1390
113 019
18 119
119 730

5
2
1
2

1329
111 007
17 871
117 668

93
7559
705
5453

221
22 705
2273
8748

38
3332
289
1608

373 504
28 110 906
3 596 360
22 089 821

1738
94 370
9900
62 301

5633
357 388
28 753
232 545

120 000
1 100 000

1028
1333

117
825

986
1272

17
10

846
1157

75
53

147
172

16
17

282 507
372 484

1797
3870

3718
5973

1 025 000
15 378 892
28 848
92 000
55 117
387 000

41
41 662
127
499
144
7194

25 000
369
227
184
383
54

33
37 909
116
476
127
6957

18
9
*
-7
1
0
4

28
34 855
125
469
127
6697

7
2830
1
20
10
411

8
4129
11
63
35
4 16

1
673
2
7
7
81

14
8 363
23
111
41
1 242

596
793
216
858
230
867

74
74 287
43
589
136
8684

133
144 532
208
1382
273
17 587

150 000
9 500 000
760 048
7 828 000
1 020 000
6 000 000

493
14 281
1809
389
18
8 408

304
665
420
20 123
56 667
714

467
13 632
1754
339
17
8115

14
4
5
3
55
9

409
13 085
1668
328
11
7460

19
1062
125
29
1
94 7

94
1469
223
54
11
1259

7
210
31
14
1
175

140 156
2 997 956
363 056
98 831
17 040
2 284 268

713
15 875
1978
531
112
15 924

1527
46 429
6510
1364
197
44 476

614
474
000
803
265
599

7203
7192
3006
44 668
3974
49

161
720
1996
296
1204
1298

6860
6571
2817
42 580
3799
44

6
4
13
3
11
*
-10

6498
634 7
2494
4 1 270
34 13
49

384
447
167
27 14
335
1

1238
910
643
5776
478
15

83
114
29
446
72
3

1 876 271
1 727 607
982 021
10 570 485
909 230
22 195

5341
10 565
4167
58 598
2532
154

16 870
29 124
5941
129 386
8006
410

Indie
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Jamajka

904 279 512
5 104 000
262 193
56 778 031
7 050 000
2 300 000

13 010
4224
285
201 440
457
9342

69 506
1208
920
282
15427
246

12 532
4 106
272
196 206
444
9071

8
4
7
4
6
1

11 597
3930
255
188 970
418
8952

1200
184
19
10 328
20
532

1679
792
29
30 334
58
985

381
103
7
2583
8
172

2 926 871
1 242 968
53 515
51 628 175
111 216
1 705 457

11 245
2622
175
109 495
492
10 124

34 970
7529
542
385 7 17
931
24 575

Japonsko
Jižní Afrika
Jugoslávie F R.
Kajmanské ostrovy
Kambodža
Kamerun

123 957 458
39 699 748
10 394 026
17 000
9 000 000
12 800 000

183 097
57 219
2308
99
5
19 268

677
694
4503
172
1 800 000
664

177 611
7
53 665
3
14
2151
93
2
3 nové
17 715
7

165 823
51 933
1887
91

13 000
387 7
315
1

80 293
6553
396
10
2
1032

3126
1162
39
1
1
440

89 838 835
12 559 277
666 767
18912
2317
3 557 463

220 906
58 064
2391
102
8
27 275

368 618
147 333
6428
219
23
67 671

Brazílie
Británie
Britské panenské ostrovy
Brunei
Bulharsko
Burkma Faso

Cookovy ostrovy
Curagao
Čad
česká republika
Dánsko
Dominika
Dominikánská řep.
Ekvádor
Estonsko
Etiopie
Faerské ostrovy
Falkiandy

Fidžl
Filipíny
Finsko
Francie

8
10
1
48

61

,

1

3
66

1 1 408

!

Francouzská Guayana
Gabun

Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grónsko
Guadeloupe

Guam
Guatemala
Guayana
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti

Havaj
Honduras
Hongkong
Chile
Čhorvatsko
Chuuk (Truk)

1
5
6
13
4

159
176
000
231
784
63
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13

16 569

1583

Kanada
Kapverdy
Keňa
Kiribati
Kolumbie
Komory

27 269
408
25 000
75
33 951
450

062
538
000
052
171
000

109 303
802
8012
57
60 854
5

249
509
3120
1317
558
90 000

105 201
723
7236
50
57 179
4

2
27
12
14
11
100

103 412
571
6468
44
51 528
2

4226
155
1012
8
5183

11 123
119
1526
9
8487
1

1336
16
159
1
751

21 048 402
211712
2 596 995
17 207
15 120 899
1737

51 505
1531
12 763
117
100 927
15

187 666
3451
23 546
204
249 271
16

Kongo
Korejská republika
Kosrae
Kostarika
Kypr
Lesotho

2 425 000
44 056 087
8109
3 275 614
590 000
1 834 123

2527
74 597
20
14 014
1482
1895

960
591
405
234
398
968

2318
72 839
18
13 553
1457
1720

12
6
6
2
5
8

2074
68 955
17
13 285
1384
1596

260
5250
1
892
46
190

346
30 079
6
1244
190
305

59
1368
1
230
15
48

760 512
33 420 021
9187
2 735 706
323 294
501 674

7538
69 784
58
16 509
801
2315

10 109
132 798
89
37 479
3042
5949

Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko

3 340 000
2 500 000
4 280 000
29 772
3 500 000
2 600 000
462 818
400 000
13 224 600
10 298 900

3097
1362
10
66
804
423

1078
1836
428 000
451
4353
6147

3001
1349
5
62
714
328

5
*
-8
-38
*
2

208
163

273
323

64
39

°

2849
1465
8
61
°
°

214
136

7
38
47

1
8
5

627 384
506 512
1154
14 880
150 946
128 680

2419
3286
6
45
666
1080

6547
5573
14
130
2143
1215

1733
61
5127
14 347

267
6557
2579
718

1693
54
4813
13 373

4
26
10
11

1626
43
4377
12 053

94
3
667
1628

157
12
700
1019

28
2
81
212

353 348
17 908
1 318 706
2 609 456

1183
70
14 244
10 175

3599
130
26 796
32 321

Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko
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Od státu naše hnutí nechce nie
Kuncem září byli v Kanceláři prezidenta republiky na odboru
v nitřní politiky přijati členové výboru hnutí. Přijal je ředitel od
boru han Medek spolu se svým referentem vnitřní politiky, pa
nem Radovanem Maxou, aby vyslechli názory členů hnutí. Za
Hnutí Cechů a Slováků okradených komunistickým režimem své
problémy kolem činnosti hnutí vyjádřili postupné jeho členové.

Нез

p u b lic a ” č . 2/1994

Text a foto JOSEF MARACZI

b»c SUdek přijal představitele hnuti společně « jvýra kolegou Radovanem
stasou.
,ті.

V ŠROUB <Je nás zhrub» asi
238 ušle, kterým byly k dnešnímu
dm zrušeni rozsudky o viní Roz
sudky byly ztušeny na základě záko
na č 119/90 Sb . a to ke dm. kdy by
ly 'vdaný To by mílo znamenat, že
jsme nepřestali byt majiteli nemovi
tosti. které nám byly ukradeny nebo
zabaveny v rámci rozsudku.» Dále
upozornil, že ’ákoc. 8? ve svých ní-

kterých paragrafech určil, kdo nespl
ňuje podmínky například občanství
nebo bydliště. nemá právo na to. co
předchozí zákon právní vrátil. V.
Šroub řekl, že tento zákon vlastní
provedl jakési «Znárodnění».
«Proto Jsme zde, zda by bylo mož
né tento zákon prověřit prozkou
mat. Potřebojeme získal 4! po
slanců nebo pana prezidenta, aby

chom mohli podal podnít k Ústav
nímu soudu.
Víme, že soudy, když jednají
o tomto problému, že lomu kdo je tu
přihlášen a pracuje zde ttnčfi mu odbér vody a elektřiny), v mnoha přípa
dech nárok nepřiznají a trvají na tom.
le v CK nebydli Domníváme se. že
Listina lidských práv přiznává bez
ohlede na státní občanství vlastnit ma
jetek. že by tedy občanství a bydlišti
nemilo hrát v tomto připaží takovou,
rdi Chceme vyřídit panu l. Kočár
níkovi ministru financí. že od státu
nechceme nic, my chceme vrátit
majetek od téch soudruhů, kteří
když Jej kupovali, tak jej kupovali
jako žold za prokázané služby .»
I. Kohoutková: »Ja jsem byla vče
ra tu ministerstvu spravedlnosti
a tam mní řekli, že mohu dostal čes
ké občanství nazpči až po piti letech
trvalého poby tu zde. což považuji za
nespravedlivé Já jsem se českého
občanství nikdy nezřckla. ale když
můj muž tragicky v Německu zahy
nul. pro to. abych pobírala po nčm
životní rentu, bylo podmínkou při
jmout nčmecké občanství •
V Šroub’ »V?domé převáděni to
bolo majetku, který byl získán nele
gální neboli trestným činem, při pře
vedeni z nedbalosti, můžeme pova
žovat za trestný čin podílnictví podle
š 251-252 trestního zákona Je nutno
se ještě zmínit, že přijetím zákona 87
s jeho diskriminačními nedemokra
tickými paragrafy, které do jisté míry
odstraňuji řad lidských práv a svo
bod založených listinou práv, jestli
že činnost ústavních orgánů a účin

nost použití zákonných prostředků
jsou znemožněny občané mají právo
postavit se na odpor proti každému,
jak praví článek 23 listiny neboli zá
kona 2/93
My dneska máme evidováno ko
lem slovky různých podnětů k mezi
národnímu soudu Stačí jeden jediný
kladný pozitivní posudek, nastane te
rcová reakce
Pane řediteli, já jsem před týdnem
dal do podatelny parlamentu 200 do
pisů V nich vysvětluji každému po
slanci. že potřebujeme získat 41 po
slanců nebo pana prezidenta k poslá
ni návrhu k Ústavnímu soudu.»
M Dratnal (KAN): «Situaci popsal
částeční dr Bulík. Ten zde uvádí, že
je rozpor mezi zákonem 119 a násled
nými zákony 87 . 223 a 401. Protože,
platili zákon 119. který byl vlastní
první, tak v tom zákooí je psáno, že
se ruší nejenom tresty na svobodí, ale
i tresty odebráni majetku Takže lo
gicky ten rozsudek tedy ptávnč neexi
stuje Ti lidé sedili v kriminále. byk>
jim všechno zabaveno, což znamená,
le nikdy nepřestali být majiteli toho,
co jim bylo konfiskováno. P»k se ale
dostává zákon 119 do rozporu se
zákonem 87, kde je psáno, že maji
tel musí být oličanezn České repub
liky a musí mil trvalé bydliště na
území ČR. To totiž nemá logiku.
Jestliže neby lo nikomu nic odebráno,
nemůže mu to ani byl vráceno, prostí
je to jeho majetek. Je vlak také prav
da. že konfiškát) kupovali lidé, kteří
věděli. že jde o konfiškát. \Wřii. že
když nikoho zavřeli, odebrali mu ma
jetek a ti ho rase koupili. To je mo-

Pohled na ŽakohvTühlnpravmkä
Mhnči Generální prokuratury
JUDr. Milan Bulík se k danému pro
blému vyjádřil také, a to koncem le
tošního mršíce října: Zákon č
119/1990 Sb o soudních rehabilitacích
stanovuv v § 2. že pravomocné soudní
rozhodnuti vy hlášené v dobí od 25 2
1948 do І I. 1990. týkající se skutků
spáchaných po 5. 5. 1945 podle tresi
meh předpisů po lomio datu platných
ijdeozákonvč .WI923.Č 231/1948.
č 86/1950 č 140/1961. č 15011969.
č 99/1969 Sbírky), u taxativní uvede
ných trestných činů vzrušuj i. ja
kož i všechna další rožhodnutl v téže
trestní včci na ní obsahoví nasazující
Obsaliové nasazujícím trestným či
nem v -téže trestní včci«. jsou mimo
nne rozhodnutí, jimiž odsouzeným
byl uložen trest propadnutí majetku
To s praxi marněná, že okamžikem
účinnosti zákona, to jest od l. 7.
1996. se eulumntícfcy. ex k-ge ruší
syrnky o propadnuti majetko od
souzených. Tato rozhodnutí se zru
šují k datu, kdy byla vydána, tedy
ei tuno čímž se podle Komentáře
k rehabilitačnímu zákonu «vyjadřuje
jednak politická idea apriorní nezá
konnosti těchto rozhodnutí, jednak se
es posl vytváří v našem právním řádu
dosud známá právní fikce, jako by ta
to rozhsidnuti nebylá vůbec vydána».
Protože však jrie pouze o fikci, jsou
ze skutečnosti. Je tato rozhodnuti vy
daná by Із a na jejich základí by ly vykonaný tresty з ochranná opatřeni,
vyvozovány v dalších částech zákona
právní důsledky, například v ustano
veních o odškodněni.
Uvedená citace zákona a komentář
k němu neznamenají nic jiného, než
že se k datu vyhlášeni odsuzujících
rozsudků a zároveň k datu jejich zru
šeni obnovuje právni stav v té do
bí platný. Samozřejmí, zrušení roz
sudků nemůže -odestát» a zrušil
I léta strávená v kriminálech, zniče
né zdrávi nebo oživit popravené.
Zatímco na jedné straní stoji fikce.
Je rozsudky nebyly vlastní vydány,
na druhé je krutá realita spojená s je
jich výkonem з výkonem dalších roz
hodnuti souvisejících s výrokem o tre
stu odnětí svobody či (restu smrti.
Jedním z těchto výroků byl a poli
tických rozsudků téměř vždy i vý
rok o propadnutí majetku. Zrušeni
rozsudků ke dni jejich vyhlášení. a to

i bez daLšiho právního výkladu, zna
mená. že rušením souvisícího výroku
podle 5 2 zákona-výroku o prvpadnub
majetku, se vlastníkem předmětného
majetku stává odsouzený (rehabilito
vaný!. jako původní vlastník Jiný
právni důsledek ustanoveni není mož
ný Ncide o restituci, jde o obnovení
právního stavu před vynesením odsu
zujícího rozsudku, tedy i vlastnického
vztahu in integrum
Zákony č 87/199! Sb o mimo
soudní rehabilitaci з č 229/1991 Sb
o půdě se mají zmírnit následky ma
jetkových a jiných křivd vzniklých
občanskoprávními, pracovněpráv nimi
úkonv a správními akty, učiněnými
« období od 25 2. 1948 do 1. I. 1990
v -rozporu se zásadami demokratické
společnosti, respektující prasa občanů
vyjádřená Chartou OSN. Všeobecnou
deklarxi lidských práv a navazující
mi Mezinárodními pakty o občan
dych. politických, hospodářských,
sociálních з kulturních právech». To
to zmírnění křivd se provádí for
mou restituce - vrácení vyvlastnínébo. konfiskovaného a propadlého
majetku původním vlastníkům, po
tomkům a daKím osobám, které zá
kony uvádějí jako oprávněné osoby.
Nás v této souvislosti zajímá to. že
zákon jako podmínku pro vrácení
oprávněným osobám stanovuje čs.
občanství žadatele > jeho trvalé
bydliště v ČSFR <CRk Prexože shora
uvedené ustanoveni > I zákona č.
*81
119/19
Sb. nemá tylo omezující
podmínky při rušeni rozsudků a všech
jejich výroků, tedy pří obnově právní
ho státu in integrum. je ustanoveni
podmiňující vráceni majetku občansivím a domicilem u restitučních zá
konů v rozporu i tímto ustanovením
vj I zákonač. 119/1990Sb.
Tento rozpor jen zdánlivě cdstraňuX ustanovení i 23. edst 2 zákona č.
119/1991 Sb.. podle rvčřxjž -zvláštní
zákon uprav! podmínky uplatůováni
nároků vyplývajících ze zrušených vý
roků o propadnuti majetku, propadnuti
věci nebo zabrání věci, jakož i způso
by náhrady a rozsah těchto nároků».
Zdánlivě proto, že imperativní
ustanoveni o zrušeni -všech výroků
rozsudku» mění vlastnický vztah,
okamžikem účinnosti zákona č.
119/1990 totiž přestává být vlastní
kem stát či jiná třetí osoba. která od

vozuje svůj vlastnický vztah z trans
formací majetku po yelvo konfiskaci
uvedeným rozsudkem. Právo tohoto
staronového vlastníka na vydáni ma
jetku (vindikace) a realizace tohoto
práva eventuální vtadikační žalobou
tentýž zákon ve zmíněném j 23 po
sunuje do poloh) -uplatněni nároku»
upraveného zvláštním zákonem Sa
mostatné toto ustanovení však nikte
rak nezkracuje nárok na vydání ma
jetku. pouze odkazuje na -zákon pro
váděcí- Pokud tento zákon (i
87/1991 Sb. t 229/1991 Sb.) dovo
luje majetek vydat pod uvedenými
diskriminačními
podmínkami
a jde nikoliv jen o prováděcí vy
hlášku. tedy předpis nižší norma
tivní síly, ale o zákon stejné právní
sil), pak se ocitáme před jednou
z řady antinwnli popřevratové le
gislativy. s rozporem dvou zákonů
v jedné a téže věci! Jde však jen
o rozpor, o rozdílné právni řešení
jednoho a téhož problému'’ Mám zi
to. že nikoliv.
' Kogentni ustanovení J 2 zákona
119/1990 Sb. jasně kodifikuje vznik
vlastnického právního stavu na zá
kladě zrušeného výroku o propadnuti
majetku. Dnem I. 7. 1990 se záko
nem obnovuje vlastnický vztah, je
hož obsahem je optávnčni majetek
užívat, disponovat s ním
i držet jej Tento vztah trvá od
tohoto dne (obdobné je tomu v přípa
dech zrušení rozlmdnuli v přeziumném fizeni podle § 4 zákona č.
119/1990 Sb. - ode dric právní moci
zrušujícího rozhodnuti), protože po
zrušení rozsudku a výroku o propad
nutí majetku se nemůže majetek na
cházet ve vlastnickém vzduchoprázd
nu a musí k němu existovat vlastnic
ký vztah! A protože již vlastníkem
není ten. kdo majetek získal po усію
propadnuti stálu, bylo-li zrušeno ono
původní -postupní zákon-, neexistu
je jiné právni vysvětleni, než se ob
novil původní vlastnický vztah.
Zbývá tedy posoudit., jaký právní
důsledek má ustanoveni § 23. odst. 2
o tom. -Je zvláštní zákon upraví pod
mínky uplatněni nároku vyplývající
ho ze zrušených výroků o troštech
propadnuti majetku- Jaký nárok
з vůči komu má vlastník uplatnit?
Z předchozího je Zřejmé, že jediný
v úvahu přicházejici nárok je nárok

vlastnický, jemuž odpovídá ona ovedená vindikační žaloba. Jestliže tedy
raše restituční zákony í. 87/1991
a í. 2291T991 mají «zmírnit» křivdy
lim. že za stanovených podmínek
včetně těch diskriminačních mají
majetek vydal teprve po splnění
těchto zákonem předepsaných pod
mínek. nelze dojít k jinému závěru,
nel že tyto zákony předmětný ma
jetek znovu konfiskují!!
Konfiskace naplňuje fakt, že vlast
ník, který majetek opět získal na zá
kladě zrušeného výroku o propadnutí
majetku, se nemůže domoci jeho vy
dáni. protože restituční zákony -chrá
ní právo nových držitelů tohoto ma
jetku» Jde skutečně jen o držitele, ni
koliv o vlastníky a z hlediska ustano
veni občanského zákona o držbě ma
jetku. nemůže se stát vlastníkem na
základě vydrženi, protože tento práv
ní institut nedochází svého naplněni,
jelikož držitel nemůže být v dobré ví
ře. že majetek drži jako vlastnik. jest
liže obecně známý zákon o soudní re
habilitaci č. 119/1990 zrušil výroky
o propadnuti majetku, a tím zrušil
i praní článek postupního řetězu na
dalšibo vlastníka či vlastníky.
Existuje dvoji výklad tohoto práv
ního postaveni. Za prvé jde skutečné
o nový právní stav vlastnictví, který
odpovídá původnímu stavu před vy
nesením odsuzujícího rozsudku, tedy
před vy nesením výtoku o propadnuti
majetku (zde tedy nedošlo ke zmírně
ni majetkové křivdy. aJe o jejf napra
veni- odmyslirne-li si dnešní stav
majetku a zirátu požitků po desetiletí
i majetku píyixuciho atd I. a pod
mínky restituce led) jen brání v reali
zaci vlastnického práva (zajímavý by
byl soudní spor vycházející z tohoto
právního řešení), anebo došlo skuteč
né k novému dalšímu přechodu vlast
nického práva, ze starooovébo reha
bilitovaného vlastníka na momentál
ního držitele, a to do okamžiku účin
nosti zmíněných restitučních zákonů.
Ostatně fakt druhotné konfiska
ce, t«f už demokratickým popřevratovým režimem jen korespondu
je vztahu tohoto režimu k emigraci
a ke všem těm. kteří v ní snili o U>m,
že konec vlád) totalitního režimu
bude I začátkem spravedlivého od
činění křivd spáchaných totalitním
komunistickým režimem.
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•Obracejí se na nás lidi všech věkových kategorií. Pokud se týče
emigrantů, těch může být až čtyřicet procent,» řekl mi Václav
Šroub, se kterým jsme ď v Příbrami o činnosti hnutí povídali.
• Emigranti si stěžují na skutečnost, žt zde byli okradeni. Když
se vrátili po listopadu 1989, zařídili si zde občanslví, trvalý po
byl a soudy se snaží Jejich trvalé bydliště zpochybnit.»
•Pokud jde o věkovou kategorii lidí z Cech, tak mnohým je přes 65 let
lích kteří jsou os sklonku svého života, je možná až devadesát procent
Maji malý důchod, když předtím byli vyhnáni z vlastních domů, malých
fabnk nebo měli třeba jen železářství, truhlárny, vzali jim tenkrai prostě
všechno, co bylo jejich vlastnictvím.»
Jak se ion uerrizákon, přízniri fi noopok?

•Dneska ti lidé nemají nárok na nic Protože ty zákony fikají, že lo. šc
jim byk> ukiadcno musí najit a ukázat, kde se len majetek nachází. To je
těžké například pro lobo. komu Ьуїз ukradena autobusov á doprava»
Maji aspoň doklady o sre'm majetku?

• V mnoha případech i ty doklady jim chybějí Těch lidí tedy neni пхк.
pokud se lo týká těch, kteří bydli v Čechách. Možná jich bude 20 procent
Ale jsou mezi nimi ti. kteří si stěžuji na zákon 229. Na stará kolena jim vrá
tili třeba pole, ale nevrátili jim statek, protože ten byl prodán nějakému sou
druhovi, který si z něho udělal rekreační chalupu. Mají tedy vrácené pole,
aic nemají stáje, budovy, nemají vlastně nic «
ráim záležitost. Podstata věci je tedy
v rozporu se zákonem 119 a mezi lé
nu ostatními zákony Proto se KAN
domnívá, že v tom má hnulí pravdu
> přidáváme se k (é prosbě, aby pan
prerident inicioval Vstavní soud.
Nedovedu я však představit, že by
ůstavně-právni výbor parlamentu ini
cioval projednáni těchto zákonů
a rozhodnuli Ústavního soudu. To by
musel učinil prezident republiky.»
V. Šroub. »M) dostáváme denně
zhruba 10-30 dopisů Ti lidé nám po
sílají rozsudky o tom. jak u soúdu
dopadli Vedeme si o konkrétních
případech evidenci a můžeme vám
říd, že ti lidé, I když splňují občan
ství, pobyt, tak nazpět dostávají
majetek zhruba asi ták v deseti až
dvaceti procentech. Soudům chy bí
vůle. Jak jsem již fikal, kontroluji
spotřebu vody či odběr elektřiny
u tich, kteří se vrátili nazpä do ze— mě. JCebo soud kontroluje. 2da se
soudu vrátil dopis, který mu zaslal.
i adresát jej osobně nepřevzal Já
vám to móbu v konkrétních přípa
dech dokázal
Za námi stojí stále víc a vfc lidi
Máme podporu například i ze zámo
ří. nám píši, že reprezentujeme 238
tisk oběti Udělejte z toho politickou
stranu. My nad tim návrhem uvažu
jeme. Protože postoj zvláště po dal
ších volbách není k exilu dobrý, ale
všechno špatné je k něčemu dobré
My tedy víme, ře ten exil se spojil.

to je tři čtvrté miliónu lidi Pokud b\
tento exil doslal možnost volit, jak te
tomu v Polsku i jinde na svítě, rro
budeme podporovat některou stranu
která nese tyto naše požadavky Jsmr
si stále vědomi toho, le ta práva js-x;
nepromlčilclná. že my ten majetek
dostaneme třeba za 30 let. ale my ho
doslat musíme.
Já d myslím, že se může stál, že
najdeme těch 41 poslanců. Ale js
bych byl radši kvůli panu preziden
tovi, kdyby to by! on sám, který by
se za nás v prvé řadě postavil.»
I. Drama) (KAN). «Prezident by
musel zrušit zákon 119 nebo upravit
jeho text, nebo doporučit poslancům
aby jeho text upravili Ještě se nabizt
možnost že by poslanci uprav ih tev
ty tčeh dalších zákonů Timbyscod
stranil ten rozpor v nich •
V. Šroub. »Ten zákon 119 vlastně
zrušil ty Mše rozsudky ke dnu ve
klením by ly vydány, včetnč rrvMxft č
o lom zabaveni majelku Proto, jak
už Jsem zde říkal, jakákoliv mani
pulace s tímto majetkem by se mo
hla považovat za trestný’ čin. Proto
Je třeba, aby ten majetek, dotčení
tim zákonem 119, byl zablokován
a nemohl být privatizován, aby bv I
vyňat z privatizace, a to považuji
za jeden a praních kroků. Chtělo
by také, li přišlí bode nikdo jedna:
o nás. ab) jednal s námi Je no úi
čtvrtě miliónu, a nikdo s námi nctednal. O to bychom vás prosili -

Kontaktní adresa:
Hnutí-21, Příbram 3/454,
PSC 261 01 *
i

V Příbrami v pxk-MÍtjdi klech vjsl/cbídi eslébád ve dvcx» silách. Jedna
2 nkh je na kiají Sázek pod Svaloo Horvu. Není naítřUÍ objdttfw komunřak-

kým funkckxiářrm, uk »<ireálními bdinL
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II. MEZINÁRODNÍ MEETING OKLAMANÝCH
A OKRADENÝCH SPOLUOBČANŮ ČR
ŽIJÍCÍCH NA PLANETĚ „ZEMĚ“
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Strana Oklamaných a Okradených Spoluobčanů
ČR žijících na planetě „ZEMĚ“

PŘÍBRAM - SPORTOVNÍ HALA - 29.12.1993
V DUCHU
O Dodržujte dohodnuté mezinárodní úmluvy
o lidských právech a životním prostředí
O Vraťte všechny nakradené majetky všem
O Chceme republiku bez bolševiků
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1. Přihláška do Hnutí Čechů a Slováků okrade
ných komunistickým režimem - H 21, Příbram 3/454.
2. Václav Šroub: Provolání předsedy Hnutí 21.
3. Josef M a r a c z i: Prvopočátky hnutí okradených.
4. Hnutí 21 vystoupilo proti způsobu převádění majetku.
5. Václav Šroub: Právo na majetek. /Český deník/
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21.c.l?93 - Hotel HALDA

Poštovní adresa : H - 21, Příbram 3/ 4>1, 2ól 01
Vítáme Vás meči nás a jsme rádi, že spolu 3 námi chcete pomoci scbě a mnoha, dalším
obětem komunistické zvůle za 40 let nesvobody a rudého teroru.

0/ - Následné údaje se týkají mne a mojí rodiny ................................................................
C-C/ - Následné udají plním v zastoupení ....................................................................................
jste odsouzeni soudem ke ztrátě majetku ?
.......................................................
jste zbaveni majetku rozhodnutím / správnícestou / ?
jste donuceni vzdát se svého majetku ? ...............................................................
jste poškozeni jinak než je uvedeno v bodech A, 3 nebo C ?

- Byli
- Byli
- Byli
- Byli

A,
B.
0/
D/

3;d

- Byli jste rehabilitováni podíle zákona lly/90 Sb. ? ..............................................
- Byli
jste vězněni z politických dlvodů ? . ...............................................................
- Byli
jste vyhnáni ze svých domovů ?
- Zřekli jste se čsl. občanství
?
............................................... ................................. ..
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-Požádali jste povinnou osobu o vydáníVašeho majetku
?
- Požádali jste příslušný orgán o .napravení Vaší křivdy ?
.......................,...
— Nepožádali, protože nevíme jak toudělat
,
.............................
- Bylí jste poškozeni
na zdraví ?
- Byli jste poškozeni
následkem smrti ?
- Soudní jednaní je ukončeno ? .......................................... .. ............................... ............... •
— láátadojem, že mámešpatné zákony ?
...................... ............................................. ..
- lište dojem, že brzdí vyřízení Vašehopřípadu rudé mafie ?
- Jste pro revizi zákona č. 87/91 Sb. o mime soudních rehabilitacích ? ....
- Můžete u 7ás zřídit pobočku hnutí - byly by k tomu podmínky ? .....................
- Kolik členů by se u Vás dalo dohromady k podpoře tohoto hnutí ? .............. ..
-Je
správné aby komunističtí býv. mocipáni měli zvýhodněné důchody ? ....
- Je
spr-vné aby komunisté byli od škodíc váni , že byli zbaveni svých postů ?
- Je správné aby komuni sté řádili masmédia ? ..................................... ..
— Je
správné aby příslušníci zločinné komunistické org. byli v parlamentu ?
- Je
správné kocunist. mafii odpustit a ponechat ji nakradené majetky ? ..
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Přihlašujeme 9e k tomuto hnutí a chceme se zúčastnit práce tohoto hnutí, chceme býc
prVréžnš informováni o výsledcích a přikládáme dar na úhrady vydání 3 činností spojené.
Dar ;e v částce ......... ............................. ..
lič. /Certif. Šeky jen registrovanou poštou ! /

Bankovní spojení : česká spořitelna v Příbrami, směr, kod 0800 - účet H- 21, č, I85856 - 218

Jméno a příjmení

........................................................................................................................ ............... ..

Adre sa .............................................................................................................................. ........................................

Telefon a fax

.......................................................................

povolání

..............................................

V případě zastoupení uveúte koho zastupujete

Jméno a příjmení
Adresa

............................................................................................................................................................................

Telefon a fax

Da tum

................... .. .......................... ................. ............................................................................. ..

..............................................................................

.................................. .. ...............

Cdaje které chcete doplnit pište na druhou stranu

povolání

Podpi g

................................................

.................... •................................

Pište na adresu : H - 21, Příbram 3/454, PSČ 261 01, Czech republik
Bank, spoj.: Česká spořitelna v Příbrami, směr.kod 0800-účet H-21, č.185856 - 213

Vážení přátelé,
děkujeme Vám všem za Vaše dopisy a přízeň kterou nám projevujete. Děkujeme Vám za Vaše
finanční dary. Z Vašich dopisů jsme sestavili situaci jaká v současnosti je. Tuto jsme pře
dali několika institucím s žádostí o pomoc. Nejvíce nám pomáhá KVPČ, která předložila novelu
zákona 37/91 Sb Klausovo straně ODS ke schválení, ale ze zlou se potázala.
Chtěli bychom se omluvit všem těm, kteří nás zahrnují dopisy s prosbou abychom jim po
mohli vyřešit jejich problém, abychom došlí k soudu, nebo abysme jim obstarali nějaké do
klady, či dokonce abysme jim proplatili'nějakou náhradu za ukradený majetek. Znovu připomí
náme, že nejsme za tuto činnost placeni, že jsme zrovna tak poškozeni a okradeni jako Vy.
Náš společný problém je ve změně zákonů a prroto v první řadě se musíme dát dohromady,
k dnešnímu dni je nás skoro 11 000 ve 40ti
buňkách po celém světě. Vaše podněty jsou
velice cené a stavíme z nich naše společné dílo, přikládáme je jako důkazy ke změně ponižu
jících zákonů. Je to materiál důležitý, zvláště rozsudky, rozhodnutí orgánů, odpovědi pre
sidenta, ministerstev, poslanců atd. Z tohoto materiálu čerpáme my, čerpají poslanci, prá
vníci a novináři. Několik Vašich dopisů, rozsudků a odpovědí jsme zveřejnili.
Ke změně zákonu musí být nejprve vůle, tu musíme získat přesvědčením veřejnosti a po
slanců. Nesmíme zapomenout, že zhruba 50 - 60 % našich spoluobčanů se staví k našim poža
davkům záporně. Jednotlivci toho moc nezmůžou za současné situace soudů, zákonů a jejich
komentářů. Od založení našeho H-21 uběhlo pár měsíců a vědí o nás velice dobře na Hradě
v Parlamentu, Generální prokuratuře , ministerstvech, politických stranách atd. Je tu určitá
obava, či možnost založit, nebo spojit pravicové strany v jednu stranu která by měla jako
nosný program v prvé řadě zdravotní prostředí a péči o člověka, za druhé očista státní správy

a soudnictví, za 'třetí vrátit vše všem co bylo ukradeno, za čtvrté přehodnotit vztah k exilu
a menšinám a za páté bezpečnost občanů a kriminalita.
K tomuto problému se vyjádříme 29.12.1993 v 15,oq hod. ve sportovní hale na sídlišti
v Příbrami a nevylučujeme překvapení.
Důležité pro nás všechny je abyste nás podpořili a to každý z Vás. Každý z Vás by měl

napsat krátký dopis na Ústavně právní výbor Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1 a dále pak
na Poslanecký klub ODS Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1, 118 26 a to proto, protože za
čátkem měsíce ledna máme vytvořit pěti clenou delegaci pro jednání s poslanci vedoucí poli
tické strany ODS. 19. ledna 1994 pak máme vytvořit delegaci do 15ti členů na jednání s ústa
vně právním výborem Parlamentu ČR, kde po 4 hodiny bude proti nám 12 poslanců, právníků a
my je musíme přesvědčit.
Proto Vás žádám. Vás právníky s celého světa kteří jste znalí problému Zákona 87/91 Sb,
229/91 Sb a 403/91 Sb. Ozvěte se, napište či faxujte na 0305-21794. Nemůže tam jít hrstka
postižených a hovořit o jednitlivých problémech, musí tam být právní zdůvodnění, paragrafy
a rozklady jednotlivých zákonných ustanovení, písemné návrhy změn a další. Musí to být lidé
fundovaní a my je musíme najít, či objednat a zaplatit. S panem Hulíkem, Setinou a Andělem
počítáme, ale to je málo. Proto od Vás potřebujeme podporu, že každý z Vás napíše dopis na
výše uvedené adresy a kopii na naší adresu, abychom měli přehled. Kdo může finančně přispět
děkujeme dopředu.
Vy co jste za mořem napište panu presidentovi Clintonovi at při návštěvě v Praze dne
10. ledna 1994 připomene panu Klausovi a Havlovi, že Zákon 87/91 Sb okradl zhruba 3 000 ob
čanů USA a to již po revoluci v roce 1991.
Poslední dobou se nám dostalo k uchu velice cený poznatek zejména pro ty, kterým byl
zrušen rozsudek podle Zák. 119/90 Sb včetně výroku o zabavení majetku, že je úspěšný způsob
obejít Zák. 87/91 Sb a žádat navrácení majetku podle Občanského zákona a to vydání věci na
tom kdo mu jí neprávem zadržuje - § 126 O.Z.. Úspěšní jsou i Ti co napadnou správní rozho
dnutí které většinou vydal ONV finanční odbor o zabrání věci a to správní cestou a nebo
podle § 31 Zák. 87/91 Sb. Takto prošlo několik případů. Vás do jste byli úspěšní žádáme,
podělte se s ostatními o Vaše poznatky. Zveřejníme i ty špatné.
Vy co máte chut a podmínky založte ve svém okolí Vašich přátel buňku H-21, skupinu
oklamaných, okradených a nespokojených občanů s možností vstoupit na politickou scénu. Na
pište kolik lidí byste dali dohromady.

pokračování

E3

právo na majetek

Vážení poslanci Parlamentu CR, v srpnu tohoto roku a dále pak
23. září 1993 jsem předal do podatelny Parlamentu CR dvě stě dopisů
s výzvou, kterou přijalo lidové shromáždění 21. srpna 1993 v motelu
Halda na našem ustavujícím mítinku. Nepředpokládal jsem, že naše
hnutí vzroste za pár měsíců skoro na 11 .(XX) členů v CR, sdružujících se
ve 40 buůkách po celém světě. (Motel Halda jc v blízkosti bývalého kon
centračního tábora Bytíz a Vojny, kde mnozí z nás trávili nespravedlivé
tresty udělené komunistickým režimem a jeho přisluhovači, kteří větši
nou dostávali náS zabavený majetek jako žold za prokázané služby.)
V posledních 40 letech tito příslušníci, většinou členové zločinné stra
ny, získali náš majetek nezákonně, což jste stvrdili přijatým zák. 480/91
Sb., o době nesvobody, a zák. 198/93 Sb., o protiprávnosti komunistic
kého režimu. Naše tresty byly zrušeny podle zák. 119/90 Sb., který sta
novuje, že pravomocná soudní rozhodnutí u taxativně uvedených trest
ných činů se ruší. a to k datu, kdy byla vydána, jakožto i všechna další
rozhodnutí v téže trestní věci na ně obsahově navazující, tj. i propadnu
tí našich zabavených majetků. Zároveň k datu našich zrušených rozsud
ků se obnovuje právní stav v té době platný. Zrušení rozsudků ke dni je
jich vyhlášení, a to i bez dalšího právního výkladu, znamená v právním
státě, že vlastníkem předmětných majetků se stává znovu odsouzený
či rehabilitovaný. Jiný právní důsledek není možný. Tvrdit opak, že uve
dený majetek obětí nespadá do uvedeného zákonného ustanovení § 2,
zák. 119/90 Sb.; by bylo absurdní a potvrzovaly a ospravedlňovaly by
se tím komunistické rozsudky v té době vynesené.
Podle zákona 119/90 Sb. byla zrušena všechha rozhodnutí týkající se
skutků spáchaných u taxativně uvedených trestných činů a podle ko
mentáře tím byla vyjádřena politická idea a apriorní nezákonnost ko
munistických rozhodnutí. Nejde o restituci, jde o obnovení právního sta
vu před vynesením rozsudků, tedy i vlastnického vztahu.
Vážení poslanci CR, vzhledem ke článku I Ústavy CR, kde se mimo
jiné praví, že CR je právní stát založeůý na úctě k právům, dále pak že
všechny vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobo
dách, jimiž jc CR vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost
před zákonem - to praví čl. 10 Ústavy C'R. Mezi tato lidská práva patří
právo na majetek s jeho nepromlčitelnostl, nezadatelností a nezrušitelností. Proto si vás dovoluji znovu oslovit a poprosit o vaši podporu

k podání podnětu k Ústavnímu soudu, kde potřebujeme nejméně 41 va
šich hlasů. Poslanecká sněmovna přijala 9. července 1993 Zákon o pro
tiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu č. 198/93 Sb.
Z citace § 1, odst. I, písm. d) vyplývá, že pachatel oběti zbavoval své
volně majetku a porušoval jejich vlastnická práva, tedy odsouzených
a nyní rehabilitovaných. Z tohoto vyplývá, že Šlo přinejmenším o trest
ný čin krádeže nebo loupeže, nejedna)o-li se o genocidu selského Či
živonostenského stavu. Každý, kdo ukryje nebo převede věc, která by
la získána trestným činem spáchaným jinou osobou, může být potrestán
odnětím svobody nebo peněžitým trestem, tak praví § 251 - 2 tr. zák.
Z tohoto se dá vyvodit, že každý, kdo po dni účinnosti zák. l$9/90 Sb.
převáděl věci dotčené tímto zákonem, se dopustil zmíněného trestného
činu, jestliže nebyl původním vlastníkem nebo neměl jeho vůli.
Neřešením se situace stále komplikuje, proto jsmepodali několik ná
vrhů na zablokování majetků dotčených zákonem 1 f9/90 Sb. do vyře
šení. aby nevznikaly další Škody, protože každý má právo na náhradu
škody způsobené mu ч.. orgánem veřejné správy nebo nesprávným
úředním postupem, to praví čl. 36, odst. 3 Listiny. V článku 38. odst. 2
Listiny se praví, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez
zbytečných průtahů. V § 4 zák. 198/93 Sb., který jste nedávno přijali,
přikazujete, že každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě
postižen, si zaslouží účast a morální zadostiučinění. Místo plnění těch
to zákonných norem se z. peněz, nás obětí a daňových poplatníků leckde
platí tučnými sousty právníci, kteří obhajují a potvrzují oprávněnost dr
ženi našich majetků těm, kteří je získali většinou jakežold za prokáza
né služby, nebo držení státu či právnických osob.
My oběti musíme dokazovat dle prováděcího zák. 87/9! Sb. a Ko
mentáře zvýhodnění, pobyt, občanství a v případě, že náš majetek pře
vedl otec na syna, nemáme šanci ukradený majetek dostat zpět. V mno-.
hých případech po účinnosti zák. 119/90 Sb. a před účinností zák. 87/91
Sb. jsou tyto spekulativní převody nepostižitelné.
V březnu 1991 byl schválen zák. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabi
litacích, a jeho účinnost nabyla platnost !. dubna téhož roku. IJuita
k uplatnění nároků na vrácení ukradeného majetku obětí byla stanove
na od I. dubna do 30. září. Komentář a soudní praxe ale vyžaduji splnit
podmínky k uplatnění nároku, tj. pohytu a občanství, už. k I. dubnu, tedy
účinnosti zákona, což. jc prakticky pro 99 % obětí ze zahraničí nemož
né. V Komentáři se dále hovoří o obcházení zákona, ledy o podvodu.
Ten, kdo dostal zpět majetek a nebyl k I. dubnu hlášen k pobytu na úze
mí ČSFR, bude muset majetek vrátit se všemi důsledky, jak se v Ko

mentáři uvádí. Možná že je nechají dodělat opravy fasád a střech, než
jim tento majetek vezmou a než si jej zprivatizují. Máme v registru prv
ní poznatky z. praxe. Že tomu tak je.
Unavené oběti se slzami v očích odcházejí se soudních síní, protože
nedokázaly zvýhodnění koupě zasloužilému stranickému vůdci. Po
hrobci režimu, kteří nedávno plivali na svoje rudé knížky, teď znovu
a veřejně, dokonce v rozsudcích soudu či rozhodnutí orgánů státní sprá
vy, ospravedlňují veřejný socialistický zájem bývalého režimu.
Ve světě žije asi dva a půl miliónu Cechů a Slováků. Z toho tři čtvrtě
miliónu má občanství CŔ a z tohoto množství asi půl miliónu Čechů
trvale či přechodně Žijících a pracujících v cizině dá hlas politické stra
ně, která bude hájit jejich zájmy, která očistí státní správu a dokončí
demokratizační proces v naší vlasti. Jak chceme dokončit demontáž
komunistického režimu s jeho balastem; který trpíme, režimu, jehož
vůdcům ponecháváme neoprávněné majetkové výhody na úkor nás
obětí? Jak nám má svět věřit, když příslušníci strany zločinné a zavr
ženíhodné drží legálně naše ukradené majetky pod ochranou dopředu
naplánovaných a nesplnitelných podmínek zák. 87/91 Sb. a jeho Ko
mentáře, který si na svoji ochranu vytvořili? •
Zákon 87/91 Sb. v § 3, 14 a 19 odporuje mezinárodním úmluvám
o lidských právech a svobodách zakotvených ve čl. 10 a ve č!. 1 Ústavy
ČR. Proto vás znovu prosím, dejte k dispozici svůj hlas k přezkoumání
tohoto zákona u Ústavního soudu, nebo sami dejte podnět k novele
tohoto zákona. Poslední dobou jsme vedli jednání jak s vedením
Kanceláře prezidenta republiky, tak jeho právnfmoďoorcm, ředitelem
zahraničního výboru Parlamentu ČR, předsednictvem několika politic
kých stran, poslanci Parlamentu ČR, ministerstvy ČR a prokuraturou.
Nikde jsme nezaznamenali odpor vůči změně tohoto rozporného
zákona. Všichni nám dali za pravdu, že je nespravedlivý a že některá
ustanovení jsou v rozporu s právem vyjádřeným v „Convention on
human right" a dále pak Listinou a Ústavou ČR. kde je tato konvence
zakotvena, a to v č. 10 a čl. 1. Komentář a výše citované důsledky jsou
prý v rozporu se zájmy ČR. prezidenta a Parlamentu, doma i v zahrani
čí. Proto, vážení poslanci, nám napište jen jedinou větu: Podporuji váš
návrh na novelizaci či zrušení některých ustanovení zák. 87/91 Sb.
Jménem celého hnutí všech oklamaných a okradených obětí vám
děkuje
Vůchiv Šroub, předseda H-21
Dne 29. prosince 1993 v 15 hodin ve Sportovní hale v Příbrami se
bude konat mítink viech členu H-21, Hnutí okradených a oklama
ných komunistickým režimem. Nečlenovéjsou vítáni!

zemi - ukažte co umíte. Holland, Francie, Itálie a sever musíte přidat. Rakousko - děkujeme, spojte se, Kanada musí při-
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Nezapomeňte na naše setkání 29. prosince 1993 a nemůžete-li přijít osobně vyzvěte Vaše známé. Těm co nás prosí aby
chom jim zjistili odjezdy autobusů a nebo abychom pro ně přijeli na nádraží, bohužel nemůžeme vyhovět. Hotel si můžete
zajistit na čísle tel. 0306/21386, nebo 25866.
Omak Vám všem ze srdce přejeme hodně zdraví, spokojenosti, míru, lásky a vyřešení Vašich případů k Vaší spokoje
nosti. lesime se na shledání s Vámi.
ť
J
,,
nezepomeňte napsat dopis na úst. práv, výbor a Pol. klub ODS - každý. V článku 16 Listiny, což je sou
část Ústavy CTíse zaručuje svoboda pohybu a také svoboda pobytu. Zemědělci a právnické osoby v ČR t.j. spolky усе^п1сіаиуУ' Děkujeme za příspěvek paní M.Ž. z Prachatic, pozdravy do Brna, Ostravy, Plzně, Jihlavy,
nowkrat do Prahy, Klatov, Milevska, Nachoda, Strakonic, Písku, Mostu a Ústí nad Labem a dalších. Díky panu J S z ToTh Jen°m ŠeSt ї.икОи a Se" tam ŽádnOU hlaVU' Ausírálie
- jen dotoho, SRN máme z Vás radost protože jste nejbliz. Schweiz - nenechávejte vse na panu Andělovi - děkujeme mu, USA patříte k nejbohatší a nejsilnější
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a

'cat ve Vancouveru, Luxemburg a Švédsko je Vás nejméně, ale dobře pracujete - soud je odložen
N. Zéland, Afrika a Polynézie - díky za podravy, rovněž tak Čechům do Ruska - je to paradox.
Mexiko - děkujeme za pozdrav, závidíme Vám modrou barvu moře, oblohy a Vašich očí.
Chyby v textu si opravte každý sám a s pozdravem

Václav Šroub - před. H-21

Hnali Cechu a Sis
' iých komunistickým
režimem vystoupilo proti způsobu převádění majetku
Praha • Hnutí Cechů a Slováků okradených komunistickým
režimem zaslalo dopis prezidentu České republiky a poslan
cům Parlamentu České republiky. Tímto dopisem odůvodňu
je Hnutí předchozí rezoluci, ve které žádali novelizaci resti
tučních zákonů a jejich uvedení do souladu s Listinou základ
ních lidských práv a svobod.
Hnulí Cechů a Slováků konstatuje, že rozsudky o vině byly
zrušeny dle zákona k datu, kdy byly vydány, a současně byla
zrušena všechna rozhodnutí o zabavení jejich majetků rovněž
k datu, kdy byla vydána. Z uvedeného vyplývá, ž’e povinností
a slušností je vrátit všechen majetek ukradený a nelegálně zís
kaný v době nesvobody. Tato povinnost je obsažena v desátém
Článku Ústavy CR, ve kterém se mimo jiné praví, že ratifikova
né mezinárodní dohody o lidských právech mají přednost před
zákonem.

Avšak zákon č. 87/91 Sb. je ve svých třech paragrafech ve zřej
mém rozponi s Listinou lidských práv, protože diskriminuje ty ob
čany, kteří pracují a bydlí mimo CR, a upírá jim tak vlastnické prá
vo, ktere předešlý zákon č. 119/90 Sb. přiznával Dále je nutno po
dotknout, říká Huntí Cechů a Slováků okradených komunistickým
režimem. Že naši občané i občané už s jinou státní příslušností mo
hou žádal o náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím
po dobu čtyř let.
Majetek CR v cizině se tak vystavuje riziku, neboť jeden klad
ný rozsudek Mezinárodního soudu vyvolá řetězovou reakci něko
lika tisíc občanů k provedení legálních předběžných opatření na
svůj bývalý majetek v CR.
Hnutí upozorňuje, že zabavený majetek, tedy konfiškát, byl větši
nou žoldem za prokázané služby minulému režimu, a táže se tedy, pro
koho CR riskuje naše národní, morální a fyzické škody.
(jej)

—•—-au

5 19(3) Nárok na odškodnění mají také osoby, které
byty po obnov
*
řízení nebo na základy stížností
pro porušeni zákona či z jiných důvodů žaloby
zproštěny, ale přesto trest nebo jeho část
vykonaly.

Kávrh novely

celý odstavec (3) je nový

zák. 37 ге dne 21.2.1991 ve znění zák. 267 ге dne 29.4.1992

o mimosoudních rehabilitacích

§ 20< 1) Povinný®! osobami jsou právnické osoby podle
§ 4 odst. 1 zákona, fyzické osoby podle § 4
odst. 2 zákona, pokud nabyly věc od štítu, který
k ní získal oprávnění soudní® rozhodnutí® 1 osoby
téato osobix blízké, který® původní povinná oso
ba rét prodala nebo na které věc jakýmkoliv roz
hodnutí® přešla s pokud se týče dědiců v první
i druhé dědické linií, a příslušný ústřední orgán
státní správy republiky.

vkládá se "i osoby těmto
osobám blízké, kterým původní
povinni osoba věc prodala ne
bo na které véc jakýmkoliv
rozhodnutia přešla a pokud se
týče dědiců v první i druhé
dědické linii" ...

5 22'2) žádost podle odst. 1 lze podat do tří let
ode dne účinnosti této novely.

škrtá se "do šesti měsíců
ode dne účinnosti tohoto
zákona. ”

5 24(7) Veškerá omezení, kterými byla stanovena maxi
mální výše důchodů se na výpočet důchodů reha
bilitovaný» osobám nevztahuje, jakož i veškerá
snížení nebe úplni odepření důchodu úřade» důcho
dového zabezpečení se ruší a se zpětnou platností
vyplatí.

§ 29(5) 3ošlo-li v souvislosti s výkonem trestu odnětí
svobody podle § 16 nebo s výkonem práce v táboře
nucených prací nebo v pracovní» útvaru podle § 17
nebo s výkonem služby ve vojenském táboře nuce
ných prací podle § 18 odst. 1 k úmrtí občana,
poskytne se manželce, dětes, není-lí jich rodičům
a sourozencům, pokud s tímto občanem žili ve spo
lečné domácnosti nebo byli alespoň částečně odká
záni na jeho výdělek, Jednorázové odškodnění ve
výši 100.000 Kč v hotovostí.
§ 30

ŽSdost o odžkodnéní podle § 29 odstavce 5 lze
uplatnit d<J 31. prosince 1995.

poznámka

škrtá se "pokud je státní»
občanem ČSFR a má trvalý
pobyt na její» úzeaí".

§ 3(2) Zemřel3-ll osoba, jejíž věc přešla do vlast
nictví státu v případech uvedených v § 6 před uplynutíra lhůty uvedené v § 5 odst. 2, nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za
mrtvou, Jsou oprávněnými osobami fyzické osoby
v toato pořadí: (dále původní text zůstává)

škrtá se "pokud jsou státní»;
občany ČSFR a sají trvalý
pobyt na jejís území".

§ 5(1) Povinná osoba vydá věc na písemnou výzvu
oprávněně osobě, jež prokáže svůj nárek na vy
dání věci a uvede způsob jejího převzetí státem.
Je-li oprávněných osob vice a nárok na vydání
věci uplatní ve lhůtě podle odstavce 2 jen
některé z nich, vydá se Jta věc celá’

celý odstavec (7) je nový

vkládá se ...(rodičům) "a sou
rozencům, pokud s tímto obča
nem žili ve společné domác
nosti nebo byli alespoň čás
tečně odkázáni na jeho výdělek
(jednorázové) ....

nový paragraf, který nahra
zuje v novele zák.37/91 Sb.
zákona 267/92 Sb. v článku II
odstavec 2

nové znění

§ 3(1) Oprávněnou osobou je fyzická osoba, jejíž věc
přešla do vlastnictví státu v případech uvedených
v §■ 6 zákona.

škrtá se "Jde-li o vydání
movité věcí, prokáže-li též.
kde se věc nalézá."

§ 5(2)

škrtí se celý odstavec 2

§ 5(3) Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou
dohodu o vydání věci a véc jí vydá nejpozději
do třiceti dnů ude J.ie, kdy byle k vjcůní
vyzvána. Tato dohoda podléhá, pokud Jde o
nemovitost,registrací státní» notářstvím, které
při tom postupuje obdobné jako při registraci
smlouvy o převodu ne»ovitostí.

škrtá se “po uplynuti lhůty
uvedené v odstavci 2“

§ 5(4) Kevyhoví-ll povinná osoba výzvě podle odstav
ce 1, může oprávněná osoba uplatnit své nároky
u soudu ve lhůtě do třílet ode dne účinnost
této novely.

škrtá se "Jednoho roku ode
dne účinnosti tohoto zákona."

§ 5(5) 8yla-lt věc vydána, mohou osoby. Jejichž ná
roky nebyly uspokojeny, tyto nároky uplatnit u
soudu vůči osobám, kterým byla véc vydána, do
.
tří let ode dne účinností této novely, žalobce,
domáhající se svého práva podle tohoto zákona,
Je osvobozen od soudních poplatků.
§ 13(2) V případě, že majetek občana, jehoc součástí
nebyla nemovitost, ...(dákle původní znění
zůstává)

§ 13(3) Písemnou žádost o finanční náhradu Je třeba
podat u příslušného ústředního orgánu státní
správy republiky nejpozdějt ve lhůcé tří let
ode dne účinnosti této novely, nebo ve-lhůtě jedno—-,
ho roku ode dne, kdy právní moct nabyl rozsudek,
který» byl zamítnut návrh na vydání věci.

škrtá se "uplat.iěné ve Ihúté
uvedené v odstavci 2" a
"do jednoho roku ode dne účin
nosti tohoto zákona."

škrtá se "celý" (majetek)

škrtá se "velhůtě jednoho
roku ode dne účinnosti
tohoto zákona"

H - 21
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, J Hnuti Cechu a Slováku
okradených komunistickým režimem

Prvopočátky hnutí okradených
Nápad založit hnutí se zrodil ve městě, ze kterého to není
daleko do pracovních lágrů padesátých let. ať se již vyslo
ví název lágru Vojna nebo Bytiz. Není proto divu, že
u zrodu Hnutí Cechů a Slováků okradených komunistic
kým režimem (dále jen hnuti) stojí dva členové přípravné
ho výboru, z nichž jeden má ještě v mysli vzpomínky na
pobyt v lágrech. Je to Václav Šroub a František Zahrád
ku. Třetím členem je Iva Kohoutková. Stojí za to ocitovat
několik pasáži z jejich prvního oficiálního prohlášení.

Text a foto JOSEF MARACZI
A|4-luieme na všechny okra
ilcne oK.iny v CR a na tři členě
milionu Cechů a Slováků žijí
cích v zahtanrúi. kteří ve hlásí
k irskému občanství, aby sc při

sc provinili v době nesvobody
nejiiK-nč lim. žc byli příslušník v
těchto zločineckých oiganů
a organizaci, kterým vévodila
komunistická strana, aby nadule

revizi, protože odporuje uvede
ným mezinárodním úmluvám.
Zákon č 87/91 Sb diskruninuie
některé vrstvy občanů tím. že
když nesplňuji některou z urče
ných podmínek, jako jc např
bydliště. ?no
*u
zabírá to. co jím
předchozí zákon 119/90 Sb již
právní vrátil k datu jejich zruše
ných rozsudků o vinč
Vrácením nakradeného majet
ku nechceme ekonomicky přiičžnvat naši vlasti, beztak už po
dupané kopyty koni rudých ná
jezdníků a jejich přisluhovačů.
ale těm. kteří sc na nezákonnos
tech ptxlílelí a akceptovali je.

; «každá fvzkká nebo právnická osoba má právo pokojné užívat svůj
majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejné
ho zájmu a za podmínek- které stanoví zákon a zásad) mezinárodního
' práva
.
*
i (Citace z Konvence o lidských právech, článek 1, dodatkového proto, kolu i 20. března 1952, Paříž)
pojili k našemu hnuti, protože K
t<> také pstota vašich investic,
které do České republiky vklá
dáte. a jc to také vaše pomoc při
denrokratizačniin procesu naši
rodne vlasu kde mnozi z vis
mate své rt>Jiny a hroby předků
Chceme odčinění za 40 let
komunistického teroru a bez
práví i konkrétních přípa
dech. které byly .spáchány na
nás konkrétními příslušníky
zločineckých organizací a or
gánů. jimž vévodila komunis
tická strana.
Nemůžeme souhlasit s dosa
vadní praví Obrané, kteří byli
vyhnáni z domovů a z většiny
z nuk se Mali političtí vězni
a kteří byli v některých popa
dech nepraveni vězněni až 20
li t. musejí o -v a prav a tvrdé bo
bovat Jejích vě/mtelé. příslušni
ci zločineckých organizaci a <x
g.inů. o dodiiéška užívají jejich
nakradeni a uloupené majetky
Často se to děje s požehnáním
pisamctovyih rozsudků a do
konce za souhlasných zákon
ných norem vydaných po listo
padu 1989 které jsou ostudou
naši společnosti v celém demo
kratickém světě
Nemůžeme souhlasit, aby na
proti lomu nomenklaturním pra
covníkům h; valchu režimu, dů
stojníkům armád) a SiB. kteří

veieinč schvalovali a vychvalo
vali pachatele, což jé ve smyslu
§ 165 ti. zák trestný čm Někte
rým i nich jsou dokonce vyplá
ceny stotisícové částky jako od
škodné za to. žc byli zbaveni
svých postů V některých připa
dech dostali lilo lidé až půlmili
ónové částky odškodněni, kicre
jsme museli platit my. daňoví
poplatnici. Nemůžeme souhla
sil s tím, že řízení o navráceni
nakradeného a uloupeného
majetku zbytky rudých mafii
brzdí, a dokonce vysmívají
okradením obětem. Mnohé
obru už sc spravedlnosti nedo
žily a v mnohých případech sc
néklerc z ubit: vzhledem kc
svému věku a zdravotnímu sta
vu nemají šanci svého tvdškixJ
nim dožil a užil si ho na sklon
ku svého strastiplného života.
Bohužel mtisime konstatovat,
žc rodinné domky a ostatní ma
jetek oběti se staly většinou
snadnou kořisti příslušníků
těchto mafii Jc smutné a lrestuhodné, žc současná legislativa
jim umožňuje beztrestně tyto
majetky uživai a dokonce s ni
mi obchodoval
Chceme. aby všechen nepra
vem zabavený majetek a zejmé
na majetek dotčený zákonem
119/90 Sb byl zablokován a zá
kon č. 87/91 Sb byl podroben

Nechceme pomstu, jsme lepší
než oni, pomsta patři Bohu,
ale chceme spravedlnost. Mů
žeme odpustit poraženému, a!e

nosamctových poslanců svým
-ne- proti deklarativnímu záko
nu o lil odboji a 4Í) letům ne
svobody. Svým -ne-, svoji po
slušnosti a dokonce veřejně ve
denou propagandou a vychvalo
váním světově známého pacha
tele. který má na svědomí milió
ny životů na celém světí, se tlm
beztrestně dopouštějí nezákon
nosti dle platného trestního zá
kona <§165 tr. z ).

Jsme státem
s komunistickým
balastem
V den výročí, kdy uplynulo
25 let od okupace Českoslo
venska okupačními vojsky
SSSR, uspořádal KAN. Kon
federace politických vězňů
(KPV) spolu s krajanskými
spolky dne 21. srpna 1993
ustavující mítink hnutí. Ten
se konal v motelu Halda
u Příbrami, nedaleko Bytízu
v duchu hesla -Dodržujte do
hodnuté mezinárodní úmluvy,
nepáchejte nové křivdy. vrefte nakradené majetky
.
*
Na

to iniciativě nakloněna J. An
děl upozornil, žc již v roce
1990 vypracoval návrh záko
na o zákazu komunistické
strany a zabavení jejího ma
jetku. který předal KAN
a KP\ C. »a do dnešní doby se
nic nestalo
*.
Jiří Setina ve
svém diskusním příspěvku do
slova uved! »Od naší slavné
„sametové revoluce“ uplynou
koncem roku čtyři roky. Když
se podíváme nazpět, jsou tn
výsledky mizivé. Tvoříme stá
le stát s komunistickým halas-

V dobí, kdy jsme snímek pořídili, st na Haldo teprve začínaH sjíždět první účastnld mítinku.

nemůžeme odpustil nepříteli.
Tento ncpntel nebyl poražen,
co? nedávno potvrdilo 36 červe-

Zakladatelé hnutí František Zahrádka (vlevo) a Václav Smub při jednom zjednání ohledně další činnosti
vedoucí k navrácení komunisty ukradeného majetku.

tomto setkání bylo zaregistro
váno téměř 700 účastníků.
Mezi nimi nechyběl protiko
munistický nestor J. Anděl
a ŕäda daních nejen politic
kých vězňů.
Setkáni zahájil V. Šroub. Ten
uvedl »Jak nám má věřit
s»ét, když příslušníci komu
nistické mafie, která 40 let
vraždila a loupila, řídí ma
smédia, vytváří nové zákony,
jsou stále na řídících místech
a dokonce jsou legálně zastou
peni v Parlamentu České re
.
*
publiky
V řadě diskusních
příspěvků zazněla kritika sou
časného stavu ve společnosti,
kdy bývali političtí vězni musí
i v dnešní době za svá práva
a navráceni majetku tvrdě bojo
vat. Zazněla slova o tom, že
komunistický režim měl na
celém světě více vězňů než re
žim nacistický. Milan Diatnal, který promluvil za KAN
v Příbrami, uvedl, že na základě
přijetí zákona o protikomunis
tickém odboji a odporu proti
němu bude KAN i nadále po
žadovat úplný zákaz KSČM.
Ivan Medek vyjádřil. žc Kan
celář prezidenta republiky je té-

tem 5 mnoha zákony, které si
komunisté již dříve pro svoji
ochranu vydali. Tyto zákony
platí stále a vím, žc je nejde
naráz změnit
*.
Podle jeho vy|j
dřeni. ie základem demokratic
kého systému tneci neomezínerst vlastnického práva, které ic
v praxí neustále omezováno
-Stojíme na šatném začátku ob
dobí, v němž budeme muset pře
dělávat zákony a předpisy o re
habilitacich a restitucích a výře
šit všechno beze zbytku Přesně
tak. jak to odpovídá principům
demokratického siatuShromážděni se usneslo nu
této rezoluci: «Žádáme nove
projednaní a novelu restituční
ho zákona 87/9/ Sb o mimo
soudních rehabilitacích, zákona
229/91 Sb o půdě v jeho sou
časném znění a zákona 4ПЗ.Ч>І
Sb o zmírnění majctkovvch
křivd.
Ty to zákony je nutno uvést do
plného souladu se Všeobecnou
deklaraci lidských práv, s Ev
ropskou konvenci lidských piav
a s dalšími platný mi česky ini za
kóny, pokud jsou ve zřejmém
rozporu
Znamená to kromě jiného
vráceni veškerého majetku, kte
rý dosud nemohl a neby I v r.icen
v resutuci. at ho vlastni fy zické
nebo právnické osoby, jeho
vlastníkům «
Rezoluce byla zaslána minis
terstvu financi, spravedlnosti,
zemědělství. Ncjvyššimu soudu.
Generální prokuratuie parla
mentu з dalším institucím
Dokončeni přišté

Tsxt jednoho z dopisů, které hnuti obdrželo z jižních Cech:

Vystěhování rodiny
bylo komunistickým divadlem
«Vzpomínám na svoje staré, k smrti utýrané rodiče. Na je
jich vyhaslé oči od pláče, na zarudlé oči z probdělých nocí,
ze strachu z nejisté budoucnosti. Zoufalé modlitby byly je
jich jedinou útěchou, když se otec vracel z vězení vždy
s podlomeným zdravím, za to, že nesplnil nesplnitelné.
Zoufalí, se sepjatýma rukama klekli a prosili, aby mohli
doma zemřít.
Ale hyeny s lidskou tváří si pozvaly na toto nechutné diva
dlo příslušník) SNB. Jako na nějaké lotr), ab) je bez jejich
účasti vyřadili po svém. Jeden z tčebto katů tatínka napadl
hrubými nadávkami, smýkal jím o zem, až mu utrhal všech
ny knoflíky, když se tatínek bránil vystěhování. Násilím jej
nacpali do náklaďáku a spolu s nábytkem ho odvezli. Pro ma
minku měla přijet sanitka, neb jí vypovědělo srdce, ale na tu
se nečekalo. Naložili ji tedy také na náklaďák. Tak skončilo
utrpení osmilelčho týrání a šikanování, věznění, psychického
vyčerpání vesnického kulaka.
Jako žebráci zemřeli moji rodiče, ve dvou chladných a vlh
kých místnostech, po čtyřech letech vyhnanství
.
*

Kontaktní adresa:
Hnutí - 21, Příbram 3/454,
PSC 261 01

s ou k r o m ý

28. ledne 1994

týdeník

-!

Ja ký byl i komunisti,
říká se, že oyli rudí
nebo červený? No přece
rudí! Kdepak, zlatí!!
Dr.Milan Hulík patří k
těm málo lidem, kteří
tento vtip kolující oo
naší vlasti oerou vážně.

Revoluce by neměla být hloupá
Popřévratoyý establishment totiž neučiní) to'základní, co děláváv.
jí všichni revolucionáři nesametmých prntitoUUtních řívolúcí. -,J
Obsadí nejen kasárny, pošty a letiště, álc i archivy tajně policie,
přinejmenším posadí aspoň do domácího vězení exponenty totalit
ního režimu a nedovolí jim využívat ke svému prospěchu všechny
výhody, včetně majetkových, kteří d uznrpovaB za svého režimu.
Revoluce totiž může být nekrvavá, ale neměla by být hionpd. v,-»»
Mc takového se v CSSR, ani ÖSFR či v CŘ nestalo. Naopak
jsme svědky absurdních dramat, které by si nevymydel ani spisovatel nejabsurdnřjších her.
',■
' ;
Soudy rozhodující o restitučních sporech provádějí důkazní
řízení o takzvaném trvalém bydlišti, přičemž tento pojem není
československým právním řádem definován, a přitom je rozho
dujícím kritériem pro rozhodování o vrácení ti nevrácení ma
jetku. nezřídka miliónových hodnot. Neočištěná justice jíž de
mokratického státu při svém rozhodování mnohdy znovu t podstatí konfiskuje majetek, předtím již konfiskovaný režimem ko
munistickým, nebo někdy dokonce i nacistickým. Tato káňfi&

kační tripartita jen do
kazuje, že duch George
Orwella v této zemi ne
zemřel. Jeho nový román
by se mohl jmenovat Če
skoslovensko 1994! M.H.

jiidéfeí^wu^äbýVátema'mOŽ,

M'^<č4vl^^

doláoríMiía№Hulík

Malá aférka kolem pomní
ku Jene Švermy mě dost
zaskočila, nebol jsem ne
předpokládal, že most,
který byl národem jednou
provždy nazván mostem Mi
lana Rastislava Štefánika
má být najednou Janáčko
vým. Bylo by smutně, aDy
chom se ne význam reoubli-'
ky založené tímto vynika
jícím Slovákem dívali dodobně jek to dnes dělá věZfcúJtší část jeho krajanů. A
□ Obvodní úřad pro Prahu 1 hodlá na vlastní náklady odstranit sochu
Sbratření (vlevo) z vltavského nábřeží sochu Jana Svermy (vpravo) a zá
roveň navrhnout zrněnu názvu Svermova mostu na Janáčkův. Foto CTK

Uvnitř
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Josef Pražan, Krouna

JAN KORBEL

"Ú řadu " ro d o k u m en taci a vy 

Jako novinář bych měl mít přehled o tom, co se kde stalo,
co probíhá, co se chystá. Ale protože jsem jenom člověk a
nevím o všem, a u všeho nemohu rozhodně být, čtu i jiné
tiskoviny, zda mi něco neuteklo. Ke své smůle musím mnohdy
přelouskat i periodika jejichž úroveň je taková jaká je. A
přesvědčil jsem se, že i jiní čtou také pečlivě, byť s poněkud
jinými záměry a úmysly... V druhém okresním týdeníku jsem
totiž pod značkou (PN) objevil téměř přesné citace tří materiáiů, které týden předtím vyšly v našem listě. Nevadí mi, že
(PN) ve své novinářské nemotornosti nebyl schopen alespoň
přeformulovat jednotlivé "věty. Překvapuje mne ale, že člá"ňečěk o Plese Květů uvedl se stejnými nedostatky, kterých
jsem se o týden dříve dopustil já. V programu plesu totiž
zřejmě nevystoupí mnou uvedení umělci. Důvod je prozaický.
Buď nepotvrdili smlouvu nebo si pořadatel plesu vybral jiné,
snad populárnější celebrity. Znamená to, že (PN) se ani ne
obtěžoval zvednout telefon a informaci si na patřičných mís
tech ověřit. Docela přihlouple vše opsal. Proto mám pro (PN)
povzbudivou zvěst. S nájezdem Chrudimská na deník bude
moci tento "redaktor" sedět v kanceláři na zadku a do svého
týdeníku v klidu a pohodě opisovat zprávy, kterých by měl v
našich novinách nalézt přehršel. A čtenářům se za mylnou
informaci o tom, že ve slavnostním programu Plesu Květů
možná vystoupí někdo jiný, pokorně omlouvám.

Dne;

č.j. ÚDV - ODV-l/Vt-93

1.12.1993

Při odpovédl uveďte vidy toto Číslo jednacli

ÚňAD PRO dokumentaci

Vážený pan

Ing. Vladimír

a VYŠETŘOVÁNÍ

Hajný

Bažantní 697
165 OO

Věc:

Praha

6- Suchdol

Stížnost na býv. vyšetřovatele StB - zpráva

Sdělujeme Vám, že Vaše stížnost nám byla postoupena

k vyřízení vojenskou obvodovou prokuraturou v Praze.
Za účelem jejího objasnění, navrhujeme, abyste navštívil
naše pracoviště v Praze 1,

dě telefonické dohody - č.t.
Očekáváme Vaší zprávu a jsme s pozdravem

Ředitel

Ořadu pro dokumentaci_jj_yvyšetřov<íní

CESTOU K PRODLOUŽENÍ ŽIVOTA JE OMEZENÍ CUKRŮ, TUKU A SOU

И0С ĚEŠI ZBYTEČNÍ UMÍRAJÍ
І Závěr roku je v ekonomicky rozvinutých ze- ní mozkové příhody okolo 25 tisíc Celkem
mích tradičně spojen s přejídáním. Přitom tedy 72 tisíc úmrtí ročně připadá na konto
v současné době žijeme v období civilizačních těchto nemocí, přičemž se posouvají do stále
chorob, na které i? u nás odevzdaně čím dál mladších věkových skupin. Kde je hlavní pří.mladší umíráme, н
1 s
1
, <9na tétb wepidemiewř ч > • .
;<v . ..
Jde hlavně o kardiovaskulární choroby,
Všechny tyto choroby urychlují negativní
které jsou podle prof. J. Šobra ze IIL interní stránky současného životního stylu $ výrazným
kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze příčí- podílem nevhodného množství a kvality potrh
nou 56 procent úmrtí populace ČR, a nádoro- vin, V roce 1960 dosahovala u nás průměrní
vá onemocnění, na která umírá 21 % občanů, denní spotřeba tuků 80 g, dnes je to .140 tí BěBěhem let 1950 až 1986 se úmrtnost na kar-.hem ŽO. století stoupla spotřetoculuru deset;
diovaskulámí choroby zvýšila o 71,4 % a dnes krát a spotřeba solí nět až sedmkrát je bezjejich nárůst činí ročně tři procenta. Konkrét- peČně prokázáno, že výrazně“ómežení živočiš
né na srdeční infarkt ročně umírá 18 tisíc ob- ných tuků, cholesterolu, kuchyňské soli a volčanů, na příčiny způsobené ischemickou cho- ných cukrů je cestou k prodloužení lidského
robou srdeční dalších 15 tisíc a na náhlé cév-

života.

Zlata SlRCOVÁ

pplk. JUDr. Ing.' Lubomír

Blažek

Vážení předplatitelé!
Oznamuju Vám že od nového
roku se

zvedá cena novin.

Za jedno člíslo se bude

platit 7.80kč.

**
**.<?

Očkuji za pochopení
Vaše expedicntkí.

n c v in y "

Padá sníh
zase po roce
Větve stromů
mají přišité bílé nárameníky
jehlou mrazu
Sadem prolétl ruměnec jeřabin
Pípání v rohu sadu
rozřadily hýly
ronzový hlas věží vánoce

z

Přečetl jsem za vás

"N ecen zu ro v an é

V zimě na břehu Krounky
Jdu proti proudu
navzdory mrazu zasněný
vstříc jaru, které už tuším
v dálce
Ač v oku ještě slzu
chladem zasklenou, na klopu •—
na kabát
jchnčdou připínám odznak své
touze
UŽ těším sena tebe
až pout ledu sluncem zbavená
budeš si na vlnkách zase hrát
3 dřívky
a já mnohosti života znova
zaskočen
na tvém břehu v tišinách
s černými kosy vzdávat své
díky

1

z

Je neděle
v Bukádkovč dílně je svátek
Husaři stojí vepříma ve
třmenech
šavle tasené k poctě
na poličce odpočívá ostří dlátek
Panenky točené láskou
slepičkám sypou zmĺäca
radosti
polednem voní klíh z kosti
a hoblinky
pod stříškou Špalíäcy
čerstvého dřeva
vojáčci modří a červení
do bitvy' nesou si srdce na dlani
k dětem pod stromek
vánoční
v tomičkách voní jím
krajíček chleba
Nad cestou zavátou
maličký bubínek rachotí
levá, jen levá
o ozvěna vrací mi
doma, jen doma

TAKYNOVINÁŘ

š e tř o v á n í" n ř i š l a z "V o jen sk é oovodové p r o k u r a tu r y , kde le ž e la od ú n o ra .

je bezpečný můj kryt
přešlo, kdo chtěl by nás
napadnout
před střílnu mého srdce
musí předstoupit

ORADU VYŠETŘOVANÍ PRO ČESKOU republiku

170 34 POŠTOVNÍ ORAD PRAHA 7, POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 21

Znráva

Mí předkové
na mlatech rovin
rozduněli cepy žírnou zem
o svahy hor opřeli svůj štít
To jsou mé Cechy
kde mé nohy znají
mého kraje každý anol
Za prahy vyšlapanými mými

ÚŘAD PRO DOKUMENTACI A VYŠETŘOVÁNÍ ČINNOSTI STB

KRAJSKÁ PROKURATURA

-2-

502 13 HRADEC KRÁLOVÉ

v Hradci Králové 13.12.1993

2 Kn 11/93

Usnesení

Krajská prokurátorka v Hradci Králové ve věci trestního
oznámení ing. Vladimíra
Hajného, nar. 11.4.1939 v Českých
Dorohostajích na Ukrajině, trvale bytem Šumperk, ČSA čp.34,
které směřovalo proti bývalému vyšetřovateli StB mjr.Stanislavu
Tláskalovi,nar. 8.4.1927 v Městci nad Dědinou, nyní důchodci,
trvale bytem Hradec Králové, Nezvalova čp.852, který se měl
dopustit trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele
podle § 158 tr.zákona, nebot
dne 24.11.1977 na obvodním oddělení VB ve Vrchlabí jako vyšetřova
tel odboru vyšetřování StB KS SNB v Hradci Králové při výslechu
svědka ing.Vladimíra Hajného, nar.11.4.1939, v trestní věci
stíhaného ing. Čestmíra Vaško,nar.28.12.1935 v obci Krouna,
trvale bytem Krouna čp.93, okr.Chrudim, měl vůči svědkovi ing. Haj
nému použít nezákonný psychický nátlak, když na něho pří výslechu
křičel a v rozporu se zákonem protokoloval skutečnosti, o kterých
tento svědek nevypovídal a tyto skutečnosti pak měl zneužít
při dalším trestním stíhání ing. Čestmíra Vaško, kterého se
tak měl snažit obvinit z dalšího trestného činu (špionáže),
k čemuž měl použít vykonstruovaných důkazů vyplývajících právě
ze shora uvedeného nezákonně protokolovaného výslechu svědka
ing. Hajného,

rozhodla

takto:

Podle § 159 odst.l tr.řádu se věc
odkládá , nebot
tu nejde o podezření z trestného činu a není na místě vyřídit
věc j inak .

Od.ůvodnění

Na krajskou prokuraturu v Hradci Králové bylo předloženo
k prověření trestní oznámení ing.Vladimíra Hajného ze dne 26.3.1993.
ve kterém oznamovatel poukazuje na údajnou trestnou činnost
bývalého vyšetřovatele StB mjr.Stanislava Tláskala, který se
měl dopustit v r.1977 trestného činu zneužití pravomoci veřejného
činitele
dle § 158 tr.zák., a to shora popsaným způsobem.

Stanislav Tláskal jako vyšetřovatel StB tehdy trestně stíhal
ing. Čestmíra Vaško pro trestný čin služby v cizím vojsku dle
§ 115/1 tr.zákona a v průběhu přípravného řízení vyslýchal jako
svědka i ing. Hajného, na kterého však měl v průběhu výslechu
dne 24.11.1977 křičet a vyvíjet i jiný psychický nátlak, když
též měl protokolovat skutečnosti,které ing. Hajný při výslechu
neuváděl, a to tak, aby je mohl v dalším řízení zneužít proti
ing. Čestmíru Vaško k.rozšíření obvinění pro nový trestný čin.
Dle slov oznamovatele mjr.Tláskal v úmyslu stíhat ing. Vaško
i pro trestný čin špionáže (resp. vyzvědačství dle § 105 tr.zák.
z roku 1961), přičemž do protokolu o výslechu svědka Hajného
měl (na rozdíl od skutečné výpovědi svědka) zapsat, že ing.Vaško
v době, kdy byl v emigraci v NSR, požadoval zaslat od ing. Hajného
z ČSSR "mapy územních celků ČSSR", ač svědek prý před vyšetřovate
lem použil pouze slova a termín "turistické mapy". Pojmu "mapy
územních celků ČSSR" pak mělo být mjr. Tláskalem skutečně zneužito
proti ing. Vaško jako důkazu další trestné činnosti posledně
jmenovaného, když z tohoto termínu mělo vyplývat, že ing. Vaško
se snažil opatřit pro zahraničí "tajné mapy".
Na krajské prokuratuře byl shora uvedený podnět náležitě
prošetřen. Byly shromážděny veškeré dostupné materiály a doklady,
které se týkaly předmětné činnosti vyšetřovatele StB a vlastního
trestního řízení proti ing. Čestmíru Vaško v roce 1977. Byl
opatřen a prostudován trestní spis Vojenského obvodového soudu
v Hradci Králové č.j . 1T 14/78. Tento soud pak v závěru řízení
odsoudil ing. Čestmíra Vaško pr shora cit. trestný čin služby
v cizím vojsku. V tomto spfise se nalézají protokoly
všech vyšetřo
vacích úkonů, které v přípravném řízení trestním prováděl vyšetřo
vatel StB mjr. Stanislav Tláskal. Je zde i protokol o výslechu
svědka ing. Vladimíra Hajného ze dne 24.11.1977. Kromě upřesňují
cího vysvětlení oznamovatele ing. Vladimíra Hajného podal do
zápisu vysvětlení dle ust. § 158/3 tr.ř. i jmenovaný Stanislav
Tláskal a další příslušník StB, který byl přítomen při výslechu
ing. Hajného dne 24.11.1977. Byl to J UDr . Jaroslav Svoboda,
který tehdy vystupoval v hodnosti nadporučíka.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že ing. Čestmír Vaško,
nar. 28.12.1935, byl na základě usnesení vyšetřovatele odboru
vyšetřování StB SNB v Hradci Králové mj r.Stani s 1 ava Tláskala
ze dne 19.10.1977 (usnesení o zahájení tr.stíhání a vznesení
obvinění dle § 160/1, § 163/1 tr.ř.) stíhán pro Jeden trestný
čin, a to trestný čin služby v cizím vojsku dle § 115/1 tr.zák.,
kterého se měl obviněný dopustit tím, že nejméně od počátku
dubna 1971 do začátku měsíce srpna 1977 vykonával jako čs. občan
bez povolení službu v cizím ozbrojeném sboru USA armády ve Stutt
gartu na území NSR. Poprovedeném přípravném řízení podal dne
30.1.1978 prokurátor k Vojenskému obvodovému soudu v Hradci
Králové proti ing. Čestmíru Vaško obžalobu. Obžaloba byla podána
taktéž pro trestný čin dle § 115/1 tr.zák., přičemž zmíněný
soud pak též pro tento čin
dne 14.3.1978 svým rozsudkem č.j.

"Res nublica” č. 4/94
-3-

1T 14/78 obžalovaného i odsoudil, když mu uložil trest odnětí
svobody v trvání čtyři a púl roku a trest ztráty vojenské hodnosti.
Z uvedeného trestního spisu je patrné, že mjr.Tláskal v
průběhu přípravného řízení trestního vyslechl celou řadu svědků
a'mezi nimi byl i ing.Vladimír Hajný. Posledně jmenovaný byl
vyslechnut jako svědek pouze v jednom případě. Došlo k tomu
dne 24.11.1977 na obvodním oddělení VB ve Vrchlabí. Příslušný
protokol o tomto úkonu je založen na čl.143-146 trestního spisu.
Pod protokolem je podpis vyšetřovatele StB mj r.Stanis lava Tláskala
a svědka ing. Hajného. Výslechu se účastnil i další příslušník
StB npor.Jaros 1 av Svoboda, který výpověď svědka na základě diktátu
vyšetřovatele zapisoval psacím strojem. Pod protokolem je i
jeho podpis. Nikdo jiný se výslechu neúčastnil. S ohledem na
tvrzení ing. Hajného, že při uvedeném výslechu na něj byl vyvíjen
psychický nátlak, že na něho vyšetřovatel křičel a že do protokolu
bylo psáno něco jiného, než co svědek vypovídal (hlavně termín
"mapy územních celků ČSSR"), byla tato část původního trestního
řízení opětovně přezkoumána. Přitom bylo zjištěno, že shora
uvedené tvrzení ing. Hajného dnes již nelze prokázat. U předmětného
výslechu dne 24.11.1977 byli po celou dobu trvání výslechu přítomni
pouze ing.' Hajný, mjr.Tláskal a npor. Svoboda a oba posledně jmenova
ní před prokurátorem při prošetřování»této věci shodně prohlásili,
že žádného nátlaku se vůči vyslýchanému nedopustili. Též popřeli,
že by do protokolu zapsali jiné skutečnosti, než které vypověděl
svědek. Za této důkazní situace zbyl k prověření jen jediný
možný zdroj k potvrzení (či vyvrácení) tvrzení ing. Hajného,
kterým je tak pouze vlastní text předmětného protokolu. Z něho
však vyplývá jen to, že svědek při své výpovědi použil pouze
v jednom případě pojmu a termínu "mapy územních celků ČSSR"
s tím, že ho o zaslání těchto map žádal z emigrace ing. Čestmír
Vaško. Dále z textu protokolu vyplývá, že svědek byl v průběhu
výslechu řádně poučen dle příslušných ust. tr.řádu o možnosti
doplnění a opravy protokolu a že tohoto práva svědek využil
a nechal do protokolu zapsat požadavek vyškrtnutí věty, kde
se zmíněný termín vyskytoval. Z textu protokolu nelze také dovodit,
že by byl vůči vyslýchanému vyvíjen nějaký fyzický nebo psychický
nátlak.
Ani další tvrzení ing. Hajného - tvrzení, že mjr.Tláskal
posléze zneužil zaprotokolovaného termínu "mapy územních celků
ČSSR" k vykonstruování důkazů k dalšímu trestnímu stíhání ing. Čest
míra Vaško pro trestný čin špionáže (resp.vy zvědačs tví ) - se
nepotvrdilo. Z celého trestního spisu, který se vedl v průběhu
trestního stíhání ign. Čestmíra Vaško totiž vyplývá, že ing.
Vaško byl stíhán jen^pouze pro trestný čin služby v cizím vojsku
podle § 115/1 tr.zák.; navíc mjr.Tláskal po ukončení vyšetřování
ve své závěrečné zprávě ani svědka ing. Hajného nejmenuje a
neuvádí protokol o jeho výpovědi jako důkaz o nějaké »trestné
činnosti obviněného, a to jak ve vztahu k trestnému činu podle
§ 115/1 tr.zákona, tak ve vztahu k jakémukoli případnému jinému

-4-

trestnému činu, např. k cit. trestnému činu vy zvědač s tv í . I
obžaloba prokurátora zněla pouze na trestný čin podle § 115/1
tr.zákona a ani zde se jako důkaz neuvádí výpověď ing. Hajného.
Shodně zněl i konečný rozsudek Vojenského obvodového soudu v
Hrac i Králové.

Po zhodnocení shora zjištěných skutečností je pak na místě
konstatovat, že se provedeným šetřením nepodařilo potvrdit a
důkazně podložit tvrzení oznamovatele ing. Vladimíra Hajného
o trestné činnosti bývalého vyšetřovatele StB mjr. Stanislava
Tláskala v souvislosti s trestním stíháním ing. Čestmíra Vaško,

které proběhlo v letech 1977-1973.
Podle ust. § 159 odst.l trestního řádu může prokurátor
věc odložit, nejde-li ve věci o podezření z trestného činu a
není na místě vyřídit věc jinak. Protože tomu tak je i v případě
trestního oznámení ing . VI ad i míra Hajného, bylo rozhodnuto o
odložení věci tak, jak je to popsáno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost,
kterou je možno podat u krajské prokurátorky do
tří dnů odídoručení nebo oznámení usnesení.
Stížnost nemá odkladný účinek.

Krajská prokurátorka:
JUDr. Ludoslava Hurychová
v z. Mgr. Tomáš Žuček

Hradecká nrokuretura, která vyšetřovala moji stížnost
mi dnla no odvolání pouhé tři dny! Uvážím-li, že jsem
si oznámení o tom mohl vyzvednout v sobotu, zbývaLo mi
tedy prokletě málo času. Výhrady však mám a nemalé na
nr. dôstojníci StB Tláskal a Svoboda si jako obvykle
navzájem dosvědčují, že si nic nedovolili a to si urči
tě odsouhlasí i u všech svých případů, naší prokuratuře
to stačí a ani si nezajistí výpověď Ing.Čestmíra Vaška,
kterého Tláskal v podstatě poslal oro nic za nic na 4 a
nůl roku ne Iv.írov. Právě velmi nechutným nátlakem ne
svědky tak jako v mém případě, že o tom ve vyšetřovacím
protokole není nic napsáno je nabíledni 8 pokud to dres
stačí, pak ten samet potřebuje drátěný kartáč.
V.H.

e
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(Dokončen! ze strany l)

Ředitel odboru vnitřní politiky
Kanceláře prezidenta republiky
I. Medek Iménem V. Havla shro
mážděným řekl, že Kancelář fe
k dispozici pro Jakékoliv Jednání,
poradu a pomoc. Generálni proku
rátor J. Setina prohlásil, že za čtyri
roky od sametové revoluce jsou vý
sledky při nápravě krivd velmi ma
lé. Podle Jeho slov budujme de
mokraUcký stát s komunistickým
balastem a vlastnické právo Je ne
přetržitě omezováno. Dodal rov
něž, že bude třeba předělávat zá
kóny a právní předpisy o rehabilita
cích a resutuclch, nebot tyto zále
žitosti je nutno vyřešit jednou pro-

vidy a beze zbytku. Člen předšed
nictva Klubu angažovaných nestra
nfků M Dratnal vystoupil s poža
davkem KAN na uzákonénf zákazu
KSČM |ako nástupnické orgamza
ce KSČ, kterou nedávno prijarý zá
kon označuje za zločinnou a zavr
ženfhodnou. takže I ona má vlast
né stejný přívlastek. Tento požádá
vek zaznél i na pražském shromáž
děni u sochy sv. Václava, kde sl je
ho účastnici phpomnéll tragický
21. srpen. V této souvislosti zde za
znélo, že omluva za akt meztná
rodního terorizmu, kterého se voj
ska Varšavské smlouvy v čele
s armádou Sovětského svazu do
pustila v roce 1968 na českém ná

rodé, by neměla být při návštěvě
prezidenta Ruské federace B. jeldna v ČR i Jednáni o zněni připra
vované smlouvy mezi ČR a Rus
kem Jakýmkoliv způsobem zpo
chybňována. V tomto smyslu také
účastnící akce prijali prohlášeni,
adresované prezidentu V. Havlovi.
Předseda KDS V. Benda ve
svém projevu vyslovil názor, že
vládnoucí garnitura reformních
komunistů v roce 1066 dílem
v skrytu duše okupaci přivítala,
neboř dosah demokratických ex
perimentů zaskočil většinu těch
komunistů, kteří na né původně
přistoupili. Další část těchto ko
munistů, až na několik výjimek.

PLAC U NESPRÁVNÉHO HROBU

byl na základě nepravdivých ddajň v Milosti

Generální prokurátor šciina si myslí,
-

D ubenec

JAN KADLEC

P S Zpráva CTK neuvádí. zda se JUDr Jiň. Setina pri svém sobotním projevu v Duzena červenal

Š e tin o vi c h y b í v lá d n í p o d p o ra

V Dubenci i Přďrami se v sobot'.' konalo ustavutifi shrrvnáždAn.' .Hnutí Cechů a Sta
šků okradených komunistickým režmem-. Shromážděni uspořadata příbramská orga.race Konfederace politických vězňů ve spolupráci s KAN a krajanskými organizacemi
zahraničí Několik stovek účastnici. kteří pčneh i z ci2iny včetně zamoří, požadovalo
ovnéž zákaz KSČM Podle jednoho : rnoatorú setkáni V šrouba klade hnuli důraz na
održovaní mezr.aroonich dohod o záKiacnicfi lidských právech a svobodách. Na shro
máždění zaznět i názor, že od sametové revoluce uplynuty téměř člyň roky, ale výsledky
sou vetrru malé Budujemo demovatory řád s Komunistickým baraslem Čtyři roky po
řevratu nepřeiržné omezujeme via wi«o»e právo NejDOzorubodnéjái na těchto myšlenách je skuiečnost že je vyslovil gene-áim prokurátor CR JUDr J. šetina Dodal k tomu,
e na Listinu záKiaon<ch práv a svobod poukazuj; -zejmena ti. kteří Dy měli byt ticho a děit pokántJUDr šetrná využit řečnické Intxxvy < k vysvětlení svého -bytového problému-. Provil
ovněž. že CR stoji na samem začanui budovaní právního státu -Pokud 10 dosud byla
•elanka, tak od teď 10 bude velmi cstra záležitost.- řekl -Myslím st. že bude nutno po
robovat razněji.. •• Takže, občané. -od led to bude velmi ostrá záležitost- Což o to. přiadú. jak -postupovat rázné,'-. se narde ve světě oost Například v Chile Zbývá jen
racka, kdo se ujme role generála Pnocneta Soudím, ze generála, schopného zvládnout
uto historickou úlohu, zatvn u nas nemáme. Že by ledy sám pan generamP

>c ho

Občané, selanka »od teď« končí!

vláda málo podporuje. Uvedl, že vláda ncmftfr nechává« generál
ního prokuráiora na základě novinového obvinění v lakové situaci,
v jaké se ocill on sám V současné době jč zpochybňováno daUí
setrvání šelmy ve funkci v souvislosti s lim. Je mři z/skni nlrcm

ALÓ NOVINY ‘PONDĚLÍ ® 23. SRPNA 1993
praxí. Obča— z včtšiny z nich

Spravedlnost nelze časově or
lin Setina mři poměrně slušný kredit u lidí. V dopisech mu lidé
vsali, že mu drží palce, aby se nenechal odrediL Svou funkci gene
rálního prokurátora nechtě) přijmout. Vedřl, co obnáší, Dakonec'
ařija! a vstoupil do ní jako bezpartijní. Podle jeho slov mu tisk
jdělal takovou reklamu, aby vy padal stejné jako každý druhý,
který se dostane k moci. Již delší dobu shání prokurátora, který si "
j soudu zasedne ke cause Minank. Zatím mamě—

Památku oběti srpnových události z let
icu <t uKucpiovali je. Nechceme pomstu, jsrn 1968
a 1969 připomněly v sobolu občanům
než oni, pomsta patří bohu, ale chceme spr a návštěvníkům Brna i čerstvé kytice Kara
fiátů. mečíků a ráži pod paničiiiinii deskami
nosí. Můžeme odpustit porazenému, ale ně v různých částech druneho největšího města
Podle iiifonnaci Utadu pro lešení dů
mé odpustil nepříteli. Tento nepřítel nebyl p<; CR
sledků pobytu sovětských vojsk na území

Generální prokurátor Setina na ustavuifclm shromážděn! Hnu
tí Čeehč a Slováků okradených komunistickým režimem v Dubend vyslovil názor, že vláda nemůže nechávat generálního pro
kurátora na základě novinového obviněni v takové sltuad, v jaké
se odť on sám. Připomeňme, že ona situace se vytvořila poté,
kdy dik zveřejni! údaje, které J. Setina údajně uvedl do své žá
dosti o získání obecního bytu, zároveň s Informacemi o jeho sou
časných bytových poměrech. Odhlédneme-li od faktu, že gene
rální prokurátor by v žádném případě neměl využívat politických
výročí k veřejnému foukání na vlastni bolístky, je naprosto nepo
chybné, že zjevně pláče na nesprávném hrobě. Vláda totiž na
post generálního prokurátora neměla a nemá žádnou ústavní
vazbu. Podle úpravy platné před přijetím nové Oslavy ČR právo
jmenovat a odvolávat generálního prokurátora náleželo předsed
nictvu ČNR. Současný právní stav se vyznačuje jistou anomálií,
spočřrajíd v tom, že sire existuje prokuratura, ale Oslava již za
kotvuje státní zastupitelství. Do doby než bude zřízeno, viak
▼ přechodných ustanoveních počítá s fungováním prokuratury.
Orgán, který Setinu do funkce jmenoval, tedy předsednictvo
ČNR, již také neexistuje a Poslanecká sněmovna takový orgán
nemá. Kdo by tedy mohl generálního prokurátora podpořit ane
bo naopak odvolat? Podle platného znění jednacího řádu Posla
necké sněmovny to může být na návrh poslance ä kteréhokoli
orgánu Parlamentu pouze a jedině předseda Poslanecké sněmov
ny. Chová li se tedy vláda ke kauze Setina zcela neutrálně, činí
jenom dobře. Naopak Poslanecká sněmovna by si měla nepro
dleně opatřit dostatek Informací o dosavadní činnosti generální
ho prokurátora Jak ve sféře profesionální, tak z oblasti aktivit
soukromých. Veřejnost právem očekává, že závěr, který z nich
uänl, bude rychlý, adekvátní a prost nepřípadných politických B• •
Kateřina SLÁDKOVÁ

JOSEF MARACZI
Pane ge nerálni prokurátore,
• sobotním Pudem právu je napsa
lo, ie jste vyzradil informaci jedno
mu významnému politikovi o lom,
ie jej BIS sleduje v souvislosti s růziymi machinacemi a dokonce
obchodem s drogami?
Já se budu samozřejmě s Rudým

irávem soudit, ale až nebudu geneáJnfm prokurátorem. Jako generální
irokurátor nemám prostě sílu se
> nimi soudil.
Co si myslite o viech těch útocích
r tisku, kte'é jsou psány proti vaií
isobí?

Povaluji ie za soustředěnou, orga
nizovanou si.andalizaci. která trvá již
několik měsíců, a myslím si. že
nám důvody a příčiny, proč tomu
ak je. To se však netýká jenom mé.
ká se to i nového vedeni ministertva vnitra. Co se týče tvrzeni o neorávněnem obýváni bitů či domů.
A se k lomu vrátím až poté, jak rozodne magistrát. Necítím se byt vini
em v lom smyslu, že bych podvedl
•lagistrát, tak jak je to v tisku pte-

rentováno. Nemyslím si. že je nutné,
aby se dělaly takové překotné
a neprofesionální závěry na základě
obviněni Rudého práva.
V čem povalujete dezinformace
v tisku za nebezpečné?

Podívejte se, představte si, že jako
generální prokurátor podáte žalobu.
Začnou se v tisku objevovat titulky,
že Setina je tím či onim. Nepřetržitě
se bude krmit tisk. Pokud někdy
bude vynesen rozsudek, tak ten už
nikoho nebude zajímat. S právníky,
odborníky u stolu se ta aféra kolem
bytů s předložením důkazů nechá
vysvětlit za hodinu. Těžko to však
vysvětlíte laické veřejnosti a lidem,
kteří samozřejmě čekají na byt.
Rozdmýchává to nejnižší lidské
pudy. Je to tak naplánované. Je se
Rudému právu podařilo mě dostal.
V' lom připadl by měla zaujmout
k celé věci své stanovisko vláda?

Děsím se іиію. Je vlada nevyčkáva
a její jednotliví členove a představite
lé politických stran se najednou zač
nou dohadoval nad zprávou Rudého

•V přijetí zákona o protikomunistickém odporu šidím určitý posun dopřv-du,« řrkJ v sobotu

JIH Setina.

práva, jako kdyby byl vynesen právoplatný rozsudek. Je třeba požadovat
solidnost, to znamená, Je nikdo nebu
de rozhodovat na podkladě novinové
ho článku. Od toho máme soudy, kon
trolní instituce, ktert-všechno mohou
docela v klidu definitivně vyřešit.
Vždyf mně, jako generálnímu proku
rátorovi, na základě novinového člán
ku. bylo dáno méně oprávnění nežli
má každý zločinec. Byl jsem odsou
zený již předem
Bruč si myslíte, ie se vás nezasla
lo nějuká politická strana?

Každá politická strana žije dneska
už volbami, když ne vlastními, tak

Foto Josef Maraczí

komunálními, sahal do horké vody
se ji už z opatrnosti nevyplatí.
Setinová causa je dnes už taková, že
skutečně může někoho zdiskredito
vat. Nikdo z nich si neuvědomuje, že
Úkosým způsobem je možné odrov
nat každého.
hiáte podezření na konkrétní lidi,
klrří Celou causu proti vám otevřeli?.

Myslím si. že to má původ
v hlavním městě Praze. Ději se
majetkové přesuny. řadí lady mafii',
různé komploty, ale to je potřeba
dokazat. Myslím м však, že spravc-

.

Podobné požadavky zazněly
téhož dne také na vzpomfnkovén;
shromážděni s názvem Čtvrtsto
letí okupace, které se za účastí o

7

gažovaných nestraníků. sObéti
rudého teroru se v mnoha připa
dech dnes nemohou dovolat své
ho práva. Třebaže byly rehabilito
vány, Jsou dnes znovu trestány
Um, že Jim nejsou vráceny jejich
uloupené majetky, neboř ty Jsou
sicovky občanů uskutečnilo v Pra dodnes větžlnou v rukou rudé
ze na Václavském náměstí. Obě maflet.
akce uspořádala Konfederace poli
Na shromáždění v Dubend,
úckých vězňů spolu s Klubem an v blízkosti někdejšího koncentrač-

Dubenec/Praha (ves, ksm) - Navrácení uloupeného
majetku obětem rudého teroru a zákaz Komunistické strany
Cech a Moravy Jako nástupnické organizace KSČ požadovalo několik stovek účastníků ustavujícího shromážděni Hnu
tí Čechů a Slováků okradených komunlstíckÝm režimem,
které se konalo v sobotu v Dubend u Příbrami.

J RAIU. V sobotu si na setkání Hnutí Cechů a Slováků okradeních komunistickím
režimem v Dubenci neopomní! generální prokurátor J. Setina přihřát svou polívčič
ku. I ri tčlo slavnostní příležitosti totiž tak trochu ..mimo program“ konstatoval, }t
vlastní dům v Praze, kde Jsou tři byty. Dva prý mu bez jeho vMomí obsadil stát a ani
* 5 n ncba''l- •J cden
obsadil Já. protože Jsem tam nebydlel, a Je obsazen do
roku 1995,“ řekl J. Setina doslova, Tozapomníl snad na některá skutečnosti?
_

KAN žádá zákaz KSČM • Budou okradení občané i černým svědomím
současnosti? • Restituce je třeba konečné uzavřít • Omluva za okupad nesmi
zapadnout • V. Benda: Tvůrci Pražského jara okupaci v duchu přivítali

PRAHA, DUBENEC, BRNO (Irg/CTKl. Na tradičním mislč - Václavském ná
mčstí • si události roku 1968 připomněli Praia ne nu shromážděni k 25. vyroť
ního tábora Bytíz, kde se od roku vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. K připomenutí tohoto výroč
1953 spousta politických vězňů se v sobolu sešli občané i dalších mčst Ceske republiky.
srau obětí komunistické zvůle, to
vuaij suvčixkou okupaci, kicrú konečn
Okolí sochy sv. Václava zaplnilo přibližně
uvedl jeden z iniciátorů nově žalo
lnic lidi. Nu mítinku, pořádaném zde Klu přcni\ila Ucmoknitivkc expcnmcniy. jejich
ženébo Hnuti Cechů a Slováků bem angažovaných nestraníků (KAN) Jirsah /jNiru^il včišmu lěch komunistů, klel
a Konfederaci politických vézhú Českoslo
oj ně původně přistoupili
okradených komunistickým řeži
mem V. šroub. Hnutí sl podle feho I venska (KPVC). vystoupili I zástupci KDUNj\g»i uloupeného majetku" požadoval
v >otxxu ustavující shromážděn! Hnuli Cc
slov klade za cfl dodržování mezi CSL, ODS a KDS. „Omluva za akt meziná
rodního
terorismu,
kterelio
se
vojska
VS
chú a Slováků, okradených komunisnckx r
národních dohod o základních lid
režimem. klére se sešlo v Du bend u Phbr.i
skýcř. právech a svobodách, ajsme v čele s armádou Sovětského svazu dopusti
m.. Několik siovek účastníků. kteří pfijci
černé svědomí minulého režimu la 21. sqma I96K na českém národě. bv ne
> i ciziny, včetně zamoří, ruvnčž požadoval
a moc k tomu nechybí a budeme měla bít při návštěvě prezidentu II. Jelcina
(Pukruě(MÍn(na straně 2
i černým svědomím nového reži v CA’ a při jednáni o zněni připravované rákaz KSČM.
mu. Nechceme pomstu, ale spra- , smlouvy mezi CR a Ruskem jakýmkoliv způ
I
-------sobem zjiochvbňovana." uvádí sc v prolila- *vedir»oSL« prohlásil V. šroub.
(Pokruéovani ze strany 1)
(Pokračováni na straní 3)
šeni iičasinikú shromáždčni. které adresova
Setkáni uspořádaly KAN a KPVC spolu
li prezidentu V. Havlovi. Jak uvedl mluvčí
Krajanskými spolky v zahraničí. .Afy. obét
KAN P. Hubálek, tento klub požaduje na komunistické Ziůle, jsme byli rehabilitováni
rychle zradila a přistoupila na ko základě zákona o protiprávnosti komunis-< naše rozsudky o vině. tc jsme se dopustil
laboraci s okupantý. V. Benda tak
lického režimu a odporu proti němu uzako- trestných finů • a o propadnuli majetku. byl'
nanění zákazu KSČM jako nástupnické or
též prohlásil, že tehdejíí vedení
zrušeny ke dni, kds bvlv vydány." konstalova
ganizace KSC. podle KAN organizace zlo- < jeden
nehodlalo zbavit stát socializmu
z iniciátora shromážděni. V. Šroub
čmeckí
a zavrženíhodní. P. Hubálek zdů .Jsme ale znovu trestáni tur., Ir ndm nejsoi
a dovést ho ke svobodě a demo- •
raznil. že argumentace dnešních komunistů- vráceny naše uloupené niiijrtkv. které jsin
kracii. sšlo fen o kosmeucké úpra
vy, dDČÍ kroky. Svoboda byla dáv je vedena obdobným způsobem jako Goti-. většinou v rukou příslušníku rudé mafie. pri
waldova po válce. „Staví se za dělníky, při-' n;j b)lv snadnou kořisti o ‘nldrin za proká
kována fen tak. jak se to líbilo teh
lom převátou část lidi zavřených v padesu-1 zané slutby." Jménem prezidenta V. Hasl:
dejším mocipánům,< řekl předse
tvcli letech hvli pravé dělnici..." Podle vyjá
da KDS. Podle ně| v roce 1968 i dřeni předsedy KDS V. Bendy, reformní 1
existovalo dvojí pražské iaro. Jaro
komunistická garnitura, která vládla v Čes pozdravil shromáždění v Dubenči jeho po
reformních komunistů s kosme- ' koslovensku v ruce 1968. v skrytu duše při- radce I. Medek, bývalý zpravodaj Hlasu
ve Vídni. Vystoupil i generální pro
UckýmJ úpravami totalitního reži
nakradeněho majetku ncc Ameriky
kurátor J. Selina. Řekl. Je od sametoví revo
mu a Jaro občanské veřejnosti,
která se postavila na odpor proti lěžovat naši vlasti, beztak už kace uplynuly téměř čiyh roky, ale výsledky
jsou velmi malé. Uvedl, že .budujeme demo
komunizmu. sNeselhai národ, se
kratický stát s komunistickým balastem“.
lhala feho politická reprezentace,< •ni rudých nájezdníků a jejíPodle J. Setiny „íryh roky po převratu nedodal V. Benda.
■m, kteří se na nezákonnosted přeirčitě omezujeme vlastnické právo“.

CSIX. který by! založen I. listopadu 1991.
r. hynulo od 21. srpna do poloviny íiinj
!9bS v souvislosti s im.izí 8l> českosloven
ských občanů. D.álšich 722 bylo zraněno, z
lono 284 těžce.

v<^da na pokračování

Jiří Šctina se nechal v sobolu slyšet, že "bude nutno postupo
vat ráznčji. že nemůže vláda nechávat generálního prokurátora
tohoto státu na základč novinového obvinění v Rudém právu v
takové situaci, v jaké Tscm se ocitl já". Občana Šelmu lze chápat.
že trvá na presumpci neviny, a pakliže mu protiprávní nabytí
obecního bytu nebyle zatím prokážáno. je rozmracn. když ho už
předem hází většina koaličních strar. přes palubu.
Jiří Šetina jakožto generální prokurátor ovšem vládč přímo
znemožňuje, aby se za něj postavila. Naposled to demonstroval v
sobolu v Dubenci na Příbramsku. Na ustavujícím shromáždění
Hnutí Čechů a Šloví».č okradených komunistickým režimem Še
lma mezi jiným prohlásil, že "budujeme demokratický stát s komunislickym balastem" Restituční a rehabilitační právní nonny
bude prý třeba předé-at • "ke všemu se budeme muset vrátit a vy
řešit to jednou provždy a beze zbytku". Jiří Setina я postěžoval,
že platné předpisy mu neumožňují propustit kteréhokoli prokurá
tora spjatého s minulostí, ani ho přeložit (že by odložit?) na
městskou prokuraturu. A také mu vadí, že na Listinu základních
práv poukazují zejména ti. kteří by měli být zticha a činil pokání
Kdyby byl Setina řadovým občanem a rozhodl se takto pro
mluvit na schůzi politické strany či klubu - pak nic proti tomu.
On však stojí v čele generální prokuratury, jejímž posláním je
bdít nad dodržováním zákonů, ale v žádném připrdě provozovat
politiku! Vystoupení Jiřího Setiny v Dubenci mčlo však nejen
politicky, ale dokonce ideologický odér. Aby ho sířil nejvyšší
strážce zákonnosti, ye v demokratických zemích víc nevídaná.
Generální prokurátor prosté páchá sebevraždu na pokračování.
Koulíce už ho těžko může nevystřídat. Hlavní úkol však bude
mít i poté teprve před sebou: Namísto po komunistech zdědě
ného modelu prokurarur už konečně vytvořit efektivní a funkční
systém státních zastupitelství.
PETR NOVAČEK
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Setina: Od roku 1989 dosáhla CR malvch výsledků
Pribr.un1

ubcnci

prokur.ikK Jiří Scun.i
fCk. ze 1 \ \IcJk ) . kicrvk I) doNailiki
—• Čí"SK.1 Гк-JXlNlk.t <ЧІ ІІчДіфкКІІІ
jyíK xťlini injle

,. (жилії ky n:.i:

tXUblCir..“
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“Buchneme dc
s

nrp/cir/ité otne/ovano vlastnické
pravo
Řekl, žc bude třeba
píeděl.iv.f, /aknnv a právní před

pomalým. směrem, jak pokraču
j>." řek; Šcihu
Generirm prokurátor dodal. že

vině, vsdane komunislukvm
soud) "Jsme ale znovu neslaní

pis' o rch.ibihtacR I. j restitucích
“ke všemu sc budeme tnuvct vra

na Lisímu zjkiadnich práv a svo

um. že nam nejsou vrácen) naše

ktHHHHHji, k\n. tu a vyřešit to jednou provždy a
geiRTUllU pit»
Ix /c zby tku." řekl Setina

H.i UNl.lVUJHHH shHXH.k/JČ

Pozastavil sc nad Пні. že p>dlc

rv Hnuli čťdirt a Slováků okr.uk-

platných předpisů nejenže ne

ny ;h Кчмпнльїк kym režimem
šeim.i duh' uvedl, žr Česka re

může propustit kteréhokoli pro
kurátora spjatého s minulostí, ale
nemůže ho am přeložit na měst
skou prokuraturu “Nemůžeme
se divit, /o séci pokračuji lak

puóijk.l Mtřh na b.tfnnn ZaC.Wki; Ihj*>aro
dpt.ivmBi si.uu
že čtyři roky po převratu je zde

LIDOVÉ NOVIN

bviy zrušen* ro/sudkv o Hmch

1’oiidčb 23. srnna

bod poukazuj: zejména li. kicri

uloupené majetk*. kierr jsou
by měli byi ucho a čum pokutu
: většinou v rukou příslušníků
UsiavuiKÍho
shromážděni 1 rude malic, pro kletou naše in.i
Hnuli Cechů a Slováků okraje
jeik) byl* snadnou kořistí a žol
nych komunistickým režimem se dem z.a prokázané služby." řekl
zúčastnilo několik slovek lid:, z ![ Václav šroub Dodal "Jsme
nichž neklen pních ze zahraničí.
Jeden z maiáiorů hnuli V.kI.iv
Šroub uvedl, že otřu kotnuniviK- ‘
kelki režimu byly rehabilitovaný i

Návrat „uloupeného majetku*

řadovali v sobotu účastnici ústavu
ho shromážděni Hnuti Čechů a Si<
ků okradených komunistickým .*
mem. kterv se konalo v Dube
Hi Příbrami. Několik stovek učas
ků. kteří přijeli i 2 ciainv. rovněž p.
doválo záka2 KSČM.

černé svědomí minulého režimu
a moc k tornu nechybí a budeme
i černým svědomím nového řeži
mu "

oporo u Hnutí H 21 na jednání v Příbrami

]

Milan Drainal: "Požadujeme zákaz KSČM I"

MOTEL
HALDA
Poradceprezidenta ČR dr. han Medek ph projevu k ustnvujíeímu
Foto - jih

ron-.didim Hnuli H 21.

DVBKNEC - V Motciu Haldu
ve výroční den okupace Česslovenská před 25 lety sešlo
souk set o>ob. aby založily
■utí H • 21 Svolavatelé, zástupci
•\N a KJubu politických vězňů.

csKý deník

olxlrteli na 2 000 souhlasných od
povědi z celé republiky.
Shromážděni Zahájil Václav
Šroub z Příbrami. V projevu
uvedl "Jak nám má $>čl věřil,
když příslušnicí komunistické

mafie. která 40 let vraždila a lou
pila, řídi masmedia, vytvůn nove
zákony, jsou stale nu řídicích mís
tech a dokonce jsou legálne v
Parlamentu České republiky ?"
Jeho projev přerušoval čx<to souhlasný potlesk Jednaní řídil ing.
Volný z Příbrami. Po volbě pe
tiční kónuse, do kterc se přihlásili
i zahran»čni účastníci setkáni, se
ujal slova Ph!)r. Ivan Medek, po
radce prezidenta ČR "My víme,
že nebyly vyřeicny především
majetkové otázky. Ty sc musí
rozplétat pomalu, uvážlivě, aby
tím ncvxnikuh nove vinj u nová
trúpctu pro lidi, kteh se třeba
ničím neprovinili.” Ujistil, že pra
covnic: Kanceláře prezidenta ČR
jsou všem kdykoli k dispozici, po
kud usoudí, žc je jim pomoci tic
ha. Za příbramský KAN vystou
pil předseda Milan Dniimd Mi
mo jíně řekl: "Kde bere prokla
*
malivne demokratický u spra
vedlivý stát peníze na statisícové
odstupné pro zločince 2 StB,
zrádcovské důstojníky » generály
a funkcionáře KSČ, kdy i tvrdí,
Že na vyplacení odškodného po-

lilickýni vězňům nemá ?" Zá
věrem. na základě zákona o pro
tikomunistickém odboji prohlásil,
že KAN bude požadovat úplný
zákaz KSČM Tento požadavek
sc setkal s dlouhotrvajícím sou
hlasným potleskem přítomných
Po КІ Dralnalovi sc ujal slova
Fr. Zahrádku, předseda Klubu
politických vízňu z Příbrami
Smysl ustavení linutí je. podle je
ho slov, také v tom. alis
SC -bolševici na úřadech nemohli
okradením vychecbtávul" a aby
bylo schopno -tvrdě došlúpiioui
lam. kde to bode třeba." Dále
lekl "Každý zloděj na čelem
světě ví, ic auto, pokud bylo
ukradeno právoplatnému majite
li. musí být vráceno, byť by prošlo
pres pět dal udí majitelů. Je
holým nesmyslem tvrdil, že když
je od otce koupil syn, žc na to
okradený už nema pravo.” V do
kuzi vystouplí gen prokurátor J
Šetrná, který obhajoval svůj po
stup a získal oporu u shro
mážděných K prulx'hu diskuse
a závěrečné petici hnulí se vrátí
me v příštím čísle.
(jih)

tvrdě bojoval. Jejich věznilelé, příslušníci zločinec i
kých organizací a orgánů, si do dneška užívají
jejich nakradené a uloupené majetky. Často se to
děje s požehnáním posametových rozsudků a do
konce za souhlasných zákonných norem vydaných
po listopadu 89, které jsou ostudou naší společnos
ti v celém demokratickém světě.
"llasit, aby naproii lomu no
sníkům bývalého režimu, důStB, kteří se provinili v ílnhě
^r^CcsKýdeníK_

etína: Budování právního
tétuje teprve na začátku
>ubenec - Nu setkání Hnutí Cej ■ Sloiáků okradených konistickým režimem » Dubenci
říbrami prohlásil generální pro"álor Jiří ý^tin
*.
že Česká reiliks stoji teprve „na samém žá
ku bodování právního státu“,
'enerálnl prokurátor řekl, že od
■etové revoluce uplynuly téměř
b roky ale výsledky jsou velmi
ŕ „Budujeme demokratický stá:
komunistickým balastem.
*'
řekl
~a Podle předpisů, které platí,
na nejen nemůže, jak sám uved!,
'ústi: prokurátora spjatého s mi•stf. ale nemůže ho ani přeložit na městskou prokuraturu.
Ic Jiřího Setiny bude třeba „předělávat zákony a právní
íptsy“ o rehabilitacích a restitucích „Ke všemu se budeme
•ct vrátit a vyřešit to jednou provždy a beze zbytku.” řekl Scctir.a také v souvislosti s obvinčním. ?c získal od pražského
istrllu neoprávněně obecni byt, uvedl, že vlastní dům se tře
ny „Dva obsadil bez mého vědomi stát a ani sc se mnou ne;."<kxia) .Jeden jsem obsadil já, protože jsem tam nebydlel,
obsazen do roku 1995.
**
řekl doslova „Myslí m si. íc bude
u postupoval ráz.nčji a žx vláda nemůže nechávat gencráJní''rokur^tora tobolo státu na zlkladč novinového obvinění
dém právu v takové situaci, v jaké jsem sc ocitl já,“ prohláz-ávéru Jih Setina.

іа, aby Vwiklo hnutí občanů
i pacha
okradených KSČ
:in. Ně Dubencc - V sobotu 21 srpna
se v Dubenci u Příbrami konalo
isícové ustavující
shromážděni Hnutí
Cechů
a Slováků okradených
svých [
komunistickým režimem. Něk
lé až pi teří ze shromážděných požado
vali kromě vráceni majetku také
i musel zákaz KSČM. Setkáni uspořáda
příbramská organizace Kon
ne soul lafederace
politických vězňů ve
mého a spolupráci s Klubem angažova
ných nestraníků a krajanskými
brzdí, a spolky v zahraničí. Hnulí klade
jednoho z iniciátorů Vác
Mnohé podle
lava Srouba důraz na dodržová
mohých ní mezinárodních dohod o zá
kladních lidských právech.
: svému
ého odškodnění dožil a užít si
strastiplného života. Bohužel
že rodinné domky a ostatní

Přrd budovou motelu llulda готпікмлі han Medek (devol s E Zahrádkou,
klen si ^odseděl- za protikomunistickou činnost bezmála čtrnáct let.

Foto Josei Maracz

V sobotu se sešli ti, kteří byli okradeni komunistickým režimem...

Vrátí jim komunisté nakradeny majetek?
Ve spolupráci s krajanskými spolky. s KAN a Konfederací politic
kých vězňů (KPV), se 21. srpnu sešli v motelu Halda ti. kteří byli
okradeni komunistický ni režimem. Nechy běl mezi nimi ani J. Setina,
generální prokurátor CR. nebo 1. Medek, pracovník Kanceláře pre
zidenta republiky. Mnoho účastníků přijelo také ze zahraničí.

JOSEF MARACZI
Cek sclkaiu byk) |X>ijIo uko Uštuvuiíci niitir.k «linutí Cechů
u Sluióků okradených komunistic
kým rtžitném». Konal >c v duchu
hesla -Ikxirluiic dohodnuté mcziiiároJni úmluvy nepíchejte ikhč křivdy,
trafte nakradené majetky'» Boulí
požaduje odčiněni za 40 let komu
nistického teroru a bezpráví v kon
krétních pnpadeclt. které byly spá
chány konkrétními příslušníky zlo
čineckých organizací a orgánů, jimž
uhodila komunistická strana, linuli
ncsouldasi s dosasaJiu prasí, protože
bývali pohličli víziu musí o svá prasa
a navráceni majetku tvrdé bojovat.

Požaduje, aby všechen majetek
neprávem komunisty zahasený byl
podle zákona zablokován a byl podrnlx-n rvsizi. Tím apeluji na v šediny
takto okradené občany domu i v zalitaIndi, aby se k tomuto hnuti phpsijtli.
Setkaní zaháji! V. Šroub, dlouhole
tý politicky sčzch a jeden ze tři členu
přípravného výboru. 1. Medek sdělil.
)c 73 sebe může bet. že Kancelář pre
zidenta republiky je tomuto hnuti
nakloněnu Pan Hrdina uvedl, že
komunistický režim měl na celém
světě vice vězůů než režim nacistický.
II. Absolon sdělil, že má materiály
o tom, kdo udal naše parašutisty,

Vás, pomozte nám s rozšířením této informa
informujte o ní Vaše přátele a známé. Pokud
ze zahraničí nemůžete doslavit sánu, uvědon
o této akci Vaše příbuzné v Cechách.

kteří sc podíleli na atentátu n«
Ileydricha a puk se ukrývali' kostev pražské Kessloví ulici. Ptedsev.
Sdruženi bývalých poltuckych sězn.
v zahraničí, ncjstarll účastník tohon
selkám. J. Anděl prohlásil. že jakekob•
dispozice s nuietkem byly nezákonné,
a proto právně tKCvi'losals Ižjí.
usedl, že již s roce 1990 sypr-jcosal
násrb zákona o zákazu koinunistk.-.
ké strany a zjlwseiii jejího majetku,
ptedal je KAN a KI’VC. Dodnes m.
nic ueslaJu. Bouřlivým potleskem b'přivítali J. Setina, klen se sse ivd.
usedl. “Od naši slavné „samete...
resoluec" uplynou koncem roku čtyř,
roky, a když se podíváme nazpět. bo
to výsledky mizivé Tvoříme stáli
stát s komunistickým balastem,
který znamená až 50 000 zákonů,
kteří si komunisti pro ssojí ochranu
s)dali. Tytu zákony stále platí a sun.
že je nejde změnit naraz,« used:
Podle něj základem demokratického
systému moci je neoinezenssst vlastnic
kého prása. kieré je neustale v pros:
uiiKZos jio. »-Stojíme na saniem začát
ku období, v němž budeme muset pře
dělávat zákony a pledpisy o rehabilita
cích a restitucích a vy těšit všechno
beze zbytku, tak jal: to oJposiJa prin
cipům demokratického sutu.«

Setina si myslí, že ho v tom
vláda nemůže nechat
DUBENEC - Generální pro
kurátor Jiří Setina vlastní ,,dúm
v Praze, kde jsou tři byty“. Uve
dl lo v sulxilu na .setkáni linuli Če
chů a Slováků okradených komu
nistickým režimem v Dulxmci
u Píibraini.
Dva inu „obsadil“, jak uvedl, bez
jeho vědomi stál, „a ani se sc mnou
nebavil“. .Jeden jsem obsadil já.
protože jsem tam nebydlel, a je ob
sazen <lo roku 1995. 'fakhle jsou na

padáni všichni lidé, kterým o něco
jde.“ PtxJIc něj ČR stoji na šatném
začátku budování piávnilro státu.
„Pokud lo dosud byla selanka, tak
<»d led to bude opravdu velnu ostrá
/Aležitost.” řekl „Myslim si. žc bu
du nutno postupovat rá/nčji, že ne
může vláda nechávat generálního
prokurátora tohoto státu na základě
novinového obviněni v Rudém prá
vu v lakové situaci, v jaké jsem se
(Kiíl já.“ dcxlal.
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Firme BaTa se u nás zecnytla oouze v několika sv.ýchb.ývelých krámech a přirozeně,
že nic jiného se ani neplánu
je jí poctivě vrátit. B.ylo
jí to sice znárodněno svšek
v době, kd.v to znamenalo jen
poválečnou módu. Nepocnybně
i dnešní veřejné mínění ov
nesounlasilo s vrácením tě
chto značných fiiajetků původ
ním vlastníkům. Podsobně ja
ko nesouhlasí s vrácením veš
kerého církevního majetku
což trefně komentuje premier
Klaus jako "hles lidu, hlas
Boží”. Zdá se mi, že v otáz
ce restitucí se hles veřej
ného mínění zvlášt zdůrazňu
je. 'Což takhle vzít v úvahu
hles veřejného mínění při
zvyšování posleneckých a vlá
dních platů e nebo jinou ohy
zdně populistickou kauzu.V.H.
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Cenď cel кеш

Zákazník se seznámil se smluvními
púúmiriKďfůi reklamačního řízeni.
Tesime se ne. Vaši další návštěvu.

V průběhu včerejšího projednávání
sněmovna neschválila pozměňovací
návrh poslance V. Valacha (LSNS),
který požadoval zavedení trestu smrti
a sčítání trestů. V rámci přijaté novely
však odsouhlasili poslanci až dvouletý
trestní postih za veřejné hanobení
České republiky, jejího parlamentu,
vlády a Ústavního soudu.

Zatímco u nás se parla
ment předhání v zamítání
obnovy trestu smrti,jsou
v U3A zase někde jinde
než nsši nseudohumanisté
a ocnránci zločineckých
práv. Navrhuje se,aby po
třech násilnýcn trestných
činech byl delikvent odsouzen na doživotí l.vh.

Uvnitř čísla
1. Ludvík L i p s k ý de Lippa: O aktivitě Českoslove
nského senátu v exilu s polským exilem e delšími.

Václav Jiří V o s t ř e z: Mendelova univerzita Brno
International Movement for Democratic Czechoslovakia
Jeroslav Vaculík: 7C let České matice ne Volynf..
Ing.Josef Peel: Prohlášení a stanoviska Moravské
ho a slezského informačního centra z 19.12.1992._____
Předookl.cena: 2,- Kč
Mlč 47263
Náklad: 5C výtisků

2.
3.
4.
5.
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Vážení přátelé

I

Oznamuji Vám, že náš návrh z 9. VII.1993 ”K ZALOŽENÍ KATOLICKÉ
MENDELOVY UNIVERSITY V BRNÉ” přinesl značnom odezvu od duchovních

i

vědeckých osobností z Vlasti i ze zahraničí.

Připomínky zdůrazňují svetovou známost jména Otce opata Řehoře
Mendela a že universita s jeho jménem a přidružené vědecké ústavy,by
se mohly stát důležitým střediskem vzdělanosti, nesmírně potřebným
v současné generaci i v generacích budoucích.Nebezpečí zneužití vědy
a technologie /gen.inženýrství a pod./ je veliké
snad i více, než byla hrozba nukleárních zbraní.

a ohrožuje lidstvo

Někteří domácí činitelé se domnívají, že takový náročný a ná
kladný podnik bude těžko provést,při dnešní situaci.Také,že se těžko
shání odborníci ne obsazení profesorských míst. Jiní však myslí, že
je dobré uvažovat nejdříve o principech, potřebách /zejména postgra
duálního studia, aby 1 lidé starší si mohli doplnit vzdělání, které

bylo za období komunismu deformováno/ a organizaci a teprve na druhém
místě o financování a ekonomice. Zahraniční pohled pak má ještě jiné
pořadí důležitosti:
Bude především nutno sledovat vývoj, aby nešel
proti Božímu a přirozenému záxonu a k tomu bude nejvhodnější centrum
kolem Mendelovy katolické unlversiry v Brně. Tak by malý český národ
mohl plnit své historické poslání, být majákem chránícím v bouřích
před úskalím a ukazujícím lidstvu správnou cestu! Schopných odborní
ků na učitelská místa je dostatek i v řadách exulantů a krajanů.
Děkuji Vám za dosavadní přízeň a společně s chotí česlavou Vám
přejeme požehnané Vánoce a šťastný Nový rok 1994 !

S přátelským pozdravem

Váš oddaný

Václav Jiří Vostřez.
Poznámka;
V згрпи 1952 se konal v Montreal a Toronto 22.světový kongres PAX RO
MANA. CML v Kanadě tam vyslala delegaci akademiků: A.Fedinec,P.A.Bernáček,S.Ředina,F.PincTák,Z.Rutar a P.Ktyslín. P. BernáČek promluvil francouzs ky a vedoucí čs.delegace Dr.Alexander Fedinec anglicky.Byl před
nesen též úmysl,po pádu komunismu, podporovat ve Vlasti založení ka
tolických universit /Užhorod a Brno/. - Ten návrh pak byl obnoven dne
!•června 1990 v Praze,při audienci u kardinála F.Tomáška. - V.J.V.

RES PUBLICA
Vladimír Hajný

Cs. armády 34
787 01 Šumperk

Osobní .

Vážený 8 milý příteli !
Práv ě mně došla zásilka 10 ti čísel RES PUBLICA a to
den po mijim návratu z Prahy,kde jsem v poslední době byl
ve veci restituce,která Jde krokem doslova pohřebním. Nu to
není nic překvapujícího a důvodů k tomu mají - novokomunisté
jak sám víte více jak dost.
Mám v Prsze druhý domicil a tak mi pobyt nečiní žádné
potíže. Doufám že Vám osobně jsou současné podmínky v C.R.
vyhovující,což bych Vám srdečně přál.
V čísle R.-P. p2, mně zaujal článek od pana Václava
Jiřího Vostřeze',’CZechoslovakůpolish Deklaration",mezi tsk
zv."Radou svobodného Československa” g exilovou vládou se
strany polského zastoupení. Ovšem tato these je již z doby
jak pan V.J. Vostřez uvádí- leden 1986. Toto jsou však již
jen okrajové pozůstaky,které nemají nic společného S dobou
exilu p.Dr.Beneše 8 tehdejší exilovou vládou polskou z r.
19^3 atd.V tomto roce již Beneš i exilové vedení v Londýně
věděli, že po okončení agrese nacistické okupace,přijde
jiná okupace a to SSSR a tudíž žádná podobná možnost mezi
osvobozeným Polskem a CSR, není možná.

Teprve v roce 1949 obnovil DR.Hubert Ripka novou čin
nost a se zástupci polského exilu, byl vypracován podrobný
program "Ceskoslovensko-Polský" alianční program,který vy
šel v r. 1949 ku konci podzimu tiskem.Byl vydán v Paříži a
to po rozchodu mezi Dr.Ripkou a tak zv.RSC. Není vyloučeno,
že se mi podaří jí ještě získat. Zenklova tak zv."Rada svob.
Československa,byla v pravém smyslu jen poněkud rozšířená
strana národně socialistické strany,do které byli z milosti
Dr.Zenkls přijati i osoby z bý\.stran prvé republiky a to
ze dvou důvodů.Američané odmítli schélit ustavení této RSC
pokud tam nebudou zástupci zástupci již uvedených stran.
Proto Zenkl verboval osoby, které by za 300.-dol.měsíčně
byli ochotni tyto strany zastupovat.Dr,Zenkl si doslova vy
nutil na osazenstvu DP.táborů souhlas,s p známkou, že ten
kdo nepodepíše exilovou svrchovanost této samozvané RSC,
může mí ti potíže v imigračním řízení.
I tento Ripků pokus ale neměl žádoucího výsledku a to
zejména se strany Poláků./Uváděti podrobnosti by si vyžáda
lo několika stran dopisu. - Tedy ono jednání o kterém se
zmiňuje pan V.J.Vostřez v r.1986, je více méně jen tak něco
jako setkání osob, které jsou uvedeny,vesměs jen opětně jako
členové Nár.soc strany,nyní přejmenované na strana liberálně
národně sociální. Když komunisti převlekli kabáty, proč také
ne Zenklovi sirotci. / Tolik jen moje poznámka /k článku,ne
mám ale zájem o polemisaci.Pouze pro Vaší informaci.
Skutečnou dohodu s polským exilem 8 další representací
exilových ethnických celků,vedl po několik let ČESKOSLOVEN
SKÝ SENÁT,k čemuž jsou autentické doklady. Tato činnost i po
současnou dobu pokračuje.

"Res DUblice" Č. 5/1994
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Dokonce představitel čes.senátu,za svoji vzjemnou činnost
obdržel nejvyšší polský rytířský Rád s kolonou,я.r.1918.,
dekretem ze dne 20. lutego 198/.,z uvedeného deretu cituji:
w uznániu vybitných,zaslug pooozonych w wlce
o uwolnienie Czechoslowacji i Polski z pod
jarzma komunistycznego , ZALICZYL
J.E.WICEPREMIERA p.Ing.IGNACA H.TRHLÍKA.
w peczet - KAWALEROW ORDERU ODRODZENIA POLSKI nadajac^MU
odznski Kryza Komanderskégo s gwazdou tego orderu. Pečet
podepsán kancléř,
podpis nečitelný.

I pro doložení významné společné činnosti ve vztahu polsko
dnes již jen českém,je víco jak dostatek.
Přijměte moje srdečné pozdravy,škoda jsem v současné
době často doma a setkání by bylo příjemné.
Přání dobrého zdraví a Boží rzbže&pání ve všem Vašem
osobním životě, srdečně Váš
/
LTLÍpskZv.r,

F.S.Přikládám ještě dodatek,81e čistě osooni.

Ingolstadt, 850 55,

dne 25.XI.1995,

Strýček Vašétkc, Jinak tichý
MEpIÍKi іСіЕКі SE OTE společník redakční rady "Res ou*
blice” bvl značně pohoršen nad
stářím některých publikovaných
_ __
- •
‘
zorav tohoto týdeníku. Dokonce
prý ne základě informací uveřejněnýcn na podzim r.1993, kde
únor, březen 1992 a únor, bfez&n 1993
byla
pozvánka na setkání volyň500
1000
O
2000
1500
ských Cechů se vypravil do Šum
BLESK
perka. Jaké zklamání však zažil,
když nrý ne svůj omyl přišel az
MLADÁ FRONTA DNES
ШВ
ve visku, nebol vyšlá pozvánka
1037
se
týkala setkání o rok dříve.
RUDÉ PRÁVO
1422
Umím
si představit jak strýček
654
Vašátko /sympatizující s volyňZN NOVINY
556
sk.ými Cechy/ těžce nesl ztrátu
SVOBODNÉ SLOVO
možnosti si připít ne setkání.
Jeho materiál uveřejněný vlevo
505
PRÁCE
má stejnou prolongaci.
V.H.
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USA nehodlají připustit
přelidněnost zeměkoule

ri V >. * :

Představitel amerického ministerstva zahraničí Timothy Wirth, od
povědný ve svém úřadu za ekologii a kontrolu populace, v těchto dnech
prohlásil, že USA si činí nárok na vůdčí roli při úsilí světového spole
čenství o zpomalení růstu počtu obyvatel. Snahou USA bude, aby do ro
ku 2000 mohly být každé ženě na světě, která o to projeví zájem, po
skytnuty kompletní služby v oblasti plánování rodičovství, zdůraznil
americký představitel. Dodal, že jen v letošním roce budou USA finan
covat programy v oblasti kontroly světové populace částkou bezmála
500 milionů dolarů. V dalších letech by se tato suma měla podstatně
zvýšit. Administrativa nynějšího šéfa Bílého domu Billa Clintona tak
prokazatelně hodlá změnit politiku, kterou praktikovali jeho republi
kánští předchůdci Ronald Reagan a George Bush. Ti se totiž problema
tice kontroly lidské populace vyhýbali s odůvodněním, že jde o tolero
vání potratů. Počet obyvatel na světě nyní dosahuje zhruba 5,5 miliardy,
přičemž do roku 2000 by měl vzrůst o další miliardu.

Zpravodaj Sdružení Čechu z Volyně a jejich přátel 9/1993 5

Jaroslav Vaculík 70 let České matice školské v Lucku na Volyni
Votyňští češi kladli velký důraz na
uchování své národnosti. Hlavní úlohu v tom
sehrávalo třináct českých soukromých škol,
řízených od roku 1923 Českou maticí školskou
(ČMŠ), podporovanou československým
ministerstvem školství a národní osvěty a
spolkem Komenský v Praze. Vydržování
matičních škol vyžadovalo roční náklad asi
200 tisíc korun. Z této částky zabezpečovaly
československé instituce jednu čtvrtinu,
zbytek hradila ČMŠ se sídlem v Lucku z
členských příspěvků, dobrovolných dávek ze
zábav, koncertů a divadelních představení a
sbírek v průběhu každoročního matičního
týdne. Vybíralo se i při soukromých oslavách,
např. svatbách a křtlnách. Přesto se ČMŠ
nedostávaly
finanční
prostředky
na
honorování učitelů a vybavení škol. Toho
využívaly polské úřady, které se netajily tím, že
nedostatečně vybavené školy uzavřou.
Ještě složitější byla situace v oblasti
veřejných (státních) škol. Např. ve školním
roce 1932-1933 existovalo na Volyni 16 škol s
českým jazykem jako předmětem, 2 školy s
vyučovacím jazykem českým a polským a asi
10 škol s českým vyučovacím jazykem. Polská
vláda usilovala o to, aby ve východních
vojvodstvích existovaly společné školy pro
všechny děti bez ohledu na jejich národnost.
Podle zákona z 31.7.1924 měl být jazyk
menšiny zaveden do školního vyučování
tehdy, když o to v daném školním obvodu
požádali rodiče nejméně 40 dětí. Autentičnost
podpisů však museli potvrdit notář, soud a
obecní úřad. Aby získali právo výuky dětí v
mateřském jazyce, museli rodiče chodit od
úřadu k úřadu, často odlehlému. Místní
administrativa si našla I jiné formy nátlaku na
rodiče. Žadatelé byli např. prostřednictvím
policie zváni ke školnímu Inspektorovi k
ověření žádostí Na rodiče působil I tlak
polských nacionalistických organizací. Pokud
žádost nebyla podána, výuka probíhala v
polském jazyce, i kdyby v obvodu nebyl jediný
Polák. Lze uvést řadu obcí, ve kterých české a
ukrajinské děti byly nuceny navštěvovat školy
s polským vyučovacím jazykem. Část českých

dětí navštěvovala polské školy také proto, aby
mohla bez problémů přestoupit na střední
školu.
Přes snahy polské administrativy o unifikaci
školství ve východních vojvodstvích byla
jazyková pestrost volyňského školství velká, o
čemž svědčí příklad Rovna, kde kromě
soukromé české obecné školy ČMŠ bylo pět
státních polských škol, několik státních i
soukromých židovských obecných škol a čtyři
gymnázia, a to polské, židovské, ukrajinské a
ruské. Dobové zprávy upozorňovaly, že
zatímco v ČSR se polské děti učily všem
předmětům
ve
své
mateřštině a

Seznam odborů (Kol), roh založení Ceshů matice Sholshé
v republice Polské.
19».

1924

-

český jazyk teprve v dalších letech, polské
úřady usilovaly o to, aby se všechny děti učily
v první řadě polský. Přeseda ČMŠ Vladimír
Mesner poukazoval na skutečnost, že v
důsledku výuky v polském jazyce české děti
ztrácejí čistotu své mateřštiny.
V tzv. druhém typu, škole polsko- české,
probíhala výuka v polském vyučovacím jazyce
a byla doplněna 4-5 hodinami češtiny týdně.
Podle československého honorám (ho konzula
v Kvasilově, pana Jindřicha Svárovského, by
bylo lepší, kdyby ve velkých českých
střediscích existovaly čistě české školy, v
nichž by se učily pořádně alespoň jednomu
jazyku. To se týkalo např. Kvasilová, kde žilo
600 Čechů, ale zdejší škola byla polsko-česká.

(V letech 1924—1927 vedena byla pouze kniha pokladní, dle které bylo přijato Zl. 23.692 99 a vydáno Zl
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3.000 —
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s matiční školou
. . .
Sbírky a dary
od krajanů v Polsku . .
Zisk z komis, prodeje
knih a časopisů ....
Koncese klubová
a kinová.............................
Výpravy
do Československa
. .

Nepředvídané...................

1.649 15

Matiční školství ....
Podpory lákům
na učitelských ústavech

3100 —

Administrace....................

15 058 05
1.785 67
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12 855 33
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Ni

40 Hruivtre
41 Bocánovka
42 Sklíň
43 Mlodava I
44

7 Ozerany

8 Neviny
9. LiMnovb
JO Mlodava II
I! Malírt
'
*
12 Soíievb I

1927

45. Dembrovka
46 Spakov Velký a Malý
47

Ojezdce

48

Novo Račie

49 Luck

D Křupa Hranice
!4

Malovaní

15

*
Hule

1928.

50 Chomoutv

16 Stromovka

17 Knchynky
И llubin
lq BuHovka
20 Nove Krajev

1925.

21
22

1929.

51

Marímovka

52

Rapatov
Sergievk-

54
55

Podcurkov
Michajlovka

56
57

Omelanilina
bančíce Nové

58

Ziv.dnv

Novmtavce
Kopče

23. MifHin
24 Kvatilov

25

Jezírko

llubinská

Teremno Staré

26

Miluše

27

Kupícev

82 Scmiduby
29 Zálesí
30
31
32
33

Mirohoiť
Rovno
Volkov
Straklov

34
35

Ulbitov
Dlouhé Pole

1930

1931.

59 HuWjozefm
60

Ledochovka

1932.
61. Seli<kn

62

Lipjany

36. Mirofín
37. rodliíky

63

NovoJulky Staročeské

38. Buderaž

64

Smolárna
*
Verba

1933.

Zl.

Podpory od ministerstva
Školství ve Varíaví . .
Podpory
z Československa . . .

'

«

4 Teremno Nové
5 Bakmee
6

1,26

39 DorohoftU/C

I.

Ulil. fľenw orilmú a vydaní CesKĚ matice SHotskú u republice Folsne v letech 1924 1832.
І 928

V sousedním Zdolbunově sice existovala
soukromá škola České besedy se 130 žáky,
ale pro nedostatek místa bylo dalších 60 dětí
nuceno navštěvovat školu polskou.
Významnou pomocí československého
ministerstva školství bylo vysílání učitelů z
ČSR na české soukromé (matiční) i veřejné
(státní) školy v Polsku. S ohledem na
reciproční vysílání polských učitelů na
Těšínsko nemohla polská vláda, přes určité
tlaky tamních nacionalistů, tuto praxi až do
doby Mnichova zastavit. Tak např. v roce
1932 byl na polsko-českou státní školu v
Malině přidělen učitel Karel Švarc. Již při jeho
nominaci si polské vyslanectví v ČSR zjistilo,
že jde o aktivního člena Čs. strany národně
socialistické a Sokola. Ve zprávě polského
ministerstva zahraničních věcí se uvádělo, že
jeho ‘činnost ve straně je intenzivnější než na
poli pedagogickém'. Také polské ministerstvo
vnitra se stavělo k přijetí učitele Švarce
negativně, nebot 'nepovažuje za vhodné
posilování českých kolonií českým elementem
z ČSR'. Toto ministerstvo změnilo své
stanovisko teprve po sdělení polského
ministerstva zahraničí, že odmítnutí Švarce by

425 42

25.651 2034.187 05

19. 938’55

392 46

32 749 50

negativně ovlivnilo udělení souhlasu čs. vlády
k výjezdu polských učitelů do ČSR. Nic tedy
nebránilo Švarcovu působení na Volyni a jeho
umístění v Malině. ‘Než však Malin zvítězil',
uvádí se v kronice obce, 'stálo to mnoho
starostí, mnoho návštěv a Intervencí u
školních úřadů, počínaje školním Inspektorem
v Dubně a konče ve Varšavě u ministerstva
školství, které vyhovělo žádosti.....Pro Malin
to byla událost a velká radost. Každý se těšil z
úspěchu Matice a byl jí vděčen za námahu'.
Údaje zpracované do tabulek reprodukujeme z
publikace, vydané dne 19. 11. 1933 v Lucku u
příležitosti desetileté činnosti ČMŠ.

PROHLÁŠENÍ

Jak už jsme psali v minulém čísle
"Svědomí”, v Clucagu bylo vytvořeno stře
disko

Intemational Movement
for Democratic Czechoslovakia
Na zahajovacím setkání promluvil
ekonom světového formátu Prof. Milan
Zelený z New Yorku, který mnohé probu
dil jakoby ze sna. Byla to tvrdá slova, ale
pravdivá! Zájemci o toto hnutí pište na
adresu:
IMDC, c/o Mr. Caři Hodek,
1217 Elizabeth Street,
West Chicago, L 60185-3919, U.S.A.
Tel./Fax: 708-231-4239
Přednáší Prof. Milan Zelený (vlevo Milo Komínek)

foto: Patrik Vlasta Folke

Účastníci jednání Moravského a slezského infromačního centra - MSH se zástupci 8 politických stran
a hnutí působících na Moravě a ve Slezsku dne 19. 12. 1992 v Kroměříži zaujali následující stanoviska:
- odmítáme znění ústavy tzv. České republiky, které nezakotvuje rovnoprávné postavení Moravy a
části Slezska
- nepovažujeme tzv. Českou národní radu za legitimní orgán pro schválení ústavy pro Moravu a část
Slezska, neboť nebyla uplatněna zásada zákazu majorisace poslanců, zvolených na Moravě a v čásu
Slezska (absence tohoto zákona v jednacím řádu tzv. ČNR)
- připomínáme, že tzv. Česká národní rada vznikla nelegálně, proti požadavkům Moravy a části
Slezska o trojdílné uspořádání ČSR v roce 1968 pod nátlakem okupantů a jejich přisluhovačů a jednala
v dalším období soustavně proti zájmům Moravy a části Slezska. Neměla tak nikdy mandát rozhodovat
o záležitostech Moravy a části Slezska
- vyzýváme Moravskoslezský sněm, aby přijal ústavu Moravy a části Slezska a vyhlásil řádné volby do
Moravskoslezského snému co nejdříve. Ústava tzv. České republiky ignoruje práva Moravy a části
Slezska. Moravskoslezský sněm se tak podle svých čtyř základních článků z 6. 12. 1992 stává
zákonodárným sborem
- vyzýváme politickou representaci demokratických států, aby v duchu Listiny základních práv a svobod
člověka CSN a Charty o samosprávě neuznaly tzv. českou republiku a její protektorát nad Moravou
a částí Slezska
- naše stanoviska a naše požadavky jsou v souladu se Saint-Germainskou dohodou podle níž je
potvrzena historická státoprávní subjektivita Moravy a části Slezska. Jsou také v souladu s usnesením
FS ČSFR z května 1990, které bylo dokonce dodatečně akceptováno i tzv. ČNR. Usnesení se týkalo
rehabilitace Moravskoslezské zemé.
- Moravskoslezský sněm vyzýváme, aby neodkladně navázal spolupráci s politickou representací
Slovenska, Polska, Rakouska a Čech.

Stanoviska
Moravského a slezského informačního centra - MSH k prohlášení místopředsedy tzv. České národní
rady Ing. Kasala zveřejněnému ve zprávách Čs. televize dne 18. 12. 1992.
Místopředseda tzv. České národní rady Ing. Kasal oznámil, že nejmenovaná poslankyně tzv. ČNR
vyhotovila prohlášení, kterým vyzývá cizí státy, aby neuznaly nově vzniklou tzv. Českou republiku z
důvodu, že do její ústavy schválené dne 16. 12. 1992 nebyla pojata otázka rovnoprávného postavení
Moravy a části Slezska. Uvedl, že zvažuje, zda nemá požádat imunitní výbor o vyšetření její výzvy s
patřičnými důsledky.
Jeho vyhlášení chápeme jako snahu zastrašovat veřejnost a znovu zahánět občany do vnitřní
emigrace a resignace na zájem o věci veřejné. Vyslovujeme obavu, aby se podobná praxe nestala
pravidlem. Upozorňujeme, že jeho jednání je jedním z příznačných atributů vznikajících totalitních
režimů. Zaráží nás to zvláště od člena KDU-ČSL (křesťana), neboť tato jeho reakce je v rozporu s
programovým prohlášením KDU-ČSL, za které byl zvolen.

Jeho vyjádření by mělo být důvodem k odstoupení z jeho funkce. Podotýkáme dále, že p. Ing. Kasal
svolal na 3. 12. 91 poslance zvolené na Moravé a ve Slezsku s cílem podpořit zájmy Moravy a části
Slezska. Vyzýváme jej proto, aby se veřejné vyjádřil, kdy skutečně jednal podle svého přesvědčení.
Kroměříž, dne 19. 12. 1992

Karel Hodek, Ing. Bukáé, Zolman, Prof. Zelený, Miro Kot a Milo Komínek na konferenci v Chicagu

"Svědomí”

Ing. Josef Peci, CSc

První
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soukromý týdeník
semizdatovou tradicí

Ministr spravedlnosti
JUDr.Novák dělá co se
dá, aby zachránil svůj
image a uskutečnil hu
sarský kousek jmenováním
Bohuslave Hubálka. Mís
to senátora by mu však
slušelo lín.Jako ředi
tel, několikrát přejmenovaného s různou napl
ní ”centre’’( bude povět
šině lovit v minulosti,
ačkoliv jako poslanec
FS to uměl i v přítom
nosti. Patří k těm, kte
Nový ředitel Bohuslav Hubálek: Zintenzivnění činnosti Koordinačního
ré citelně postrádáme centra
spočívá v lepším využití výpočetní techniky.
Foto Martin Srebert
v legislativním výboru
8 není přehnané tvrdit, že ze jeho účasti by zá.con o pro
tikomunistickém odboji asi vypadal jinak 8 se sankcemi.VH.
Světlonoši” v Č.R. r.93 Dne I3.I.94 vystupoval v rozhleV.J.Vi se ředitel zdravotní pojištovny,
Druhá zednářská velelóže
což už je nějaká šajba. Přesto
Praha-ld-Existence lóží svobodných
mne zaujal svým prohlášením - zdů
zednářů, které komunistický režim
reznil, že v té době horkou zálepotlačoval, je jedním z příznaků
demokratického
charakteru
naší
společnosti. V sobotu 23. října Velký Orient
francouzský (Grand Orient de France)
“vnesl svétlo’ do nové velelóže, která nese
název Velký Orient český. Sdružuje-lóžé
Comenius (Praha), Dílna lidskosti (Praha),
Cestou světla (Brno) a Harmonie (Plzeň),
Velmistr Velkého Orientu Francie Gilbert
Abergel zdůraznil, že tato větev svobodného
zednářství, jejíž tradice sahají až do dob
francouzské revoluce, se zaměřuje
především na společenské problémy a
nežádá od svých členů víru v boha. Podle
jeho názoru ve srovnání s jinými
postkomunistickými zeměmi toto hnutí
právě v naší republice zaznamenalo největší
rozmach. V současné době mají zednářské
lóže různých obediencí v České republice
zhruba 250členů, zatímco za první republiky
jich bylo asi 1500.

Uvnitř

čísla

žitcst nakládání se státními pros
tředky bez povolení, chce, aby ře
šil "nezávislý soud", некі bych,
že je to až příliš časté zaklína
dlo sametové doby, zcela neznámé
v zemích s demokratickou tradicí.
Nezávislý soud se v těch zemích
rozumí samo sebou 8 netřeba to .
zvléši zdůrazňovat ns rozdíl od
D8n8 Němce, který si je dobře vě
dom objektivity bývalých komunis
tických soudců. Není se mu co di
vit, je notoricky známo, že ns do
životí či alespoň ne 1C let jsou
jmenováni i soudci krajských sou
dů o nichž je povětšině známo,že
patřili v nomenklaturním řebříčku
KSO na nejvyšší flekv._________

1. 7áclsv Jiří V o s t ř e z: Zpráva o programu posta
vit Český nemátník na památné hoře Blaník.

2. Vladimír 3 o n k e: Donis krejens, který sni po 4C
letech v emigraci nenřišel o české občanství.
3. Václav J.Vostřez: The ORDER OF ALHAMBRA, 20.10.1993
Josef Maraczi: Oběti komunistického režimu v Příbram
. Předpokl .cena: 2 , vycházelo
obnoveno

KlC 47263
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-1975
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M yslím , že bude ne m ís tě ,P b v c n Vám s d ě lil., ze jsem 3e n a 
r o d il ne z á n a d n í U k ra jin ě v b líz k o s ti c e n tra o rth o d o x n íc h
Ž id ů /a š k e n á z s k é h o ty n u / - B e rd ič e v a . Můj ro d n ý dům p o s ta v i 
l i ž id o v š tí z e d n íc i ž id o v sk é h o s t a v i t e l e a lid é je m ě li v
n á le ž ité ú c tě . Tím jsem Vám c h tě l n en áp ad n ě n a z n a č it, že své
p ře d k y s i n ev y b írám e i když se jm e n u jí M o rd ech sj L e jb 8 ,ja k o
já v la s tn ím jm énem .Tak už se n e z lo b te , že jsm e se n á r o d i l i . V.H.

Vážený oene Sonka! To, že Váš dopis byl málo čitelný nebylo mou vinou,
to je ostetně vidč-t ne tomto osení. Dále doufám, že Vás neořekveoí, že jmé
ně nešich notentátů cenzuruji, pletí totiž u nás zákon s §102 fi §103. Ale
pinek máte prevdu, stečí opravdu jeden jedi ný Žid, aby 1$/1/1994 ovlédel ce
lý svět - Ježíš Kristus. Vaše zloba je marná, 3ůh miluje nejvíce svůj vyvo
lený národ.
v.H.
Váženy krajane,

Dostal jsem Vás časopis, ve kterém uveřejňujete moji odpověd.
Škoda, ze kvalita reprodukce je dosti spatná, takže Vaši čtenáři
budou mit potize s lusténim textu.
Jelikož končité Vás komentár otázkou, citim se povinnen na ni
odpovědět. Vysvětlujete mi, ze u nás zbylo pouze 10.000 Židu,
cimz chcete naznačit, ze jejich počet je na ovládnuti našeho
národa nedostatečný a proto ze nejsou nebezpečni. V tom se bonuzel mýlite, protože na obsazeni všech klicovych pozic jich
štaci mnohem méně. Na přiklad'Zid K muže docela sám roznodovat o milionecn lidi, kteri se musi podřídit jeno rozkazům
i když se jim to neliti. 0 tom aby naše státní aerolinie byly
skoupeny společnosti AIR FRANCE rozhodl Zid Attali, bratr ne
chvalně známého prezidenta Evropské banky, který musel pro nes
toudné vyziráni zmizet ze scény. Donoda na zničeni evropských
zemědělců je dilem dvou židu, Kantor a Brittan, kteri společně
podepsali GATT. Na řízeni televize FRANCE k a FRANCE 3 byl ne
dávno dosazen Zid Elkabbach a podle tono také vypadají vysílané
informace. Aaron Lustiger, takto francouzský kardinál (!) chce
prosadit vysvěceni jednono vraha, coz dělá záměrně aby poškodil
katoliCKOU cirkev. Opucnlá Ziuovka óimone Veil uzákonila zabí
jeni nenarozených děti (ponejvíce krestanskycn), ovsem za peníze
kreetanu. Zid Badinter, prezident francouzské konštituční rady
odepřel státní iinancnr pomoc katoxiuA..yui o л. olam.
rada dal
ších Židu vydává pornografické časopisy za účelem vymýceni krestanske morálky. Jelcin i Zirinovsky jsou Židé a sám můžete pozo
rovat do jaké bídy vedou rusky národ, A tak bych monl pokračo
vat ještě nodně dlouno; prostě všude, kde se něco dělá proti
zájmům krestanu a nebo kde se dají rychle vydělat peníze, tam
je Zid.
Ještě bych se cntěl zmínit o nevhodném počínaní prezidenta Clin
tona, který musí dělat tc, co mu jene židovská manželka poručí.
Není tomu tak dávno co vyžadoval začleněni buzerantu do armády,
coz nemálo pohoršilo vseenny slusné americké důstojníky. A i
Cesi mohou byt právem pohoršeni, proroze <0$^ během návštěvy v
Praze neměl nic důležitějsino na práci nez se jit poklonit s
legrační čepičkou na hlavě na židovsky hřbitov. Tento "pietni”
akt je naprosto nemístný, protože Židé pochováni v Praze zemře
li jiz dávno před Hitlerem přirozenou smrti, takže to zárni mu
čednici nebyli. Pan Clinton by se měl spise upamarovat, ze kromě
nacisty pronásledovaných Židu byly popraveny i stovky našich
vlastenců, takže kuyz byl na návštěvě v naši zemi, mel se ze
slusnosti poklonit především našim obětem a nikoliv německy mlrvicim cizákum, které k nám nikdo nezval. Co vi pan Clinton o
Lidioicn a Lezácicn ? Jistě vůbec nic, protože je nevzdělanec,
pocházející z americké spodiny. Proto také se kamarádi se sobě
rovnými jako jsou H
a Jelcin (oba ozralové), které kazdy
slusny člověk zavrhuje.
To vsecnno je navroctá pravia & proto doufám, ze moji odpovél
zase uveřejníte. Vaši čtenáři jisté uvítají kiyz se i ve Vašem
časopise uoctou pravdu.
o pozdravem
M VLADIMÍR SONKA

000 AV DU 8 MAI
83400 HYERES '

Zemská Cyrilometodějská liga v Kanadě - Václav Jiří Vostřez, předseda,
iS-éiGíľee-Co^ti-Hamilton^Ontario 1_L8K_4R91_Canada_/Tel: 90 5z§47-6 219/
Hamilton, 22.listopadu 1993
*
ZPRÁVA 0 PROGRAMU POSTAVIT ČESKÍ PAMÁTNÍK.
19,prosince 1987 navrhla Cyrilometodějská liga v Kanadě krajanské
veřejnosti postavení českého památníku ve Fatimé, Portugalsko. V pro
hlášení bylo uvedeno mimo jiné: “Pokud Vám záleží na překonání
komu
nistického zla ve světe, v Rusku a tím i v naší Vlasti, připojte se k
nám a mimo účasti v modlitbách, učiňte tak i viditelným způsobem -obě
tí - a to veřejně a ještě v době trvání Mariánského roku... český ka
menný oltář, či kaple ve Fatimé, bude výrazem pokání a usmíření,symbo
lem pokračující činnosti programu národní obnovy. Tak se zajisté při
řadí k největším podnikům krajanů v cizině.“

Ohlas exulantů a krajanů z celého svobodného světa byl značný a
všechny jejich dary byly uloženy v Hamilton, v bance na kontě zvláštní
ho fondu “CML - Czech Altar Fund“. Dnes je to 3 18.142.26.
Otec biskup Jaroslav Skarvada pak jednal s místní správou poutní
ho místa v Portugalsku. Bylo zjištěno, že si tam nepřejí nové stavby,
ale přivítali by zaplacení prvního sousoší, znázorňující tajemství sv.
růžence. Pamětní deska by označovala úmysl českých dárců.
Sbírku jsme byli nuceni omezit, aby nebyly tříštěny síly,když Bůh
vyslyšel naši další prosbu a v listopadu 1989 došlo v fíímu k svatořeče
ní Anežky Přemyslovny. Bylo třeba nejprve zajistit hražení výloh.16.XI.
1989 jsme tam též vyhlásili úmysl pořádat děkovnou pout na Velehrad v
roce 1992.
Pak následovaly změny režimů ve Střední Evropě a plánovanou děkov
nou pouí krajanů a exulantů do Vlasti bylo možné uskutečnit. Stalo se
tak 4. a 5
* ^července 1992 na Velehradě, s programem: “DUCHOVNÍ ODKAZ
EXILU NÁRODŮM VE VLASTI". Společný zájezd na významná poutní místa Slo
venska, Moravy a Čech byl ukončen na Strahově v Praze, 12. VII. 1992.
Podařilo se též převézt sochu Panny Marie v Exilu-z Lisle,.-.-USA do
Prahy a 4
IX.1993
*
byla slavnostně přijata v basilice na Strahově. -Na
dále pokračuje plán obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském námě
stí v Praze. /V Hamilton jsme pro ten účel založili zvláštní fond pro
dary “CML Marian Column in Prague Fund“. Dosud se sešlo 3 *
51
/2.663
Děkujeme Bohu za dosažení výše uvedených dobrých výsledků,
které
si však vyžádaly dosti námahy a finančních obětí. Nyní se můžeme opět
vrátit k plánu postavení českého památníku:
Členka zemského výboru CML v Kanadě, paní Marie Korwin z Ottawa,
s manželem byli v březnu 1993 ve Fatimě a z pověření CML tam jednali
s rektorem poutního místa. Zjistili, že původní plán zatím převzali Maaaři. Přijali by tam náš peněžní dar na rozšíření domu, který bude slou
žit nemocným - spíše jako exerčiční dům pro tělesně postižené... Tyto
potřeby jsou však velmi vzdálené od původního úmyslu s českým památní
kem.
Poradili jsme se tedy s dalšími členy výboru CML a přijali jsme
rozhodnutí připojit se k starému návrhu, veřejně vyhlášenému Svato
václavskou deklarací, 28. září 1948 v Pařiži, Francie,P OSTAV I T
KOSTEL
NA
PAMÁTNÉ
НОЙЕ
BLANÍK. Má být ke
cti sv. Václava a všech českých a moravských sv.patronů a při něm ka
tolické středisko a exerčiční dům pod ochranou Panny Marie /a svěřit
jej některému řádu, který by také pečoval o bohoslužby v kostele/ Vy
hlášení by mohlo být k roku 2.000 jako poděkování Bohu a bylo by také
trvalou připomínkou těch, kteří zemřeli a trpeli pro víru v posledních
dobách nesvobody, včetně kardinálů Berana, Trochty a Tomáška a tisíce
PosAm Žilina

PosAm Košice

Kálov 11, OK) 01 Žilina

Štúrova 20, 040 01 Košice

Tel/Fax 089/210 59

Tel 095/592 15 Fax 095/622 1169

, NSS/VtSit
rJtirtiWtátllA TISKOVÍClHTHUM

* seWfem v dně -obchodnícčktéltfhl
6Ô2 00 íšRNO, Slovákova 8

"Res oublice" Č.

6/94

jiných žen a mužů,doma a v exilu. Kostel by mel mít dvě věže,z nichž
by jedna sloužila též jako rozhledna a tak byl splněn požadavek civil
ních autorit, zachovat na Blaníku rozhlednu.
Přejeme si vroucné, aby tento plán postavit křesťanský památník,
přijali za své všichni věřící členové nároua Českého,po zasvecení na
šich zemí Kristu rukama Panny Marie. Za sáných hospodářských oodmínek
a jiných naléhavých potřeb Církve doma,je těžké mluvit c sbírkách na
stavbu /např. zapojení dárců v akci zakoupení "cihly"/. Domníváme se
gšak, že by plán mel být vyhlášen k roku 2.000, po ukončení svatovojtěšského desetiletí národní obroay. Úkol by pak byl plněn postupné. Už ny
ní by bylo dobře si udělat představu o stavbě, na jejíž výzdobě by se
zúčastnili přední domácí umělci, něco jako bylo Národní museum,
anebo
Národní divadlo v minulém století. Když byl tento plán pro Blaník před
ložen panu kardinálu F. Tomáškovi, byl jím nadšen a jen smutné pozname
nal: "Ale já tu už v roce 2.000 nebudu."
V zahraničí je nám snažší pokračovat přípavu na český památník a
znovu otevíráme fond "CML - Czech Altar Fund" a prosíme o peněžní dary
na naši v záhlaví uvedenou adresu. Starým dárcům citujeme závěr původ
ní výzvy z r.1987: "Jestliže by snad pro nějaké nepředvídané, nepřeko
natelné překážky, nemohl být náš program ve Fatimě proveden, zavazuje
me se dary vrátit, nebe je použít k podobné akci, ovšem s předchozím
souhlasem každého dárce jednotlivě." Tímto tedy prosíme každého, kdo by
snad nesouhlasil se změnou, aby nám to oznámil nejpozdéji do konce led
na 1994 a my dar vrátíme. Pokud si vrácení nevyžádáte, budeme Váš po
stoj považovat za kladný.
—-ooo----Zveme Vás k účasti na každoroční ČESKEÍ NÁRODNÍ POUTI /v pořadí už Čty
řicáté druhé/ do MIDLAND, ONTARIO, K PANNĚ MARII MEZI HURONY A DO SVA
TYNĚ SEVEROAMERICKÝCH MUČEDNÍKU, V NEDĚLI 5. ČERVNA 1994 /Mše sv.u pol
ního oltáře c 11 hod. dopol./. Následující neděli 12.VI.94 pak opět za
jedeme do Chatham, Ont.,.na tradiční pouť k sv.. Antonínu._a na národo
pisné slavnosti.
APOŠTOLÁT KATOLICKÉHO TISKU: Předplatné za Nový život z fííma pro rok
1994~je nezměněno, t.j. 3 31.oo. Kdo si přeje být nadále členem
Křesťanské akademie v Římě, je členský příspěvek 3 10.co ročně.
----- cco-----

Přejeme Vám požehnané Vánoce a Nový rok 1994 !
Za CML v Kanadě:

Miroslav Novotný,v.r.,
jednatel.

P.Josef šach,v.r.,
duchovní rádce.

Václav J.Vostřez,v.r.
předseda.

F. Úterý 1&. kuna 1994
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II. setkání Hnutí Čechů a Slováků
okradených komunistickým režimem
Oběti komunistického režimu a jím okradení se sešli koncom roku v Příbrami - dokončení

Čtyři roky po »sametu« lze hodnotit jako nespokojenost
Druhý mezinárodní mítink Hnutí Cechů a Slováků okrade
ných Irotnmytickým režimem (H-21) se uskutečnil 29. pro
since » Příbrami. Jeho představitelé zasedli za společný
stál • úpisem «Nechceme pomstu, chceme spravedlnost».
Minulý týden jsme publikovali úvodní řeč Václava Srouba,
předsedy H-2J, dnes zveřejňujeme výňatky z proslovů ně
kterých dažšžch řečníků tohoto setkání.

Text a toto JOSEF MARACZI

mu a především onoho hořkého
vědomí nenaplněné spravedlnosti
a přetrvávajicicb křivd.
Pravda a Láska sice musí zví
tězit nad lží a nenávistí, ale ni
kdo nám ne řekl, jak dlouho to
bude ještě trvat. Stačilo by. kdy
by li. kteří převzali demokratic
kou moc. učmib zadost svému
demokratickému přesvědčeni, ří
díce se starými Reky, kteří říká
vali: Konej svojí povinnost
a nech jednat Boby. Protože se
tak nestalo, musíme dnes suplo
vat nejen jejich povinnosti, ale
i Bohy. Proto při vědomí nemož
nosti úplného odstranění křivd
a bezpráví, způsobených zločin
ným komunistickým režimem,
musíme požadovat jejich zmírně
ní spravedlivým a všem rovným
způsobem, novelizací restitučních
zákonů, eventuálni vydáním zá-

zabít lež, nenávist s nespravedl
nost tím, že budeme žit podle
pravdy a v pravdě jako občané
státu nejen demokratického,
ale i právního!
Jaroslav Anděl (Švýcarsko):
Sešli jsme se dnes také proto,
abychom udělali v současném
uskupeni politických stran vážné
rozhodnuti. Chceme, pokud se
oa tom dohodneme demokratic
kou většinou, založit novou po
litickou stranu.- Je to opravdu
nutné, a měla by přispět k od
stranění nebo aspoň uklidnění
dosavadního politického zmat
ku. Ta lj,v míla napomoci k po
sílení dosavadních politických
stran, se kterými chceme spolu
pracovat. Je to nutné proto, aby
se v dosavadních pravicových
stranách, a zaplat pán Bůh že exi
stují, ncintcgrovali zastánci nebo

Pohled do tátu sportovní haly v Příbrami, kde м 29. prosince Loň
ského roku uskutečnil U. mezinárodní mítink oklamaných a okra
dených spoluobčanů.

litických stran a prosazovat,
a přátel i na ncjvyššícb místech
lébo komplexu otázek, které shr
ítátru moci dokázali, že jejich or aby si to vzaly tylo strany za
nujeme pod pojem vyrovnání
ganizace zůstala na všech úrov né. Bohužel musím řki. že ač
s minulostí.
ních nedotčena, zachována a pinč koliv Jsme se na kongresu ODS
Toto vyrovnání nejsou jenom
funkční schopná, včetně jejich snažili a jednali jsme v právním
procesy a souzeni trestně odpo
sekretariátů. Nckomumsucká část výboru, tak nakooec ODS při
vědných rvprezeutantů komu
národa byla touto skutečnosti jala jenom novelu zákonu lustnistického režimu, není to jen
proti komunistům po sametové račníbo, ale novely zákonů
vrácení majetku emigrantům
revoluci fakucky a dokonale dis ostatních odmítají komise vy
□ni jen novelizace nespravedli
kriminována.
Komunisté se slovit. Když mluvíte s vedoucími
vých restitučních zákonů, urče
vzdali své ústa»uu zakotvené činiteli naší vlády, tak vám řek
ní viny a stanovení právní od
moci
jenom
prutu,
aby si zajis nou. že je naprosto vyloučené hý
povědnosti KSC a jejích před
tili držbu a výkon státní moci bat s těmito zákony a znovu dá
stavitelů. ale je to I vypořádání
do možného maxima, což sc jim vat do majetkového práva něja
se s archivy StB či FMV a jejich
kou dynamiku. Myslím si. že je
podařilo.
zpřístupnění, poskytnutí mož
Josef Kudláček (vydavatel nutné získat v pailamentu 41 po
nosti všem oličanům dozvědět
Českého deníku): O čemkoliv sc slanců a dát zákon č. 87 k pře
sc. kdo ovlivňoval či zhoršoval
zde dnes bude hovořit, nemá zkoumáni Ústavnímu soudu. Za
jejich životní osudy, tak jako to
smysl, pokud nebude sila, která dost o přezkoumáni by mohla
učinili v Německu. Je to i odnětí
to prosadí v parlamentu politic u Ústavního soudu projit, a to je
výhod, a majetkových zvláště,
kou cestou. Nemůžete to prosadit jediná právní cesta, jak se domoci
v komunistické nomenklatuře
v parlamentu jako li - 31, musí spravedlnosti pro všechny, kteří
a Jejich shodné postavení na
to prosadit politická strana, ale by li okradeni.
úroveň s ostatními kategoriemi
nikoliv nová politická strana. No
Hnutí 21 má po celém světě
občanu, včetně politických věz
vou stranu ano, ale nemohu ve čtyřiceti buňkách na 11 000
ňů! RiLim-li dnes už jenom «as
souhlasit se založením nové dal svých členů. Požaduje návrat
poň zrovnoprávněni», je to proto,
ší strany. Máme několik sub práv pro všechny, zejména ma
že i čas, který uplynul po světem
jektů na pravé struně politické jetkových. Záda prezidenta, aby
obdivované sametové revoluci,
ho spektra, napravo od ODS. on nebo 41 poslanců iniciovalo
ale zároveň i naivní revoluci, pra
V současné dubí probíhají jed k Ústavnímu soudu přezkoumá
lé. skutečnost. že jsme se zde se- cuje prou njsiolcní skutečné spranám mezi několika politickými ni zákona 87/91, který podle
šli. svědčí o dvojím, jednak že ži vedlnosu v teto zemi Způsobeni
subjekty, strunami a hnutími, členů hnutí majetky znovu kon
jeme v zemi demokratické, a pro křivd ztížilo naše prožití minulos
na
úrovni vedení těchto strun. fiskuje. Na mítinku promluvil
to tu možnost máme, ale zároveň ti; jen jejich odstranění nebo as
Proto je zcela poctiv bene zaklá například předseda KAN, by la
v zemi nespravedlivé. čehož dů
poň maximálně možné zmírnění Dva ze zakladatelů Hnuti-21, Václav Šroub (vlevo) • František Zahrádka,
dat
dneska, zítra nebo za týden zde přítomna delegace LSNS
kazem je », že existuje důvod, může napomoci vzít si ponaučeni
Z této hořké minulosti. ’
proč jsme se dnes sešli. '
koňů nových, a vzít” si vzor přátele bývalé komunistické státní další stranu. Skutečné jde o inte a dalších- menších stran.
^UJsiopadavý převrat nám dal
Nedůstojná restituční řízení, z Charty 77, která se snažila do moc: Je zapotřebí, aby se Česká graci. spojeni již stávajíckb ___ Účastníci setkáni odsouhlasili
mnohc z tobo. co num vzal ko ponižující ivstituční zákony nutit totalitní režim, aby respek republika stala demokratickým stran. Jestliže sc nenodaři spojit petici, v níž zazněl mj. požada
munistický. režim - oovy demo- a další právní normy ovlivněné toval svoje viasuu zákony. Nejen a právním státem nejen podle mnohé další strany , uk prosti do vek na zrovnoprávnění občanů
kraucký pluralitní systém, svobo
duchem komunistického záko naše shromážděni, ale i politic jména a prohlášeni. Máme slova a do písmene jun ujel vlak bez ohledu na místo tré alebo
du tisku, projevu a shromaždovánodárství jen znovu a znovu do ké strany nebo některá z nich, u nás několik pravicových a v příštích volbách sc žádné bydliště. Proto by mělo dojít
jednotlivých stran, včet k novelizaci zákonů 87/91
■L dal nam Lisunu základních svědčují onu základní chybu, jíž
íi strana, která eventuálně stran, avšak jejich skutečná po znětěchto
KAN. nepodaří do parlamentu a 229/91, nebo k vy dání zákonů
práv a svoboď Nový demokratic se dopustili představitelé OF
vznikne, musí požadoval, aby
nových, které zajistí nápravu
ký režim zčásti odstranil křivdy a OH, když svinuli na principu
došly naplnění zákony, kleti litická činnost tomuto názvu ani dostat.
Stanislav Stránský (předseda majetkových křivd. V příspěv
právní kontinuity s komunistic v tomto státě jsou nejen součás programu plní neodpovídá.
a nespravedlnost) mmukho tota
Komunisté mčb všechny mate Konfederace politických věz cích jednotlivých řečníků zazně
litního režimu, ale nedal svým kým totalitním režimem. Na tí Sbírky zákonů, ale které svou
občanům to. co je nezbytným
místo provedení diskontinuity pouhou formální existencí zpo- riální a technické možnosti se na ňů): My všichni musíme ted jed la slova o tom. že by měla byl
znakem
každého
skutečného s tímto právním řádem, spíše chy bňují právní jistoty občanů! tzv. sametovou revoluci, která nat rychle. KPV má připraveny založena nová pravicová strana
právního stáru, to jest vědomi, že však neřádem, tak jako se to Mám na mysli zákon lustračni. žádnou revolucí nebyla, dokonale oovely zákonů, jako je o protiko bez účastí komunistů. To bude
jejicb scat je nejen státem demo stalo již v minulosti dekretem
zákon o protiprávnosti komu pro svou bezpečnost připravit. munistickém odboji, lustračni. předmětem dalších jednání Hkratickým ale ■ právním.
prezidenta Beneše »O obnovení nistického režimu s jeho usta Komunisté vlivem svých člení) Musíme navštěvovat sněmy po- 21 v lednu a dalších mísících.
Právní Jistota a práv ní vědo
práv ního pořádku» vydaným novením o nepromlčitclnosti
mí Je to, cs vytváří PRÁVNÍ
v Londýně roku 1944, kterým
komunistických zločinů, ale
STÁT, ve kterém se občan může
se poválečná Česká republika i ustanovení ústavy předpoklá
Cítit Jistý nejen z hlediska své
rozešla s jiným totalitním práv dající itúcni Senátu. Bez záko
osobní bezpečnosti, svého ma ním řádem - tehdy nacistickým.
nů nejen formálně existujících,
jetku ale I svých občanských
V něčem by la louž takzvana ale zároveň i opravdu fungují
práv.
«sametová revoluce» opravdu je cích, nemůže v této zemi vznik
Požadavky H-21 na odstranění dinečná Poprvé v dějinách se to
Příkaz ministra k provedení generální inventa
skvrn družstvům a komisím pro generální inven
nout právní stát, A ten zde také
křivd způsobených komunistic už demokratický režim konstituo nebude, dokud nespravedlnosti
rizace v jednotných zemědělských družstvech
tarizaci všestrannou pomoc a plně spolupracovat
kým režimem, které nejenže ne val na bázi totalitního právního a křivdy nebudou odstraněny
(C. j. 214-86J82i'Í959 ze dne 18. července 1959).
pří provádění generální inventarizace v JZD.
dokonalé restituční zákony neod řádu - komunistická ústava, plat . aspoň v takové míře, v jaké jc
Usnesením vlády ze dne 17. prosince 1958 ulo Doporučuji,
stranily. ale naopak umocnily či ná do konce roku 1992 je toho lze odstranit, nebo aspoň způ
žila vláda provést generální inventarizaci základ
aby pracovnici všech organizaci v oboru působ
upevnily, jsou jeti onou přísloveč důkazem! To přivodilo a způso sobem
zrovDoprávňujicíin
ních výrobních prostředků jednotných zeměděl nosti ministerstva zemědělství zaměřili své závaz
nou špičkou obrovského ledovce buje dosud obrovské právní pro všechny poškozené bez ohledu
ských družstev k l. lednu 1960.
ky na pomoc pn generální inventarizaci JZD.
neodstraněných křivd a nesprave- blémy. jsou to těsné okovy, které na jejich bydliště.
Generální inventarizace je jedním ze základ
Ministr zemědělství
ťCností, který se líně pohupuje na za sebou demokratická republika
Předpokladem teto nápravy
L. S t r o u g а I v. r.
ních předpokladů k úspěšnému uplatnění nové
CR stále vleče, a to je i hlavni a existence právního státu je
vinách naši oo«é. mladičké a ješ
Poznámka autora:
ho sy stému plánování a nových jednotných vý
tě tolik nevyzrálé demokracie.
příčinou oněch dosud neodstraně pravdivé informování veřejnosti
kupních cen a je podmínkou k plnému zajištěni
Podstatu rozkrádání konfiškátu sdělil pří
Nejde jco o požadavky zrou- ' ných majetkových.křivd, zbytko
o těchto požadavcích a úsilí vrátit
rozšířené reprodukce základních prostředků tomným jed v o z účastníků setkání 11-21 Jaro
Doprávnit emigranty na úroseů vých trestá, lustračních skandálů, nejen právní řad. ale i stát tam,
družstev. Aby generální inventarizace splnila slav Matějů a postěžoval si, že nenašel v CT po
jejich spoluobčanů s trvalým registrační hysterie, několika ko kam patří - do svobodné a demo
své důležité poslání, je nutno, aby by la prove chopení toto zjištěni zveřejnit.
bydlištěm ve vlasti, protože aru mických procesu s reprezentanty kratické České republiky. Existu
dena v plném rozsahu a podle jednotných zásad
Uscdlosu byly oceňovány podie příkazu minist
tmo otázku nelze vyřešit bez ce- komunistického totalitního systc- je snad jeden způsob, jak tuk
ve všech JZD ke stejnému datu. Všechna druž ra zemědělství ze dne 18. 7. 1959. který platil až
1 • • r’ íí.- :
T .'v?,
učinit a jak doplnit heslo prezi
stva provedou proto generální inventarizaci do listopadu 1989. Cena nemovitosti by la vedena
denta V. Havta. aby láska,
k I. lednu 1960 způsobem, stanoveným ve v evidenčních kartách a v roce 1979 převedena do
pravda a spravedlnost zvítězila:
směrnicích, které jsou součástí tohoto příkazu počítače.
Podle ceníku, který by! součástí příkazu, byly
(přílohy
č. 1 a 2).
_ ______ , establishment totiž neučinil to základní, co dělávaAby by la generální inventarizace řádně zajištěna, zemědělské nemovitosti oceněny tak. že základem
l VŠkbol revolucionáři nesami tových protilolaUtních revolucí.
ukládám
byl
obestavěný prostor od sklepa po střechu.
Obsadí nejen kasárny, pošly a letiště. ale i arcliivy tajné policie,
Vypočtené hodnoty nechtěli prominenti platit,
1. vedoucím odboru zemědělství rad KNV a ONV:
rjmenšón puuidí aspoň do domácího vězení exponenty totalit,
a
proto
si nechali nemovitosti přecenit podle k tomu
provést
ve
lhůtách
stanovených
směrnicemi
veš
i reitens
*
nedovolí jim využívat ke svému prospěchu všechny
fbady,' včetně majetkových, které si uzarpovalj za svého režimu.
kerá opatřen! nutná k organizačnímu zajištění neplatné vyhlášky í. 73/64. dle které zaplatili pouze
—— • totiž může bvt ne krvavá, ale neměla by být hloupá. >: ■ ■
5 procent plochy samotného bytu. Ostatní nebylo
generální inventarizace, zejména:
Nic takového se v USSR, ani ČSER či v CŘ nestalo. Naopak
a/zajistit ustaveni krajských, okresních a druž oceněno. V praxí to znamená, že ичМІсш s cenou
’
svědky nbsurdních dramat, které by si nevymyslel ani spistevních komisí pro generální inventarizaci dle evidence ve výši například 118 000 korun koupil
'H nejabsurdnéjších her.
..;
I
JZD.
vybraný prominent za pouhých 6 500 korun.
Soudy rozhodující o restitučních sporech provádějí důkazní,
b/ zajistit pro všechna JZD účinnou odbornou
V konkrétním příkladu dostal k vý hodné koupi
---- ' o takzvaném trvalém by tllišli. přičemž teuto pojem není
ještě nenávratnou a bezúročnou půjčku - »dar« ve
pomoc.
»slovenským právním řádem definován, a přitom je ruzhoc/ vyškolit pracovníky všech komisí pro generál výši 22 000 korun, takže usedlost získal zdarma
I»jícím kritériem pro rozhodování o vrácení či nevrácení rna-,
ní inventarizaci,
a k tomu získal na ruku 15 000 korun.
"íu, nezřídka miliónových bodnut. Neočištčilá justice již ded/ zajistil řádné zpracování všech výsledků ge
Ministerstvo financi přípisem potvrdilo, že vy
'"ntického státu při svém rozhodování mnohdy znovu v podnerální inventarizace a jejich využití pro hláška 73/64 pro ocenění státních majetku neplati
koafbkqje majetek, předtím Již konfiskovaný režimem ko-.ť
upevnění hospodářské stability JZD;
la. protože by Із určena pro oceněni malých domků,
ůsžickým. nebo někdy dokonce i nacistickým. Tylo konfis-’
2. ředitelům strojních a traktorových stanic, země chat v osobním vlastnictví. Ministerstvo vnitra
Právní otázkou, jak se vyrovnat
' tripartita jen dokazuje, že duch George Uničila v této ze-!
dělských škol všech stupňů, ředitelům všech k tomu potvrdilo, že MNV byly podle zákona
s komunistickou minulosti, se
nezemřel. Jeho Dový rotnao by se mohl jmenovat Českosloostatních organizací v oboru působnosti minister
109/64 Sb. socialistickými organizacemi a nemoh
iris»'-NnC-š L
' V
■ .
MilanIluhk . již delší dobu zabývá tento muž,
stva zemědělství poskytovat jednotným zcměděl- ly tudíž tuto vyhlášku používat.
doktor Milan Hulík.
Richard Senjuk (místopřed
seda Strapy podnikatelů. živ
nostníků » nRnikún Ve světě
bylo mnoho zrnu. které perze
kuovaly za hanu pleti, přísluš
nost k naboženovl. Cechy jsou
jedinou zemi, kleni perzekvuic
sví vlastní Občany za to. kde bydli. Důvodem k této perzekuci
byla snaha pánů Klause, Ry
chetského • Dtouhebo vůbec
nepřipostit princip naturálních
restitucí. Původní předluženy
zákon, který předkládala Gene
rálzu prokuratura, naše vtada
r píné míře odmítla a začala
připravesal tvůj vlastni zákon,
který vyřešil restituce jistým
pofiderním aznánim poškoze
ných přtslušcych osob a slibem.
Že až se ekonomická situace vy ■
jasní, budou tylo osoby odškod
něny Jinak než naturálně. Usužovaio m • iXalrucb dluhopi
sech, vláda nikdy nepočítala
s naturální restitucí jako for
mou privatizace nebo formou
nápravy některých křivd.
Milan Hulík (práv nikl: Přáte

Příručka k provádění generální
inventarizace v JZD

Revoluce by neměla být hloupá
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THE ORDER OF ALHAMBRA®
Hamilton
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ALCAZABA

Ontario

At the Annual Meeting of_____________________ Caravan Na________ City___________________
The following Officers were elected for the year 19 91 19 94

OFFICE

NAME

SULTANA

State ______________

ADDRESS
•

19

. CITY

ZIP

Grand Commander

Frank McAdam

Vice Grand Commander

Donald Roach
Vaclav G. Vostrez

344East 36th St. Hamilton, 3ht.
Mary
Barbara 1294Rosemary Cres Burlington Ont •
Czeslaw a 18 Aintree Court Hamilton, Jnt.

Michael Klein
Gabriel Evanik
Nicholas Dzulinsk}.

Mary
Anne
Leona

Leslie Kuchá
Ralph Farrugia
Michael Buchok

Margare t 33 Orphir Rd.
903Mohawk Rd.E405
Maria
Stephan у 128 Balsam Ave.S
Barbara 221OLake shore 302

Grand Scribe

Scribe of the Exchequer
Grand Chamberlain
Master of the Oasis
Hietoriographer

Master of the Wardrobe
Captain of the Body Guard

Sentinel of the Tower
Sentinel of the Desert

Grand Advocate

Chaplain

J

Stephen J.Pustai |
1
Martin Fazakas
Gabriel Evanik
Rev.Emmerich Fuzy i

296 Graham

S.

,178 Bell Str.
33 London Str.S.

Hamilton,
Hamilton,
Hamilton,

Hamilton, 1 Jnt.
Hamilton, 3rVt.
Hamilton, 3nt.
Burlington , Ont.

1165 Fennell E21í Hamilton,

Anne

178 Bell St.
204 Park St. N.

Dated

October 21,

50« 00_______ The Annual Dues are $

19 93

L8K3YS )< 90 5' 561-0834
L8Í2R' <905)388-1912
L8N3B! X 905, 549-0457
L7R4JC >( 905,639-6428

L8T1SÍ M905)383-5110

Hamilton, Ont.
Hamilton, Ont.

L8K3EÍ •< 905) 544-7589
L8R2N' ’< 905) 529-6674
(

)

(

)

I

Vaclav G. Vostřez
18 Aintree Court
Street & N um ber
rio,L8K
*
Hamilton,0at
4R9,Canada.
Grand Scribe

All Caravans must hold their Annual Elections in October of each year.
Print or use typewriter. Complete all information and return not later than
November 5th to:

ORDER OF ALHAMBRA*
4200 Leeds Avenue
Baltimore, Maryland 21229

L8K2M( i( 905> 545-0354
L8K3EÍ ■< 905) 544-7589
L8K2GÍ k 905) 549-8236

30* OO

AL-SUNNA: Election of Caravan Officers.

NOTE

L8V3ZÍ J( 90 5> 385-8774
L7P2P^ .< 905) 336-5399
)< 9O5> 547-6219
*
L8K4R

Ont.

•

Our Caravan Initiation Fee is $

Jnt.
Dnt.
Dpt.

TELEPHONE

(AREA
CODE)

Ecclesiastic Protector:
RETAIN THIS COPY FOR CARAVAN RECORDS.
His Eminence Jo seph Cardinal Bernardín
”Res publica" č. 6/94
1555 N.Statě Parkway,ChicagoД160610

RES

První soukromý týdeník
s e semizdstovou tradicí

18. únore 1994

1

-

—

Komenský ja
ko Konecký, vž
dy! to máte je
dno" se hlásalo
v 6C.tých lete
ch. V.Havel ch
ce do NATO a
projevuje zna
čnou nelibost,
že to není mo
žné. To se po
vedlo, armáda,
policie a pře
devším justice
je v rukou bo
lševiků a víme
kdo takové ře
šení nrosasazova.l. Clinton
za těchto oko
lností zcela
správně si ne-l
míní zamořit
odstrašující
sílu agenty
KG3. Proto n
vrhuje šidit
ve formě "Pa
nerství" nro
zasmání, kte.
nebere nitcdo
vážně a Rusové
už vůbec ne.
Takže "Komens
ký nebo Konec
ký ” z a s e rlatí
ve škole i v
kasárnách. VH.

ROČNÍK 56

5754 ÚNOR 1994

ŠEVAT^ADAR

ROS CHODES
VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Prezident Spojených států amerických Bili Clinton

na Starém židovském hřbitově
v Praze 12. ledna 1994

Zájemci o aktivní práci v Občan nich složek slétni moci ve vztahu
ské iniciativě Občanské komise, za k občanům, se mohou obratu hito
měřující se na kontrolní sledování kontaktní adresu: Vlasta Brož, Nečinnosti policie a dalších represi v- cenzurované noviny, Senovázné
uvnitř
čísla.
1

,

pRAHA £
тл. 02/24225S39i
afax.

1. Vznikne nová střen 8? Je to konstruk
tivní s notrebné, nebo destruktivní a nepotřebné?

2. Jiří Gruntorád: Proti zneužívání pravomocí
3. Rajko Doleček: Pravda o 3 r b s k u.
soudců!
4. Ing.Miloš Slabá k:*Proč odboj protikomunistický,
s nikoliv třetí. Svědomí
5. Václav Němec; pietní vzpomínkové shromáždění v przne
. Předookl.cene: 2,- Kč

vycházelo
obnoveno

klO 47263
1 9 7 3
1987

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
Uzávěrka: 13*2.94

Náklad: 50 výtisků

- 1 9 7 5
ročník 11 číslo 7

KONFEDERACE POLITICKÝCH VÉZŇÚ

'^Svědomí

Hybernská 2110 00 Praha 1,
Pošt, přihr. 685
Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

CONSCIENCE
Nezávislý čtrnáctideník
Roč. IV., č. 4/1993

TeL: 02 235 307

V Praze 24, ledna 1993

Časopis je pokračovatelem

•Našich hlasú
*
založených v r. 1955

Proč odboj protikomunistický,
nikoliv třetí

a "Väzné". Jc ncvýdčlečnýl

REDAKCE:
Dolejší Josef
Herman Josef
Kalenda Karel
Dr. Ing. Kobliha Bohumil
Komínková Marie
Ing. Kroulík Břetislav, B.A.

V posledních týdnech se ve veřejnosti, v kuloárech politických stran
a státních institucí i ve sdělovacích prostředcích často hovoří o třetím
odboji v souvislosti s jeho uzákoněním. Konfederace politických vězňů,
která sdružuje všechny domácí i později emigrované politické vězně a
úzce spolupracuje s domácími i zahraničními protikomunistickými orga
nizacemi, považuje termín "třetí odboj" pro jeho neurčitost a mnohoobsažnost za nevhodný.
Obsah výrazu třetí odboj by mohl případně zahrnovat i pozdější re
formní komunisty, kteří v letech padesátých vědomé páchali zločiny proti
lidskosti, koncem šedesátých let se pak pokusili o reformu KSČ při za- chování všech základních prvků marx-leninského učení. S námi, bývalý
mi obétmi své dřívější nelidskosti, odmítli v období Pražského jara spo
lupracovat, protože nás považovali i nadále za své nepřátele.
Po sovětské okupaci se s nimi vítězné křídlo KSČ vypořádalo vyškrt
nutím nebo vyloučením. Někteří z těchto "osmašedesátnfků" se pak sdru
žili v Obrodě, jiní se stali členy Charty 77, kde tvořili podstatnou část
signatářů. K lidem postiženým komunistickým terorem let padesátých,
kdy byl teror nejsilnější, se Obroda i Charta stavěla rezervovaně,
.mnohdy i odmítavé, neboť těmto skupinám nešlo o odstranění marx-leninského učeni z vlivu na společnost, ledy o odstranění podstety všech
nepravostí a zločinů, ale pouze o jeho "nápravu". Nebyl to tudíž odpor
ani odboj, ale pokus o reformu nereformovatelného.
Členové Obrody i Charty obsadili po 17. listopadu 89 všechny důležité
orgány státní správy a vedení OF. Proto se v prvních dnech po 17. listo
padu také oficielně hovořilo pouze o 20 letech nesvobody, tj. od r. 1969
a nikoliv od února 1948. Podle těchto bývalých soudruhů byla doba do
r. 1968, kdy oni šířili zlo, dobou bohatýrskou. Proto chtěli dustou čáru,
proto se mělo začít znovu od nuly, proto nám byly servírovány lži o pro
mlčených zločinech (pokud prý byly takové, jak tvrdíme a dosvědčujeme
my).
A proto my musíme zřetelné rozlišovat odboj proti komunismu od
snah komunismus reformovat. Loňské volby něco napravily, ale ne
všechno. Uzákonění protikomunistického odboje bude znamenat po
tvrzení historických skutečností a další krok k uplatnění práva a
spravedlnosti.
Ing. Miloš Slabák
i

Vydavatel a šéfredaktor:
(grafická úprava)
MILO KOMÍNEK

Zástupce:
Ing. Oldřich Tihelka
Vydává a tiskne:
Moravia Publishing lne.
2098 Dundas Street West
Toronto, Ont., Canada
M6R 1W9
Telefon a Fax:
(416) 539-9017
Redakce a administrace
v České republice:

"Svědomí"
Pošt, schránka 70, Pošta 12
738 02 Frýdek-Místek
Telefon a Fax: 0658 347-17
Vedoucí Peter Komínek
Vychází dvakrát měsíčné.
Redakce za podepsanč články
neocse zodpovčdnost
a nezmutf se s jejich obsahem

ztotóláovat

Nevyžádané rukopisy—

SSBäiád,

předseda tiskové komise
Konfederace polit, vézůů

li

Cžfe/ Pošt, schránka 70
'Vm
Pošto 12
738 02 Frýdek-Místek
•Podávára rovinovvchztoilekDW>ono
CWc$’~ ítxávou Oo4t vCS’J0/”™.
Єї: 2459 / 92 ■ Р/ І Ю dne 4. 11 . 1W

Pietni vzpomínkové shromáždění
k uctění památky obětí komunismu pod Beskydami
Samostatné obce Pržno a Baška v okrese Frýdek-Místek uznaly
III. protikomunistický odboj a na tomto základě pořádají
dne 15. května 1993 společně, výše uvedenou vzpomínku
s tímto programem:
Pátek 14. 5 1993
V odpoledních a večerních hodinách pěýezd hostnnubytováru
\
v "Šindlerové mlýně" v Bašce;

/ f\ \ j. fr \

44X1993

u

7.00 - ír.OO/hod. snídaně á autobusový výjezd po okolí
11.00 - 1Í00 hod. oběd

13.00 bod1.

\

j

14.00 hod.-

V \ ) I |

í I pTV Y'

/

I
I

j /^ Odhalení pomníku ’Obětem komunismu" a udělení i
|estnélio občanství obce p/Milo Kodiíiikovi y/PřžněJ
Slavnostní rhšFsv. v Bašce celebruje opat Želivskřho

/i

kláštera Otec Vít Tajovský

15.00 hod.

Společný kulturní program v "Kulturním domě" v Bašce

17.00 hod.

Večeře a volná zábava

Zveme tímto co nejsrdečněji naše krajany žijící mimo republiku se vztahem k tomuto regionu,
jakož i zástupce odbojových skupin i daEích organizaci postižených občanů (KPV, PTP a j.) z republiky
i zahraničí. Ozvěte se nám do 20. dubna 1993, abychom mohli kapacitně zajistil další ubytování.
Volejte, nebo pište na adresu:
Obecní úřad Pržno u Frýdku PSČ 739 03________ Telefon: _0658 71 252
Jakoukoliv finanční podporu uvítáme do 20. 4. 1993 na výše uvedené adrese. Případný finanční
zůstatek bude převeden Okresní pobočce Konfederace politických vézňů ve Frýdku-Místku na jejich
činnost. Těšíme se na Vaši návštěvu v Pržné a Bašce.
Za přípravný výbor
Václav Němec, Pržno č. 134, PSČ 739 03

2
3

Vznikne n
Kdo bude další?
Kdo se přidá
k rozhovorům?

Je to konstruktivní a potřebné, anebo
je to destruktivní a nepotřebné?

Kdo mi zaručí:
1.
2.
3.
4.
5.

Životní prostředí a péči o člověka
Očistu státní správy a soudnictví
Vrácení všem všeho, co bylo ukradeno
Přehodnocení vztahu k exilu a menšinám
Bezpečnost občanů

v á strana?
♦,Ma!é pravicové strany by měly vstoupit do KAN nebo KM“
Říká v rozhovoru pro Denní TELEGRAF předseda KAN Emil Dejmek.
Nová strana pro slušné lidi
Po listopadu jsme věřili Havlovi a spol., pak se ukázalo, o co jim jde. Slo jim
o sebe samé. A také to, že někdo slyší trávu růst a dvojdomek apod., to byly frašky. Dali
jsme své hlasy nové straně ODS s tím, že si opasky utáhneme, něco vydržíme nebo obětu
jeme. Dnes vidím, že oni si je utahovat nemusí, naopak z nich budou milionáři. To by tak
nevadilo, ale že jedou ruku v ruce s bývalými komunisty a estébáky, to hraničí s drzostí
první kategorie. Zákony a demokracii si udělají pro sebe a budeme tu mít novou Stranu.
Stranu, která nám bude znovu diktovat, co smíme a co ne ! Strach dneska vyjadřují i členo
vé ODS. Bylo by potřeba založit stranu bez bývalých komunistů. Ale je to možné v zemi,
která je prolezlá diktaturou proletariátu a bojem s třídním nepřítelem ? Špinavé peníze, cho
vání poslanců, páni na radnicích, policie, kriminalita, jak se krade ve velkém, všechno se
rozprodává, soukromníkům se hází klacky pod nohy, radnice rozprodávají domy. Bylo by
opravdu třeba založit stranu s pevným programem a se skutečnou demokracií, demokracií,
které by lidé věřili.
Věra Barešová, Liberec

Že určité samolibosti nejsou ušetřeni ani politici pravicově opravdu smýšlející, je důkazem
právě roztříštěnost a množství malých politických subjektů. Jediná výhoda tohoto skličující
ho stavu spočívá v tom, že více lidí může být předsedou. Přitom nezbytnost sjednocení
všech - komunisty dosud neinfiltrovaných - politických subjektů chápeme všichni jednoznač
né.
Sjednocení nekomunistické pravice je ovšem možné v rámci některé již existujících stran
(např. KAN), případně vznikem nové strany, která by soustřeďovala slušné a soudné obča
ny. kteří nechtějí nečinně přihlížet pozvolnému zavádění nové totality (starými strukturami),
tentokrát pod praporem budování kapitalismu.
Budu si považovat za čest stát se jedním ze zakládajících členů této nové (případně pre
transformované) strany slušných, pravicově smýšlejících lidí, kteří nedovolí, aby do roka
a do dne byla jejich strana řízena převlečenými exkomunisty.
Ing. Jan lila, Brno

I, KonzeryaW^íg
strana.;

ХфИ

Utáhli jsme si opasky, ale...
Velmi se zajímám o politiku, sleduji dění
včetně kongresu ODS a jsem zklamána.

Jenže koho volit?
8

On to myslí vážně !

tí-—Stále jsem se domníval, že vydavatel ČD svými provokujícími články o ustanove
ní nové pravicové strany jen hecuje čtenářskou obec za účelem zvýšeného odběru svého
listu. Ale po vyslechnutí diskusního pořadu v Radioforu 3. prosince, kterého se také účast
nil, jsem s překvapením zjistil, že to pan vydavatel myslí skutečně vážně. Přeji mu v této
jeho snaze mnoho úspěchů a doufám, že se mu to podaří. V nové straně by mohly splynout
ze stávajících stran kupříkladu KAN, HOS, KPVS, Antikomunistická aliance, Koruna česká,
Svobodný blok apod. Věřím, že by získala značnou nespokojenou část i z ODS a také
z KDU-ČSL, protože venkov je zemědělskou politickou ministra Luxe značně rozčarován
a znepokojen: Přidružili by se možná i někteří z OH-SD, kteří ještě váhají s odchodem do
ČSSD. Aparát nové strany by se mohl vytvořit z představitelů vedení již citovaných minsitran, kde je značný politický potenciál. Ale do vedení by se měl najít známá osobnost, např.
typu Pavla Tigrida apod. což by pravděpodobně nemělo být problémem. Nová pravicová
strana by měla daleko lepší předpoklad se dostat do popředí politického života, protože by
zřejmě měla podporu Českého Deníku. Kdyby se všechny předpoklady splnily, mohla by
taková nová strana jistě napříště hrát v Parlamentu důležitou roli.
František Poskočil, Probylov
9

Ministr spravedlnosti na tento podnět VONS v zákonem stanovené lhůtě a patřič
nou formou nereagoval. Stalo se tak až v únoru 1993 po několika písemných urgencích a následné tiskové polemice, (srovn. též sdělení VONS č. 1/1993) Přitom fakta,
která vycházela najevo o průběhu doživotního jmenování soudců v České republice, byla
krajně znepokojivá. Až na jedenáct z nich, kteří se sami kandidatury vzdali, byli všichni
ostatní ministrem navrženi k doživotnímu jmenování a Parlamentem ČR postupně potvrze
ni. V době, do níž ministr spravedlnosti jednání (kromě několika individuálních s jednotlivý
mi členy VONS) zdržel, zbývala VONS poslední možnost: dopisem z 12. ledna 1993 ji vyu
žil. Požádal v něm JUDr. J. Nováka, aby podle hlavy čtvrté, paragrafu 44, zákona číslo
335/1991 Sb. o soudech a soudcích podal kárnému soudu návrh na odvolání zbylých soud
ců, uvedených v příloze k dopisu VONS z 15. března 1992.
Tentokrát se podařilo vyvolat jednání. Počet projednávaných případů se po různých

personálních peripetiích (převážně odchody soudců do důchodu a do jiných právnic
kých profesí) ustálil na počtu 24. Schůzky proběhly v budově Ministerstva spravedl
nosti ČR ve dnech 11. května, 8. června, 15. července, 20. července, 30. září a 21.
října 1993. Za ministerstvo spravedlnosti se pravidelně jednání zúčastňoval ministr
JUDr. Jiří Novák, předseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Otakar Motejl, členka ústav
ně právního výboru, poslankyně Parlamentu ČR, JUDr. Anna Roschová a poradce
ministra, JUDr. Zdeněk Hájek. Za VONS vedli jednání Rudolf Battěk, Václav Benda,
Milan Hulík, Luděk Pacovský a sekretář VONS Jiří Gruntorád, méně pravidelně, nebo
střídavě se k nim připojovali i Otká Bednářová, Karel Freund, Jan Litomiský, Andrej
Stankovič a Jakub Trojan; dále byla nepravidelně přítomná členka VONS a zároveň
pracovnice Minsiterstva spravedlnosti Lenka Hoffmanová.
Případy soudců navrhovaných VONS ke kárnému řízení byly zvažovány jednotlivě
během někdy i několikahodinové diskuse. Jednání vycházelo z materiálů, které shromáždil
VONS. Jen málokdy prezentovalo ministerstvo spravedlnosti některé vlastní materiály.
Zřejmým východiskem strategie vysokých úředníků justice, kteří jednali na straně minister
stva, byla apriorní apologetika všech soudců, bez ohledu na jejich inkriminované skutky. Od
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Jakmile byl konečně na sklonku roku 1991 přijat zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a
soudcích a zdálo se být pravděpodobným, že se tím otvírají určité možnosti očisty justice,
VONS využil petičního práva a dopisem Z 15. března 1992 se obrátil na ministra spravedl
nosti ČR JUDr. Jiřího Nováka ve věci doživotního jmenování soudců v České republice, jak
plyne ze zákona. V příloze dopisu poskytl Ministerstvu spravedlnosti ČR ve smyslu para
grafů 67 a 68 uvedeného zákona své poznatky o 42 soudcích, navržených ke jmenování,
kteří rozsudky odsuzujícími k nepodmíněných trestům nevinně postižené před 17. listopa
dem 1989 závažné - i opakovaně - porušili lidská práva. Mimo jiné byl jejich postup protizá
konný již v tom, že se tak dělo v rozporu s Mezinárodními pakty o lidských právech, ratifiko
vanými Federálním shromážděním ČSSR v roce 1976. Mnohdy byly těmito rozsudky poru
šeny i jiné tehdy platné právní normy.

NEZÁ VISLČ
INFORMAČNÍ A TiSKO V t CENTRU}
demokratických iniciativ
se sídlem v
- obchodní odděleni -1
602 00 SRNC, SlovAkov- f

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), jehož hlavním posláním je sle
dovat a monitorovat případy politicky motivované represe i jiného nespravedlivého
postihu a vystupovat proti těmto jevům, se již od svého vzniku na jaře 1978 perma
nentně setkával s případy zneužití soudcovské pravomoci k hrubým represivním
aktům, ačkoli mohl evidovat pouhý zlomek případů takovéto mocenské zvůle.

těchto kategorických postojů, doprovázených v několika málo nejvypjatějších momentech i
hrozbou, že jednáni skonči, se potom jakoby ustupovalo ke sporadickému dopřávání sluchu
argumentům VONS. Úhelným kamenem těchto postojů byla ministrova teze, mezitím už i
publikovaná, že soudcové, kteří vynášeli mírné tresty, se chovali lip než ti, kteří se politické
mu procesu vyhnuli; tato teze byla při jednání opakována v mnoha variacích. Takovou její
markantní aplikací je kategorické odmítnutí navrhnout kárné řízení s JUDr. Marcelou
Horváthovou, soudkyní, která šest dní před smrtí odsoudila v té chvíli již nemohoucího
Pavla Wonku. Několikaměsíční nepodmíněný trest byl trestem patrně mírným, daném přípa
dě však doživotním pro člověka na smrt nemocného, kterého podle tvrzení představitelů
justice “zabila doba a lékař„ (ten je ovšem pro nedostatek důkazů a mlčení svědků nepostižitelný). Současná suverenita doživotně jmenované soudkyně Horváthové, která mj. podala
trestní oznámení na bratra své faktické oběti pro obsah jeho rozhořčeného dopisu, plyne
mimo jiné i z tichého oficiálního přitakání profesionální deformaci, sebejisté v tom, že ani
nejhorší skutek mě soudcovské židle nezbaví. Tolik k morálním konsekvencím postojů
druhé strany, které se ve svých důsledcích, jak tomu bývá vždy v tak citlivé oblasti, jakou je
justice, ukázaly být i konsekvencemi stroze pragamatickými. Pragmatičtějšími, než perma
nentně proklamované zdůraznění vlastního realismu a pragmatismu.

Po vyčerpávajícím jednání, při němž VONS poskytl slyšení i některým soudcům,
jejichž případy se projednávaly, se dospělo nikoli ke shodě, nýbrž k těmto jen dílčím
výsledkům:
V deseti případech VONS ustoupil (jde zejména o případy, kdy soudci byli v dotče
ných cauzách v senátu pouze přísedícími a zákonným způsobem nelze zjistit, jak v senátu
hlasovali) a na kárném řízení netrvá. Jde o soudce: JUDr. Marcelu Andělovou (sama mezi
tím odstoupila), JUDr. Evu Burianovou, JUDr. Stanislava Černého, JUDr. Miroslava
Mjartana, Mgr. Theodora Petryšína, JUDr. Jiřího RadOše, JUDr. Oldřicha Rejfka, JUDr.
Alexandra Rudého, JUDr. Tomáše Stuchlíka a JUDr. Janu Sírovou.
V šesti případech uvedl ministr spravedlnosti, že bude iniciovat kárné řízení, pokud
dotyční soudcové neodstoupí sami. Jména těchto soudců: JUDr. Pavel Marčík, JUDr. Soňa
Koubová, JUDr. Stanislava Píchová, JUDr. Vladislav Šíma, JUDr. Petr Švec, JUDr.
Miroslav Toman (má odejít do důchodu).
V pěti případech, kdy VONS trvá na kárném řízení, si ministr Novák vzal měsíc na roz
myšlenou s tím, že své rozhodnutí potom sdělí VONS. Prozatím jsme ani po delším časo
vém odstupu nebyli o případném rozhodnutí informováni. Týkalo by se soudců: JUDr.
Miroslava Dlouhého, JUDr. Drahomíra Drápala, JUDr. Ilji Libeňského, JUDr. Ludmily
Liškové a JUDr. Marie Ungrové.
Ve zbývajících třech případech se názory VONS a ministra spravedlnosti diametrálně
rozcházejí. Jde o JUDr. Marcelu Horváthovou, JUDr. Vladimíra Kocourka a JUDr. Milenu
Němcovou. VONS zvláště důrazně, ale bezvýsledně, apeloval na zavedení kárného řízení

s Marcelou Horváthovou.
VONS nicméně navrhl ministru spravedlnosti JUDr. Jiřímu Novákovi svou pomoc i
při nastávající přeměně prokuratur ve Státní zastupitelství v první polovině roku
1994. Tuto nabídku ministr přijal. VONS mu poté předal seznam prokurátorů, kteří se
podle jeho dokumentace podíleli za komunistického režimu před listopadem 1989 na
protizákonných činech státní moci.
VONS, Za správnosti sekretář Jiří Gruntorád
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"Res nublica" č.7/94

"Hlrs mrpvosloví"

Pravda o Srbsku
Rajko Doleček

(pokračování)

Oficiální NDH uváděla Jasenovec jako sběrný tábor, téměř jako reedukační
středisko pro „pomýlené“. Sám jsem z.a války četl jakési chorvatské noviny (Zemím
byl jen přes řeku Sávu, bylo to už NDH), které se snadno dostávaly do Bělehradu.
Bylo v nich jakési „dobrozdání“ skupiny německých hodnostářů, novinářů Ně
mecka, Maďarska, zástupců Červeného kříže a katolické církve, o dobrých pomě

rech v táboře... Koncem války se ustašové snažili zahladit co nejvíce stop hrůzných
událostí. V Titově Jugoslávii se v rámci udržení Bratrstvía Jednoty hrůzy Jasenovce
zahrávaly spíš do autu samotným Titem a pak představiteli nacionalistické
„ úchylky “ chorvatské komunistické strany, mezi které patřil i kádrovák jugoslávské
armády, generál F. Tudjman a řada dalších významných politiků. Nynější vládcové
Chorvatska o Jasenovci téměř nechtějí ani slyšet (také nechali zničit muzeum v
Jasenovci), uvádějí neskutečně malý počet obětí, podle nich hlavně Chorvatů.
Prezident F. Tudjman uváděl původně jen několik málo desítek tisíc zahubených,
většinou prý levicově smýšlejících Chorvatů. Zavedl i bezostyšný pojem „mythus
Jasenovce “. Později prý připustil v diskusi se Světovým židovským kongresem počty
zahubených do 330 000 (tyto informace jsem získal v Izraeli, od přátel Šimona
Wiesenthala. známého „lovce“ nacistických válečných zločinců). Zatím co Němci
nechali „špinavou“ práci genocidy v Chorvatsku dělat ustašovcům a části bo
sensko-hercegovských muslimů. Albáncům (v NDH vznikla vražedná 13. SS divize
Handžar (křivý turecký nůž), v které bylo 60 c/o muslimů z. Bosny a Hercegoviny, 40 %
Albánců z Kosova, německé velení), genocidu Srbů v okupovaném Srbsku prováděli
Němci sami. Za jednoho zabitého Němce zastřelili 100 (!) rukojmí, za každého
raněného 50. Viděl jsem Němci oběšené muže na kandelábrech bělehradského
hlavního náměstí Terazije. Viseli tam více dnů. V Kragujevci bylo 21. října 1941
za jediný den Němci postříleno téměř veškeré mužské obyvatelstvo (celkem 7 000
mužů!) od 15 až. 16 (!) let výše. V Mačvě. jihozápadně od Bělehradu, padlo za oběť
rozsáhlé trestné expedici kolem 20 000 lidí. V Kraljevu bylo postříleno (němečtí
„nositelé kultury“ nepodřez.ávali) 6 000 mužů. atd. atd. Nicméně na důležitých
místech nacisté pomáhali svým spojencům, ustašovcům a chorvatské domobraně.
Jejich spolupráce vyvrcholila např. v létě 1942 při likvidaci odporu Srbů (partyzá
nů) v pohoří Koz.ara na severu Bosny. Tisíce uprchlíků, žen a dětí, pochodovalo
tehdy Daruvarem do koncentračních táborů. Tam žijící Češi je jistě viděli...
Byly zlikvidovány celé, srbskou většinou osídlené kraje. Byli vražděni i Chorváti
a muslimové, i když mnohem méně. Kolik jen našich přátel. Chorvatů. kteří měli
rádi Jugoslávii, zahynulo od ustašů. Přátelé pana plukovníka Pavlice
,
*
jeho
chorvatští spolubojovníci ze Soluňskéfronty, mizeli jeden za druhým. O strašlivých
dnech genocidy Srbů, prováděné muslimy ve východní Hercegovině, v kraji kolem
Zelengory. vypráví duši drásající kniha Nůž. jednoho z. vůdců opozice v Srbsku.

413

Vuka Draškovicc
.
*
Rada muslimů a ustašů unikla spravedlnosti koncem války tím,
žc se „včas“ přidali k Titovvm partyzánům, nebo že utekli do zahraničí...
Někdv se téměř celé pluky Pavelicovy
*
„domobrany" ■ to byla armáda, ustašové
b\li „dobrovolníci" - vzdávaly Titovým partyzánům a měnily se do partyzánských
jednotek. Uvádí se, že Pavelicem
*
opakovaně vyznamenaný generál Vjekoslav
Krizanů : xc lak stal významným partyzánským velitelem, dokonce snad generálem,
pod jménem Jakov Макі jeda. Jakýsi vrchol všeho byl, kdyz.se ttslašovská jednotka,
která na straně Němců bojovala u Stalingradu a které velel Marko Mesic
,
*
objevila
během osvobozování Bělehradu jako „jugoslávská divize" Rudé armády, річі
velením, pochopitelně, zase ustašovského velitele Marka Mesice
...
*
Jaký bvl kontrast mezi těmi muslimy vraždícími, kteří si nejednotí říkali Musli
mové Chorváti nebo itsiašovci Chorváti muslimského náboženství - a těmi muslimy
hodnvmi. slušnými, chránícími své srbské sousedy i za těžkých situací, kdy sami byli
ohroženi na životě. I moje rodina měla takové hodné, spolehlivé sousedy, muslimy...
Nejvýznačnější poválečný spisovatel bosensko-hercegovských muslimů Meša Seli*
movic
se prohlašoval za Srba muslimského náboženství- měl proto různé „ trable "
s Titovými úřady, ačkoliv za války bojoval v partyzánském vojsku. Jeho vynikající
román „Derviš a smrt" vyšel i u nás. I jeho přepůvabné filmové zpracování bylo v
našich kinech, v televizi. Část z něho byla filmována v „nejkrásnějším městě"
Mostaru.

Gymna/ium v sibske.m městě Kragujevci, jehož všechny žáky vyšších Ind, spolu s 30 pro
fesory a ředitelem Němci postříleli 21. října 1941. Bylo zastřeleno kolem 100 gymnazistu.
Celkový počet zastřelených ten den v Kragujevci dosahoval 7 000 mužů.

414

Ses nuolice” č.

Někdy se sám sebe ptám - odkud jsme přišli, co jsme, kam směřujeme
jaky je smysl udske existence. Ale pak nalejú odpověď a je zase dobře.'

Vlediwír Fenčín
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

25« února 1994

7 zemi, kte
rá ve své krá
tké historii
se již dvakrát
Od našeho rozhořčeného čtenáře Ing. J. D. jsme dostali následující
nokořila takř příspěvek,
týkající se volyňských Čechů. Ve svém dopise se pan Ing. J.
ka bez jediné D odvolává na Rudé právo ze 14. 1. A že jde o rozhořčení oprávněné, po
ho výstřelu
suďte sami, příspěvek otiskujeme v plném znění.
Tak. volyňšti češi jsou cizinci a basta
lavem IV. roku 1409. Pokládá je za aktu
cizímu okupan
Zatímco naši germánští sousedé uděluji et ální. Bohužel, dokument je rozsáhlý,
tovi se asi
nickým Němcům státní občanství jak na nicméně, jednalo se tehdy o to, že Vác
běžícím pásu, je u nas problém vyjít vstříc lav tímto dekretem, jehož vydání inicio
nebude zdát
několika stovkám rodin, které se hlásí ke val Mistr Jan Hus, změnil počty hlasů
dost zvláštní svému českemu původu. Komu tento po na pražské univerzitě 3:1 ve prospěch
stup slouží9 Nepochybně panu Neubaue Čechů. Uražení Němci zčásti vycouvali
žev12.OOC Vo
rovi a spol. Oni si totiž volyňští češi dovolili z univerzity i ze země a později si zalo
lyňských Cechů za
války bojovat proti Němcům a obětovat žili doma, v Německu, svoji univerzitu.
z 45«CCC cedi i životy za obnovu Československa. Proto Do té doby pili z číše poznání na univer
hrozí nebezpečí, že posílí v Čechách vla zitě české.
lo krev jako
A co sé volyňských Čechů týče, pá
stenecky a protikolaborantsky živel, což se
kanonenf utr,
nehodí do krámu zaprodancům a potom chá na nich naše smysluplná vláda stej
za svobodu Če kům kolaborantů. Jo. kdyby se tak mohli né bezpráví jako na Slovácích, či dětech
esesákem. nebo alespoň kolabo ze smíšených česko-slovenských man
skoslovenska . pochlubit
rantem v rodině, to by se určité našel něja želství, všech těch, kteří se 1.1.1993 sta
Čtyři tisíce z ký pán a státní občanství by jim promptně li cizinci ve vlastní zemi. Prostě, naše,
zařídil...
Německa poslušná vláda, dělá vše pro
nich 4.j. asi
___ _ __
_ ___ _____
Dále nás autor prosí o otištění Dekre- to, aby se zavděčila. Nikoliv vlastním
tol ik,kolik ob-tu kutnohorského, který byl vydán Vác- občanům, ale Němcům...
(via)
nášela Svobodova armáda než r>ři>
—11. 11. 1943
šle na Volyň, zůstalo zahrabáno
50 let
na bojištích II.svět.války. A ten
to stát se nestydí chovat jako gsuner
SERGEJEVKA
Primátor městp Brna J.Horák nroMUČEDNICKÁ OBEC
nesl větu: "Darebáků se již nemu
ČECHŮ NA VOLYNI
síme bát, ale musí se zviditelnit'.
*
”
Tihle jsou však dostatečně známí
jsou ve vedení strany a vládv.7H.

RES PUBLICA

Šlechtě ano, Čechům ne?

Repatriace volyňských Cechů
nadále nebude pokračovat
Г

Praha - Ministerstvo hospo
dářství ruší dříve vyčleněnou spe
ciální pracovní skupinu pro pře
sidlování krajanů z ukrajinské Vo
lyně do České republiky, kteří by
li zasaženi radioaktivitou při ha
várii reaktoru čemobylské jader
né elektrárny v roce 1986, proto
že tato humanitární akce už ne
bude pokračovat.
Dosud zůstává tři sta nevyříze

ných žádostí o přesídlení. Proto
že však neexistuje žádný zákon,
který by konkrétně upravoval
podmínky repatriace Čechů usa
zených v zahraničí, bude se na
všechny zbývající a případné dal
ší uchazeče pohlížet jako na kte
rékoli jiné cizince, kteří požádají
j souhlas k přistěhování do Čes<é republiky a o udělení českého
>bčanství.

SdruíerJ čeclul z Voljní a № pfAui

Kdo se dnes bojí našich
Krajanů roztroušených oó
celém světě? Co Když jsou
to ti, kteří v oříštích
volbách ze soustavně na
fukovaných 33% mají již
dnes ve skutečnosti o mno
ho méně a krajané znalí
ooměrů v demokratickém
světě by je patrně nevoli
li. Co k tomu dodat?
-H.
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Libri prohibiti
ZPRÁVA O STAVU KNIHOVNY za rok 1993
Informace pro členy společnosti, příznivce a sponzory
Milí přátelé a příznivci,

Minulý rok v únoru Jste většinou obdrželi Zprávu o Libri prohibiti a můj dopis, který byl
voláním SOS.
Od té doby se sice mnohé změnilo, ale finanční situace stále není potěšující. Přesto Jsme
udělali další kus práce a také jsme oslavili třetí výročí založení knihovny. Při té příležitosti
Jsme uspořádali tiskovou konferenci a informovali tak širší veřejnost o naší činnosti. Mimo
Jiné Jsme poděkovali dárcům, kteří se nejvíce zasloužili o další rozvoj naší knihovny. Mezi
nejvýznamnéjší patří Kulturkontakt ve Vídni, sjehož podporou realizujeme náš audiovizuální
projekt, dále pani Jennlfer Simons z Kanady, paní Olga Radlmská z USA, pražská Nadace
Charty 77 a švýcarský spolek Milidu. Dostali Jsme I státní dotaci 200 000,- Kč od ministerstva
kultury, kterou zřejmě obdržíme i letos. Také bychom měli dostat podporu Vzdělávací nadace
Jana
Husa, která
by nám umožnila konečně zaměstnat v knihovně alespoň Jednoho
pracovníka.
Přestože nemáme dostatečné finanční krytí, museli Jsme se pustit do truhlářských a
natěračských prací na rekonstrukci oken a dveří. Vynutil si to jejich dezolátní stav. Práce
provádíme za provozu a měly by být dokončeny Ještě v únoru. Pomůže to Jednak zlepšit vzhled
našich značně zanedbaných místností a především by to mělo přispět k ochraně našich sbírek
před prachem a exhalacemi. Pokud se nám podaří získat potřebné finanční prostředky, chtěli
bychom také místnost s knihami opatřit klimatizací, která by udržovala stálou teplotu a vlhkost.
Doufáme, že se nám podaří oslovit některé podniky a podnikatele, kteří mohou případné
dary knihovně odečítat z daňového základu. V loňském roce nás takto podpořil Plynoprojekt
a nedávno Jsme dostali dar od pana Josefa Kudláčka. Víte-li o dalších potencionálních
dárcích, dejte mi laskavě vědět nebo se obraťte přímo na ně s žádostí o pomoc. Je to kromě
placení členských příspěvků Jeden z mála způsobů, Jak knihovně můžete prospět. Někteří členové
ovšem Ještě nezaplatili příspěvek ani za rok 1992, naopak štědře přispěli Oto Mádr, Zdeněk
Mastník, Jaroslav Švestka a společnost Bohemia Regla, která se stala kolektivním členem.
Během minulého roku naše řady opustil profesor Jiří Hájek, několik členů nám naopak
přibylo, celkem máme 151 členů. Blahopřeji Vlastovl Ježkovi, který se stal generálním
ředitelem Českého rozhlasu a Pavlu Tigridovl, který byl nedávno Jmenován ministrem kultury.
Oba Jsou zakládajícími členy naší společnosti a doufám, že na Libri prohibiti nezapomenou
ani v těchto vysokých funkcích.
V našem fondu Je nyní počítačově zpracováno 250 titulů českých a 30 titulů slovenských
samizdatových časopisů a kolem 3 500 českých samizdatových publikací. Márne také З 10 titulů
českých a slovenských exilových a krajanských novin a časopisů (mnohé z nich máme kompletní),
dále máme přes 3 200 knih českého exilu (některé v duplikátech), přes 200 knih slovenského
exilu a kolem 200 knih exilu válečného. Zpracováno Je I na 800 cizojazyčných monografií
se vztahem k Československu. Na zpracování čekají cizojazyčné časopisy, literatura ruského a
ukrajinského exilu, polská samizdatová literatura a časopisy, kolekce letáků a drobná
produkce českého samizdatu a také menší kolekce tisků prvního odboje. Naším nejbližším úkolem
Je dokončení počítačového katalogu a Jeho vytištěni, které bude probíhat po částech.
Zahájili Jsme práce na audiovizuálním programu, máme zatím kompletní sbírku samizdato
vých videokazet Originálního videojournalu a začali Jsme kompletovat demonahrávky
hudebních skupin a písničkářů předlistopadové alternativní scény a mapujeme i nahrávky
nezávislých seminářů a přednášek.
O tom Jak Jsme hospodařili v loňském roce a Jaký máme rozpočet na letošní rok se dozvíte
stejně Jako loni z aktualizované Zprávy o Libri prohibiti, kterou přikládám. Pro zájemce máme
i anglickou verzi.
Ještě Jednou děkuji všem našim přátelům, příznivcům a spolupracovníkům, kteří nám
pomáhají udržet a rozšířit knihovnu. Přeji vám hodně štěstí a úspěchů v tomto novém roce.

' Jiří Gruntorád

V Praze 4. února 1994

Úterý 18. ledna 1994

DENNÍ TELEGRAF

Oběti komunistického režimu a jím okradení se sešli koncem roku v Příbrami - dokončení

Čtyři roky po »sametu« lze hodnotit jako nespokojenost

1 Dr." ílan ’-ru
lík, jeden ze
zakladete'1 i
j ni ci? tiza
sje^nccení
nraT’i ccvvch
pil nacházejí
cích se mimo
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Libri prohibiti - Hospodaření 1993

Zpráva o Libri prohibiti

(v Kč)

Vznik knihovny

200
122
56
38
20
10
10
10
4
1

Celkem

473 602,-

Členské příspěvky:

Anonymnl příspěvky:
Úroky na účtu:

000,•
550,000,972,000,000.000,000,870,210,-

17 582,3 665,1 520'-

Přeplatek plynu:

186,-

Celkem příjmy:

498 55Б,-

Zústatek v pokladni
Zůstatek na účtu

2 956,1 ю 967,-

Celkem aktiva

810 478,-

Výdaje:
a

pojištění

Nákup archiválií
Údržba a provoz přístrojů
Externí katalogizace
Drobná vydání (poStovni apod.)
Doplatek za počítač
Audlo-video projekt

342,783,199,106,045,557,767,122 619,33
18
97
26
46
15
17

Celkem výdaje

377 418,-

Zůstatek

233 060,-

.

I

I

Nájem

Inkaso

K om entář

Sponzoři:
Ministerstvo kultury ČR - státní dotace
Kulturkontakt Vídeň
Jennifer A. Slmons Kanada
Spolek Mllldu Švýcarsko
Josef Kudláček Praha
Olga Radlmská USA
Plynoprojekt Praha
Nadace Charty 77 Praha
Univerzita Amsterdam
Adam L. Marshall Anglie

I n g . Č e s tm ír' Vasko ke z v e ře jn ě n é č in n o s ti oro
ro z v o j p o d n ik á n í v č .1 /9 4 . K r itik a je v šak o je d in ě lá , n e 
h e t v ě tš in a č te n á ř* p ra c u je na m o ž n o sti z ú č a s tn it se.T H .

Příjmy:

Knihovna "zakázaných knih" vznikla z potřeby soustředit na Jednom místě a zpřístupnit širší
veřejností produkcí exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak Jedno z "bílých míst"
naší nedávné historie. Jsme přesvědčeni, že Jedním z pilířů demokracie Je právo občana na
přístup k Informacím bez Jakýchkoli překážek a snažíme se přispět k naplnění tohoto práva.
Abychom takovou službu mohli skutečně poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá.
Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, ubytovacích a Jiných problémů se
nám podařilo knihovnu v říjnu 1990 otevřít v Podskalské ulici za finanční a technické pomoct
Čs. nadace Charty 77 a za účasti mnoha významných kulturních představitelů včetně prezidenta
republiky.
Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnohých dalších. Vytvořila se tak v
Čechách naprosto ojedinělá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chyběla.

Společnost Libri prohibiti
V dubnu 1991 Jsme založili a na MV ČR zaregistrovali nevýdělečně činné sdružení občanů Společnost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem Je podpora a pomoc pří zajištění a dobudování
naší knihovny. Ve společnosti Jsou sdruženi samizdatoví I exiloví vydavatelé, publicisté, přátelé
knihovny. Členské příspěvky Jsou dobrovolné. Mezi zakládajícími členy společnosti Jsou mj.
spisovatelé Václav Havel, Eva Kantúrková, Ivan Klima. Hana Ponlcká. Zdeněk Urbánek. Ludvík
Vaculík a Jan Vladislav. Dále bývalý rektor UK v Praze Radim Palouš, bývalý rektor Masarykovy
univerzity v Brně Milan Jelínek, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV CR Vilém Prečan, nynější
ministr kultury Pavel Tlgrid a významný katolický pedagog a vydavatel Oto Mádr. Členy Jsou
také spisovatelé Karel Pecka, Jiří Gruša, Alexandr Kllment a více než sto dvacet dalších přátel
naší knihovny z České republiky, Slovenska 1 zahraničí.

Do Společnosti Libri prohibiti zveme všechny zájemce o členství, kteří mohou a chtějí knihovně
Jakkoliv pomoci.

Stav fondů knihovny
Naše sbírky se od vzniku knihovny rozšířily více než trojnásobně, vděčíme za to mnoha
příznivcům doma i v cizině, členům a přes ně zprostředkovaně i nečlenům naší společnosti.
Dnes máme ve fondu 250 titulů českých samizdatových periodik (např. Informace o Chartě
77. Revolver revue. Vokno. Kritický sborník. Střední Evropa atd.), přes 3 500 samizdatových
knih - Jak z edicí (např. Expedice. Petlice, Popelnice. Kvart, Kde domov můj atd.). tak 1 publikací
inlmoedlčních - a Jiných samizdatových tiskovin a pomůcek. Druhou část fondu tvoří skoro 4
000 publikaci poúnorového i válečného exilu a zahraničních bohemik. Snažíme se získávat nové
tituly a kompletovat časopisy a knižní edice, 1 málo známé a dávno zaniklé.
Máme Již přes 300 titulů exilových periodik, z toho Jsou kompletní ročníky časopisů Svědectví.
Listy. Proměny. 150 000 slov. Sklizeň. Paternoster a další. Kompletní Jsou zde knihy z nakla
datelství Rozmluvy. Opus bonům. Arkýř. Edice satiry, Framar. Moravian llbrary. atd.
Předmětem našeho zájmu Jsou 1 letáky, publikace slovenské, polské, ruské, ukrajinské apod.
Fondy doplňujeme kromě darů také koupi a výměnou.
Část sbírek tvoři dokumenty o porušování lidských a občanských práv, shromážděné

Chartou 77 a Výborem na obranu nespravedlivé stíhaných.

Provoz knihovny
Dnešní sídlo knihovny a čítárny Ltbrt prohibiti najdete na Senovážném náměstí č. 2 v Praze
1. Otevřeno máme od pondělí do čtvrtka mezi 13. a 17. hodinou. Fondyjsou k dispozicí čtenářům
z široké veřejnosti bezplatně, převážné prezenčně v naši čítárně. Potřebné články 1 celé publikace
zájemcům kopírujeme za dobrovolný peněžní příspěvek.
Ve spolupráci s Národní knihovnou postupně počítačové katalogizujeme veškeré fondy naší
knihovny v systému ISIS/MAKS. kompatibilním s Národní knihovnou v Praze, Ústavem pro
českou literaturu a Dokumentačním střediskem v Schelnfeldu.
Máme Již kompletně zpracovány katalogy našich samizdatových 1 exilových periodika chystáme
k vydání katalog knižní produkce českého exilu. Kopie katalogů poskytujeme Institucím, s
kterými spolupracujeme.
Dtlčl bibliografie samizdatových edic a časopisů uveřejňujeme v Kritickém sborníku.
Kromě Národní knihovny spolupracujeme také s Britskou knihovnou v Londýně, Čs. doku
mentačním střediskem v Schelnfeldu a dalšími.
Našich služeb využívají nejrúznější instituce doma 1 v zahraničí (např. Ústav pro českou a
světovou literaturu AV ČR. Muzeum české literatury, Patočkův archiv při Filosofickém ústavu

UKRAJINA NA POKRAJI KRACHU, AVŠAK TVÁŘÍ
SE, ŽE TOMU TAK ANI NÁHODOU NENÍ

/

'

'

J

Ukrajinští představitelé na
ekonomické problémy své ze
mě šli zpočátku »od lesa« - po
kusili se licitovat s atomovým
potenciálem. Jak se později uká
zalo, rakety tu spíše chátrají,
než by naháněly někomu
strach, jaderný »klíč« je totiž
uložen v Moskvě a zde jsou je
nom sila naplněná dějícím ato
movým šrotem, o který nikdo
moc nestojí. Jde spíše o časova
nou ekologickou bombu. Týmy
»odborníků«, které měly rakety

s Jadernými náložemi uvést do
bojové pohotovostí a tím á »vy
dělat« na pomoc od strachují
cích se bohatých západních ze
mí, však nepochodily.

Další možností je prodat černomořskou flotilu, dislokova
nou na Krymu v přístavu Seva
stopol, který Chruščov svého
času »přifařil« pod křídla Kyje
va, byť se jednalo o ruské histo
rické území. Ano, Moskva by
možná něco odkoupila. Ale to,
co za něco stálo, už dávno od
plulo do jiných ruských přísta
vů, a co setrvává, nemá valnou
cenu. Moskva proto s nákupem
spěchat nemusí a může ä po
čkat, až cena poklesne na Daínimut.i.

Posledním možným, byť nej
těžším, avšak logickým a nejjed
nodušším způsobem je na jaře
zasít, nakrmit lidi i dobytek, zís
kat maso a s ním i kus elánu do
dalšího života. Občané Ukrajiny
by ostatně na takovou variantu І
rádi přistoupili. Nejsou sice eko
nomové, nejsou manažeři, orga
nizátoři, vedoucí kádry, avšak
to vše je při troše dobré vůle ře
šitelné.
Jestliže představa hladovějí
čího Ruska nahání světu strach
a ten dělá vše pro to, aby se
tento obrázek nestal realitou,
ani hladová padesátimilionová
Ukrajina nepůsobí na první po
hled jako ostrov míru, klidu
a pokoje. I Kyjevu proto svět ur
čité rád pomůže. Jestliže totiž
Kyjev nyní snad už přestal lici
tovat s raketami, může to být
signál, že jeho nejvyšší předsta
vitelé leccos pochopili. Cím dřív
se zde podaří stabilizovat hospo
dářství, tím má země větší šanci
najít klíč k Evropě. Ten však je,
bez ohledu na kulturní tradice
i kulturní dědictví, poměrně
vzdálený...

Č lán ek je úm yslně o o lo ž e n o b rá c e n ě ’’vtiůru nohem » ” ,
nodobně ja k o s itu a c e ne U k ra jin ě n ro le n š í i l u s t r a c i

Jak z problémů ven, jak nasy
tit lidi, jak zvýšit autoritu Ukra
jiny ve světě, jak dostat další
půjčky a především, jak je splá
cet?! A jestliže ve stejnou dobu
loni na tyto otázky nejvyšší
ukrajinští činitelé hledali těžko
^odpověď, dnes jsou na tom
^o poznání hůře. Málokdo z nich
totiž ještě věří v nějakou refor
mu, vlastní měně -kartovaná
- občané nevěří a Jsme proto
svědky absurdní situace. Zatím
co v Moskvě zůstává jistým
a tvrdým platidlem dolar, v Ky
jevě se prakticky stejné autoritě
těší ruský rubl! Ano, je tomu
Skutečně tak. Velké obchodní
transakce, pokud nejsou k dis
pozici západní měny, se povětši
nou uskutečňují právě prostřed
nictvím inflačního rublu - ten
'neztrácí alespoň svoji hodnotu
dříve, než nová dávka banko
vek opustí tiskárnu...

V Praze v ú n o ru 1994

Vicepremiér ukrajinské vlády
pro investice Valentin Landik se
úporně snaží vyvrátit tvrzení ně
kdejšího šéfa úřadu pro ekono
mické reformy Viktora PinzerJca
o tom, že západní země přestaly
mít o Ukrajinu zájem a uzavřely
pomyslné kohoutky finanční po
moci. Landik, zářící štěstím, po
kud se to tak dá říci, prohlásil, že
všechno jsou pomluvy, že Ukra
jina dluží sice 74 milionů dolarů
svým věřitelům, ale přes 71 mi
lionů má k dispozici prakticky
okamžitě. Následovala další hra
\ísel, která mohla možná zapů
sobit na nezainteresovaného po
sluchače, avšak ukrajinští obča
né si určitě myslí své. .Prázdné
obchody, hvperinflace, nelítost
ný černý trik to jsou hlavní eko
nomické atributy hospodářské
ho stavu věcí našidi_dřívě;šich
sousedů.

Alexandr KOPECKij

І

Proč je KSČ stranou

čl. 1, Ústavy ÔR

Česká republika ... je právní stát založený
na úctě k právům a svobodám člověka
a občana.

„ziočinnou a zavrže. Svědectví muže, který přijel na návštěvu své rodné vlasti.

čl. 10, Ústavy ČR

Na Příbramsku v táboře Vojna je dodnes před zraky návštěvníků ukryt v zemi bunkr,
který jeden čas sloužil jako korekce o ploše devíti metrů čtverečních. Kdysi do něj velitel
Vojík (a nejen on) vměstnat i deset vězňů (ale i více), leckdy na dobu delší než jeden
týden. V roce 1956 byl uran na tomto dole vytěžen, tábor zrušen a bunkr byl měl být
zasypán. Jelikož někteří bachaři z doby padesátých let, se kterými jsem měl letos „tu
čest“ se setkat, tvrdili, že tam žádný bunkr za jejich doby nebyl, a pokud ano, tak podle
nich jen jakési skladiště brambor, udělal jsem před tímto bunkrem rozhovor se spisova
telem Vladimírem Valentou, který se do lágru vrátil po více než čtyřiceti letech z kanad
ského Edmontonu, aby podal své svědectví.
Bunkr stojí, i když je zrněném. Žijí i svědci - oběti zločinnosti komunistického režimu
v
a jsou dosažitelní. Nikdo dosud neprojevil zájem o potrestání dosud žijících odpověd
ných osob - kpt. Duby a jeho politruka Vojíka.
Vypovídají: Adolf Bečvář
ze Zlína a Petr Vymyslický
z Dolních Bojanovic, který
dlouhou dobu přinášel uvěz
něným v bunkru občas vodu
a minimum jídla a v táboře
Vojna I. strávil 6 roků.
Původní stav bunkru
mohou potvrdit další svědci,
► Vladimír Kobranov, žijící ve
Švýcarsku, Vladimír Valenta
žijící v Kanadě, Pravoslav
Raichl žijící v Kanadě.
Tábor nucených prací
čl. 20, Listiny
(TNP) Vojna patřil mezi nej
horší svého druhu na počátku
50. let u nás. Z vůle všemoc
ného sekretariátu KSČ a akč
ních výborů NF zde byli do
roku 1951 drženi lidé bez
čl. 35, Listiny
\z
soudního rozsudku. Zřízen
byl někdy v listopadu 1948.
Od roku 1951 byl veden jako
vězeňské zařízení, na obráz
ku je vyznačen původní starý
Svoboda n o b v t u však není zaručene jen ve vztahu k naší
tábor, později rozšířený.
zahraniční krajanské veřejnosti, ale na přiklad bytová komise
Uprostřed nahoře je šachta
v *
umnerku rozhoduje i o tom, kdo s kým bude moci bydlet ve svém
Vojna I., vlevo uprostřed
šachta Vojna II.
bvtě. To je vzácná ukázka i/znorpce základního lidského orává a

Ratifikované a vyhlášené mezinárodní
smlouvy o lidských právech ... jsou bezpro
středně závazné a mají přednost
před zákonem.
Každý má právo vlastnit majetek.

Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Svoboda projevu a právo na informace
jsou zaručeny.
Cenzura je nepřípustná.

Občané mají právo zakládat politické strany
a politická hnutí.

Každý má právo na příznivé
životní prostředí.

fla^rrntní nerušení čl.14 Listiny základních práv a svobod. Je to
krok znět za feudalismus, nebol i tam každá dospělá osooe, neuď I r
sice nróvo svobody nohvbu, ale svoooda pobytu bvla zaručena, s vý
jimkou orává nrvní noci,jinak feudál do orává společného života ne? a ? a t ‘ n ’' p 1 . Л •' d >•' i ]. r • r m. i n •
'''

Pokračování ipríšté?
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International Movement for Democratic Czechoslovakia
Fax: 212-765-5573

IMDC, c/o Prof. M. Zeleny,

U2

GBA ô2ôE, 113 Wesi 60ih Sireei,
New York, NY 10023, U.S.A.

8. února 1994

Vážený pane Hajný,

AIR MAIL

Děkuji za zaslání výtisku samizdatu Pes Publica Je datovaný 22. 10.
92, tak nevím jestli to ještě vydáváte?
Máte-li zájem, přikládám jména některých signatářů IMDC, kteří
vyjádřili zájem o přímou činnost v organizaci: možná, že některé získáte
ke spolupráci v ČR a s týdeníkem Pes Publica.
Název IMDC byl nyní změněn na IMFC (International Movement for Free
Czechoslovakia) a věnuje se hlavně činnosti v USA; pod tímto jménem
bylo hnutí v USA též registrováno. Bohužel jsme v ČR zatím moc zájmu o
jakoukoliv činnost, kromě porůzného "obchodování" a s výjimkou
bývalých komunistů, nenašli. Proto Vám za projevení zájmu děkuji i
osobně.
Kontakt na presidenta IMFC je: Carl Hodek, 1217 Elizabeth Street,
West Chicago, IL 60185-3919, tel/fax. 708-231-4239. (Odeslal jsem jim
výtisk Pes Publica).

Рисунок Викіпора Богорида

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

4. března 1994

To tu ještě neby !o: v letošním roce se budou v Ně
mecku osmnáctkrát konat volby: bude znovu sestaven
Německy spolkový sněm, sedm zemských sněmů i komu
nální parlament} v devíti spolkových zemích; k tomu
přistupují ještě volby do Evropského parlamentu ve
Štrasburku. Už v březnu padne startovní výstřel k první
cestě k volebním urnám, v říjnu bude dosaženo cíle.
Do té chvíle se podrobí volbám víc než polovina
veškerých poslanců v Německu.

Není tomu tak dávno,
co náš oremier Václav
Klaus varoval v souvis
losti s předpokládanými
voloemi do vyšších zas
tupitelských orgánů aí
už regionů či zemí ev.
i senátu, že přemíra vo
leb jichž se prý občané
oudou muset zúčastnit
v jednom roce /mely to
být v podstatě dvojí vo
lby/ prý znásobí totál
ní znechucenost občanů
k demokratickému rozho
dování. Informace od
sousedů staví našeho .
premiére do podivného
světla, do pozice něko
ho, kdo s plnými ústy
demokracie raději rozho
duje sám. A coz teprve
Švýcaři, kteří chodí k
volbám snad častěji než
do postele se svojí man
želkou a jejich premié
ři to scnvaludí.
7.H.

JAK
ODPOVĚDÍ
OBČANÉ?
V ROCE 1994
SE BUDE V NĚMECKU
OSMNÁCTKRÁT VOLIT
Uvnitř
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V Šuaperlcu,

dne 18. února 1994

MŽSTSKÝ
M»«taký úřad Šumperk

vedoucí odboru SBŠ

____ Ú$ÁD
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Šumperk

Ing.Milena Kratochvílová
PSČ 787 93

Dne 16. února 1994 obdržela moje matka Emilie Hajná
rozhodnutí komise jíž předsedáte, v n2mž byl vysloven ne
souhlas з přihlášením její vnučky k trvalému pobytu ve
společné domácnosti, kterou s ní ostatn
*
sdílí již od r.
1991.
Proti Vašemu rozhodnutí podávám jménem svojí matky
kategorický protest sám, nebol v tuto chvíli je maminka
hospitalizována na interním oddálení v Šumperku s těžkým
srdečním záchvatem a není schopna se sama bránit eventu
elní podat odvolání. V důsledku Vašeho nekvalifikovaného
rozhodnutí jímž porušujete základní lidský práva jako je
ochrana mMe pobytu p bydlení /ani bolševici tak jednoz
nační nerozhodovali ó tom, kdo s kým bude spolu bydlet,
dokonce i v kriminálech bylo možno si podrt žádost o pře
stěhování do jiné cely/, byla moje maminka postižena těž
kým srdečním záchvatem, eož v jejím st^vu /třikrát jí byl
nedávno nasazován kardiostimulátor/ znamenalo t^žké ublí
žení na zdraví. 0 jejím zdravotním st vu jste byla informeváne před rozhodnutím dostateční.

Spolu s odvoláním Vám, paní inženýrko sděluji, že
souběžní podávám Státnímu zastupitelství podnít k Vašemu
třestnímu stíhání pro zneužižití pravomoci veřejného či
nitele s následkem těžkého ublížení ne zdraví.
Komise své rozhodnutí zřejmí zdůvodnila, ale ve Va
šem sdílení není o tom ani bú, patrní se dnes pohybujete
tak vysoko, že jste moji 80-letou maminku nepovažovala za
hodnou dalšího vysvětlení. Proto o n
j
*
tímto žádám dodate
ční © trvám na tom, aby mi byly sdíleny jména členů této
komise evneuelně jak rozhodovali.

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34
787 01 Šumperk

Na Vědomí: 1. Bytová komise Poslanecké sněmovny v Praze
2. Bytový odobr Okresního úřadu v Šumperku
3. "Res publica”

Navřtěvs hrobu Jana ral&chf dne 21.1.1989

Dne 2l.L.1$89 jsem se rozhodl névšt-ívit hrob Jana Fel-cha ve Vřetátech v rámci celonárodní pietni poutě. Odjížděl jsem v 9,Cl z nádraží
v irsze - Vysočanech, tostupně s přibývej čími lidmi se zvyšoval i počet
unifarmovaných příšlušníků VB, ь sboru Nádražní' ochrany někteří se osy.
rřed příjezdem vlaku kotrolovali namátkově některé ce tující zeméne mla
dé lidi. Neviděl jsenij že by v té době někoho zadrželi. Fo příjezdu vla
ku soolu s cestujícími někteří nasedli do vlaku, r.fKŽěříxi se psy. Běhen
cesty prakticky ne všech nécražích co trati Prahe-V:et&ty byla vždy sku
pina poiicie Ä^ktEžxxixx,mnohde se psy.
Po příjezdu do Všetaet v 9,53 hái. byl> ne nádraží větří počet po
licie, která nám však nebránila v cestě do Všetat. Bylo nás několi^menších sKuoineK, kteří jsme se trousili do Města., Na křižovatkách stalý
hlídky Vfí ve větším "očtu & městem procházeli policisté ve skuoinkách
dvou až tří příslušníků. U LfiNV ve \/šetatech bylo zaparkováno asi 20
osobních automobilů xxxxxžxkýEipřevážn* 8 pražskými- poznávacími čísly.
Takže jsme věděli že zde sídlí itákx jakýsi štáb policejních jech otek,
xtKrxxxiřyssixfendexxxsxxKS Které nají zabránit návštěvě hrobu Jana Palac.ia. Ve Všetetech bylo dost prázdno a někteří lidé sledovali xtxehxíx
pocestné z otevienýca oken, a ochotně na dotaz sdělili, kde se nachází
hřbitov s nebohým Janem. Po cestě ke hřbitovu, který se nachází asi
půl km z* Vret tj směrem do
nás předjížděli tam i zpět policejní
vozy.
hcbOMit
Již z dálky byly vidět zaparkované dva automobily před vchodem do
hřibitovc- t kix, sby se mezi nimi nedalo pro Jet. A'imoto . t^mxstily ještě
oalší policejní vozy-|gvgsi ^5 příslušníků VB^/Hruiv5^Me-=SI-é4ován tak,
při příchodu Je po xixxí straně st rý hřbitov a urnový háj, kle odpočí
vá Jan Falacn je po -ravé straně cestj do J^^teÚč.iřed vchodem do urnovéhá je na malém mostku byla zhotovena dřevěné ^prana na níž byla cedu e
kde stá o: Urnový háj je ved dnech 19.-23.1.1989 z technických důvodů
uzavřen. Za touto zá'r nou stell nádkl^dní automobil plný větví « chvojí,
takže zcela uzaxírol přístupovou cestu na hřbitov. Po dotazu u hlídkují©
cích příslušníků jedním občanem zde možno vstoupit do orostoru umového
háje, o,,, lo odpovězeno, e jenom radix.ýxx místním občanům města Všetat
je toto dovoleno. Nicméně v rostoru umového háje se nacházeli různí
civilclé, jejichž pčínání však nelze char xterizovat jakoby navštívili
sÝjj rodinn hrob s věnovali se jeho údržbě. Lidé po Krátkém zastavení
pokračovali dále v cestě^do BXM'PiV- což jsem učinil i já, neboí se n<..m
zdál', že na nádraží v
'esi stejně daveKO ja<o na vaetstské
e t' ké pro velkou přehuštěnost ořislušníků ve Všetatecn což nebudilo pří
lišnou d věru u □''■kojných návštěvník’’. Po odejiti asi 50 m k nám přirazi
la vxinsyVť^h. lí dka ve voze VB s požadavkem ne jednoho návštěvníks,aby
vydal cívku\/z fot aparátu. Nežitím k nám dorazil další příslušník se
osem £ žádal nás rezolutně, -bL, chom se vrátili, že s námi chce mluvit
velitel, len xáx ozná il, že viděli fotografování a aby ten dotyčný vyi film z fotoaparátu. Když mu to nešlo vytáhnout, nabídl se jeden z
nřihlížejících civilů, ?e re v tom vyzná a cívku s filmem opravdu rychle
vyndal. Po zjištění nacionále Jsme byli v Klidu propuštěni. Tentokrát
jsme se tecy naše sku mke újhlně neznám ch lidí rozoodlí vracet se na
nádraží do Všetat. .-.však po u urvních v.etetsk.ých domů nás za-st vil ooět
ten samý velitel ze hřbitove ve v ize VB e sdělil nám, že s námi chce mlu
vit jea-tě vyšší velitel a abyciom pcČKSli. po 5 min. čerání nás naložil
do kolem projíždějící o policejního ’aniona" a ten nás j;ž zavedl k TěNV
co Všetat. Tam nás již očekával špalír civilníci i uniform&vanzch přísluš
níků .
Vyšetřování se vedlo stroze, ale korextně. Na dotaz oročzg jsem se
r shodl navštívit hrob Jana Ftlacha, když $ nejsem ani jeho oří-buzný ani
jsem 10 ®obně neznal ssexxbxxsxkkžžx a proč tedy mu chci zapálit svíčiku
jsem od.ověděl, že v té době tak jako většina mladýcn lidí jsem prožíval
podobné pocity jaKO Jan Palach a že tedy toto spříznění mne k tom.i vedlo,
ýoté jsem bj 1 jedním pi ísl šníkec. VB odveden do autobusu, kde v té dobč
jiz bylo xsi šest zadržených.

así v půl jedné po poledni se náš autobus se 17 zadrženými d~l do
pohybu. Lředtím do něj n. sedli tii příslušníci VB ozbrojení a s pendreky
plus dva civi^ové jímž se houpaly u oasu želízka. Jak sdělili někteří
zadř ení byli delší dob^i filmováni. Již předtím než jsme vyjeli se hlí
dkující příslušníci pokoušeli zabránit hovoru doxonce i mezi menxžely,
proti čemuž se manželka ohradila, že neexistuje zákon jež by byl u nás
vydán v němž by byl® zakázán hover mezi manželem a manželkou. ío té co
autobus vy^el e směřoval směrem na Cvčáry-Nedomice, hrandýs n.Labem-St.
Boleslav, uěsk.ý Brod. Během cesty byly vysazováni oostupně někteří ces
tující. Jašo orvní Vysedl otec s dítětem vex větší vzdálenosti od města,
což bylo komentováno jedním civilem : "Jen al se projdou", řři jedné
zastávce byl vy;ván manžel z toioto manželského páru aby hflpedl a manžel
ka, že z stane v autobuse i ntdale. Civilové,Dravděpodo ně příslušníci
StB rezolutně prohlásili, že to neexistuje a at vysedne nebo použijí sí
ly. AabxdljSe jeden 67-letý pán, že vysedne místo toho manžela na tom
ouŠtěném místě, ale nebylo mu to povoleno. Manželé s tím rozhodně odmí
tli souhl sit a žádali slušně, aby jim bylo Dovoleno vysednou společně,
nebot jak jekla manželka Je jejich zadržení už tak protiprávní, nebot v
žádném listě ani jiném sdělovacím prostředku nikdo nevydal zákaz návštěvy
i-'xixRxx¥X 7šetat a že tedy jejihc zadržování je xrxtixxxxxí už tak proti
právní i bez toho násilného rozděleáí. Kfiifx Zvedla se však vlna odporu
v cel m autobuse zejména ze strany mladých lidí, kteří neohroženě v tváří
tvář
pendrekům se horlivě zastávali obou manželů a výkřiky:
’’Nemáté ~ná to právo” , ’’Chcete bít nevinné lidi’’,®"toa takové jednání džně
neplatíme”!!! Ještě předtím,něž se zvedla tato vlna odporu xx v civilní
oři lušníci catěli násilím vytá .nout manžela z autobusu při čemž jim pouáiái uniformovaní, kteří s pendreky’ významě poklepávali po sedadle. Manelka, která svému manželu se snažila pomoci bylo brutálním způsobem ucho
pena uniformovaným příslušníkem ze zadu a bylý ji zkrouceny rucexöaxxsdax.
Již nři nastupování mi bylo vynačeno místo hned za řidičem, t.kže Jsem
měl možnost říci stařšími civilními příslušníkovi StB, zřejmě veliteli
této převalující eskorty aby oba manžele xExpxxtii nechal vysednout soolu.
■y 1 jsem okřiknut ; "Vy mlčte!” iOS‘éze jsme odejeli z tohoto oouŠtěného
místa aáiž se příslušník’m podařilo manžele raxx.sjjit rozdělit a při pří
jezdu do Českého Brodu vysaoili jako první nás starší na ulici. Takže
jsme spěchali na nádraží, kam asi za Čtvrt hodiny po nás dorazila i
skupina mladých licí z na eno autobusu, ale manželský pár v ní chyběl.

V Šumperku, dne 22.1.1989
ROZLOUČENÍ
S POSLUCHAČI

Vladimír Hajný
čs.armády č. 34

Tohle sdělení, které
787 01 5 u m p e rk
soíš nřinomíné šmírák
Je kooie originálu a
tak nevadil její stav,
neb jak známo v rozhla
se to není vidět. František
V KJ
Liška je oak oním, kdo nřijel až ze Smicr^r,

..Rozhlasová stanice Svo
bodná E\ropa" se loučŕse svými
českými posluchači. Vysílačka,
estéoákům
která sídli v Mnichové a kterou
zamotal
provozují ĽSA. ukončí \ prv
nlavu.
ním čtvrtletí 1994 po polských
Když jsem nřed více jak čtyřmi lety psal a vzánětí
a maďarských nvní i své české
pořady. V květnu 1951, když odtelefonovel rodině Jeřovskýcn tento příběh, který se
byly poprvé vysílány pořady onravdu stal na závěr t.zv.Pelechova týdne, věru, že mne
pro tehdejší C cskoslovcnsko, nenanadlo-, že se.biíží.soumrak komunistické éry a soolu
slíbila americká vláda, že bude
s ní i kcnec radia bez kterého si neumím představit teh
financovat svou vysílačku do
dejší
svou existenci, gásluhy stanice jsou větší než la
prvních voleb v Českosloven
konicky
řečeno nrcrežení monooolu na informace, jsou tím,
sku. osvobozeném od komunis
tického panství. „Rozhlasová kdo ořeorává brázdy zneuctěného sebevědomí a vede k nale
stanice Svobodná Evropa" si
zení východiska. Její význam pro naše osvobození je tím,
vytyčila za cil proražení komu
Čemu se za jiných okolností staví oomník. postavme ho nenistického monopolu na infor tyoickv tím, žé umožníme RFE vysílání na našem území i
mace. Jeden ze sloupů progra nadále v’’důstojné Pudově, třeba býv.federálního shromáž
mu tvořily přenosy mší z malého dění. To samozřejmě neznamená, že s§ vždyccy musí líoit
mnichovského kostela sv. Ště
V.H.
pána. Byly už řadu let před Va to co Ameřičanům.
tikánským koncilem přenášeny
“Pes nublica" č. 9/94
v české i slovenské řeči. " Д-f tuel 1 "

FILOZOF A HLASATEL
OBČANSKÝCH PRÁV
DÍLO JANA PATOČKY V NĚMECKU

Jan Patočka

Uans-Georg Gadamer

Edmund Husserl

eho
vědecká
úroveň
a mravní autorita měly
mezinárodní parametry’.
Přesto zůstával vliv filozofa Ja
na Patočky vlivem dobových
poměrů za jeho života v podsta
tě omezen na někdejší Česko
slovensko. V cizině jeho dílo té
měř neproniklo mimo okruh
specialistů, kteří je znali a oce
ňovali. Přitom bylo jeho myšlení
založeno na přesahování hra
nic. Mezi proudy, které se sléva
ly v pracích tohoto filozofa
a hlasatele občanských práv,
připadá význačná úloha českým
i německým duchovním ději
nám.
O německé vydání jeho díla
pečují jako vydavatel „Ústav
pro vědu o člověku“ ve Vídni
a nakladatelství Klett-Cotta ve.
Stuttgartu. Nedávno tam vyšel
šestý a poslední svazek, „Spisy
o české kultuře a dějinách“,
sbírka článků, přednášek a zre
digovaných dopisů. Jde v nich
o úlohu a identitu Cechů v ev
ropské hře sil, o pokus o založe
ní české národní filozofie, který
— podle Patočky — ztroskotal,
a o úkoly Charty 77.
Tento žák Edmunda Husserla, učitel Václava Havla a spolu
zakladatel hnutí za občanská
práva zemřel v roce 1977 ve vě
ku sedmdesáti let po výslechu
Státní bezpečností. Patočka za
svého života hodně psal a po
měrně málo publikoval, proto
že nejen za nacistické okupace,
nýbrž i za komunistického pan
ství musel většinu času působit
v ilegalitě. Jeho činnost hostují
cího profesora v Mohuči, Kolí
ně a v belgické Lovani nestačila
k tomu, aby jeho jméno proslulo
v cizině mimo rámec odborné
ho světa. Jeho literární odkaz,
pozůstávající z 5 000 listů, na
psaných v češtině, němčině
a francouzštině, byl za komunis
mu ze země propašován a na
chází se nyní ve Vídni.
O německé vydání jeho díla
se zasazoval zejména Hans-Georg Gadamer. Tento filozof,
který’ se narodil v roce 1900
v Marburgu a učil kromě jiného
v Lipsku a Heidelbergu, vypra
coval na základě analýz svého
učitele Martina Heidcggera,

vislé
informační a tíšadvč oenwx
dem okra tfcktori pí

se sfdem у £

602 00ВЯЖ,
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” Ak tuell ”

který se zase habilitoval u Ed
munda Husserla, rozsáhlou teo
rii hermeneutiky, která má
vrhnout světlo na procesy a kri
téria výkladu textu na trvale se
měnícím duchovědném pozadí.
Ve svém posudku určeném pro
nakladatelství Klett-Cotta psal
Gadamer v roce 1982 o ..čestné
povinnosti“ vydal dílo této klí
čové osobnosti némecko-české
kultury'; vydání Patočkova díla
by bylo dokladem zakladatel
ského významu husserlovské fi
lozofie.
Edmund Husserl. narozený
v roce 1859 v moravském Pro-

stějově a zesnulý v roce 1938
v bádenském Freiburgu. byl za
kladatelem
fenomenologie,
z pozorování a sebepozorování
vycházející vědecky přesné
a pečlivé analýzy struktur vědo
mí a jimi určovaného vnímání
světa. Fenomenologie získala
vliv i na psychologii, vědu
o uměníi vědu literární. Husser
lova působiště se nacházela
převážně v Německu: poté co
působil jako soukromý docent
v Halle. stal se profesorem v Gotinkách a ve Freiburgu.
Jeho vliv však byl patrný
i v tehdejším Československu.
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K těm. kdož jeho myšlenky pře
vzali, šířili a dále rozvíjeli, patřil
Jan Patočka, který zahájil svá fi
lozofická studia na pražské
Karlově univerzitě a za svého
studijního pobytu v Paříži se se
tkal s Husserlem. Po své promo
ci v roce 1931 byl Patočka jako
stipendista Humboldtovy na
dace v Berlíně posluchačem
u Nicolaie Hartmanna. V létě
1933 odešel do Freiburgu za
Martinem Heideggercm, který
tam jako profesor převzal dě
dictví svého učitele Husserla.
Zde se Patočka nechal systema
ticky zasvěcovat do objevů fe-

nomenologie. Po návratu do
Prahy považoval za svůj hlavní
úkol obhajovat filozofii jako
způsob poznávání, zaujímající
postavení před jednotlivými vé
dami — proti jejímu absorbová
ní sociologií nebo psychologií.
Když došlo k založení „Praž
ského filozofického kroužku
pro výzkum lidského chápání“
(Cercle philosophique de Prague pour les recherches de l’entendement humain), stal se Pa
točka jeho tajemníkem. Zde němečtía čeští filozofové dále roz
víjeli fenomenologické myšlení.
V roce 1935 přednášel Ed-

mund Husserl v rámci tohoto
kroužku o koncepci „životného
světa": o každodenní souvislosti
věcía sociálních vztahů, do kte
rých je člověk stavěn a která ur
čuje jeho „normální" pohled na
svět na rozdíl od „vědeckého“.
Husserlova téze o krizi rozumu,
která propukla v důsledku ra
zantního rozmachu přírodních
véd, stala se i pro Patočku
ústředním tématem, jemuž vě
noval v roce 1936 svou habili
tační práci. V padesátých letech
byl Patočka do velké míry
odříznut od mezinárodní filo
zofické diskuse. V té dobé pra-

coval na redigování Komenské
ho spisů a překládal spisy Hegelovy. V letech předcházejících
Pražské jaro obnovil kontakty
se Západem. Navštívil Husserlúv archiv v Lovani, přednášel
jako host v Cáchách, v Kolíně
a v Bonnu a působil ve filozofic
kých spolcích.
Husserlova fenomenologie,
jež byla po jistou dobu vytlače
na na okraj filozofického zájmu
formálně logicky zaměřenými
metodami jazykové analýzy,
těší se už několik let rostoucím
sympatiím. Uznává se plodnost
jeho poznatků a teorií pro psy-

chologické. gnozeologické a ja
zykovědné bádání. K těm. kdož
aktiv izovali v Německu Husserlúv odkaz pro modernígnoseologii, patří filozof Elmar Holenstein. který učí v Bochumu. Holenstcin'se rovněž intenzivně
zabýval pracemi Pražského
lingvistického kroužku (Cercle
linguistiquc dc Praguc), který
existoval v letech 1926 — 1948
a zaznamenal ve třicátých letech
rozkvět souběžné s kroužkem
filozofickým.
To, jak se štrukturalistický
funkcionální pojetí jazyka
v
Pražském
lingvistickém

kroužku spojuje s fenomenolo
gií v jazykovědnou koncepci,
která je ještě dnes plodná, de
monstruje Holenstein zejména
na dílu Romana Jakobsona, jed
noho z nejvýznačnějších před
stavitelů Pražského lingvistic
kého kroužku. Zesílený zájem
o fenomenologii a skutečnost,
že velké části jeho díla už byly
přeloženy do němčiny a do ji
ných západních jazyků, by moh
la proklestit cestu budoucímu
intenzivnějšímu uznávání Jana
Patočky. První náznaky tohoto
vývoje bylo možno zaznamenat
už v uplynulých letech.
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KAŽDÉ ÚTERÝ
„ZLOČINY PROTI VLASTNÍMU
NÁRODU“
Nápad založit hnutí se zrodil ve městě, ze kterého to není daleko do pracov
ních lágrů padesátých let, ať se již vysloví název lágru Vojna nebo Bytíz. Není proto
divu, že u zrodu Hnutí Čechů a Slováků okradených komunistickým režimem (dále jen
hnutí) stojí dva členové přípravného výboru, z nichž jeden má ještě v mysli vzpomínky
na pobyt v lágrech. Je to Václav šroub a František Zahrádka. Třetím členem je Iva
Kohoutková.
Apelujeme na všechny okradené občany ČR a na tři čtvrtě milionu Čechů a Slováků,
kteří se hlásí k českému občanství, aby se připojili k našemu hnutí, protože je to také
jistota vašich investic, které do české republiky vkládáte, a je to také vaše pomoc při
demokratizačním procesu naší rodné vlasti, kde mnozí z vás máte své rodiny a hroby
předků.
Chceme odčinění za 40 let komunistického teroru a bezpráví v konkrétních přípa
dech, které byly spáchány na nás konkrétními příslušníky zločineckých organizací
a orgánů, jimž vévodila komunistická strana.
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Ačkoli se televize usilovně snaží ztratit důvěru všech soudných lidí, čas od času se do
jejího propracovaného dezinformačního systému vloudí chybička a na obrazovku pro
nikne pořad, který opravu stojí za zhlédnutí. Příkladem je dokument Ve stínu paragrafů,
který v úterý večer odvysílala Česká televize na svém druhém programu. Na základě
konkrétních dokumentů a výpovědí zúčastněných osob prokázali autoři hloubku vzájem
ných vazeb mezi některými soudci a prokurátory. Tyto vazby existují na všech úrovních
včetně té nejvyšší a prakticky znemožňují občanům bránit se proti zaujatosti či šlendriá
nů v justici. Pod svícnem je tma největší Řada „nositelů spravedlnosti“ zneužívá toho,
že málokterý občan zná do detailu všechny zákony. Stylem „já na bráchu - brácha na
mě“ pak jednotliví lidé odstřelují stížnosti, které na činnost soudců a prokurátorů přichá
zejí. Důsledná očista resortu ministra Nováka od osob zkompromitovaných v minulosti
schází stále citelněji.
Generální prokurátor Setina byl přinucen odstoupit pro nevýznamnou aféru s bytem,
což je v demokratické společnosti zcela běžné a chvályhodné. Avšak ministr Novák,
který nese zodpovědnost za mnohem závažnější stav justice, ve svém křesle sedí stále!
Předseda vlády zřejmě čeká, že problémy resortu se vyřeší samospádem. Godot
však stále nepřichází. A zatímco absurdní drama na divadle trvá maximálně dvě nebo tři
hodiny, absurdnosti kolem činnosti ministra spravedlnosti sleduje veřejnosti bedlivě už
řadu měsíců. Přitom ne všichni voliči ODS jsou pouze nezúčastněnými diváky.
Od 1. ledna se pravomoci ministra spravedlnosti ještě rozšíří. Do jeho kompetence
bude spadat i Generální prokuratura transformovaná ve Státní zastupitelství. Kdy
konečně Václav Klaus pochopí, že bez jeho zásahu Godot nepřijde? Kdy konečně
ministra Nováka odvolá ?
Martina Pávová

Text jednoho z dopisů, které hnutí obdrželo z jižních Čech:

Vystehování rodiny bylo komunistickým divadlom
Vzpomínám na svoje staré, k smrti utýrané rodiče. Na jejich vyhaslé oči od pláče, na
zarudlé oči probdělých nocí ze strachu z nejisté budoucnosti. Zoufalé modlitby byly
jejich jedinú útěchou, když se otec vracel z vězení vždy s podlomeným zdravím, za to,
že nesplnil nesplnitelné. Zoufalí, se sepjatýma rukama klekli a prosili, aby mohli doma
zemřít.
Ale hyeny s lidskou tváří si pozvaly na toto nechutné divadlo příslušníky SNB. Jako
na nějaké lotry, aby je bez jejich účasti vyřadili po svém. Jeden z těchto katů tatínka
napadl hrubými nadávkami, smýkal jím o zem, až mu utrhal všechny knoflíky, když se
tatínek bránil vystěhování. Násilím jej nacpali do náklaďáku a spolu s nábytkem ho
odvezli. Pro maminku měla přijet sanitka, neb jí vypovědělo srdce, ale na tu se nečeka
lo. Naložili ji tedy také na náklaďák. Tak skončilo utrpení osmiletého týrání a šikanová
ní, vězení, psychického vyčerpání vesnického kulaka.
Jako žebráci zemřeli moji rodiče, ve dvou chladných a vlhkých místnostech, po čty
řech letech vyhnanství.

píše pravdu!
dobříšský

občasník pro místní obyvatele a podnikatele
Poštovní adresa: H-21, Příbram 3/454, PSČ 261 01
Bankovní spojení: česká spořitelna v Příbrami, směr, kód 0800-účet H-21, č. 185856-218
Za všechny finanční dary dopředu děkujeme.
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R E S P U B L IC A

11.březne 1994

Severomoravský ''Re
gion”, kterému orý
zvoní umíráček si nospíšil s uveřejněním
tonoto článku. Nic
nroti tomu, kdyo.v ta Šumperská ODA pozvala občany na besedu s vydavateli Nezávislých no
kto svobodně a demok vin, dříve známých podjménem Ty rudé krávo v čele s panem Petrem Ci
raticky uveřejnil i bulkou a jeho redakčními kolegy. Ve čtvrtek 20. ledna se sešlo více než sto
občanů, z nichž valná část přišla ze zvědavosti spatřit a slyšet redaktora,
| třebas i seškrtané
který tak hrubým způsobem napadl prezidenta Václava Havla.
články jiných publi
Tohoto shromáždění občanů využila také Konfederace politických věz
cistů. Vím o několi ňů, jejížpan zástupce rozdával a každému účastníkovi vnucoval tiskoviny, ve
ka případech /tehdy kterých je rovněž nevybíravým způsobem hanoben prezident republiky. Zdá
ovšem ještě rod sta se, že pana Petra Cibulku předčil v urážkách a pomluvách pan Antonín
Bělohoubek, autor článku „Nad textem V. Havla“. Sprosté výroky hraničící
rým názvem/, že od
s hulvátstvím a záští každý soudný a služný člověk musí považovat za
mítl publikaci jen
známky debility tohoto pána. Z mnoha dalších hanlivých a urážejících vět
proto, že byly pří jen pro ukázku část z jeho textu:
„Petr Cibulka mě svým výrokem před soudem , že V.Havel je prase a holiš polemické. Ložná
vado
zklamal hned dvakrát:
se tímto blýská ne
a) kdyby dvě zmíněná zvířata měla dar řeči, radil bych jim, aby P. Ci
časy a dočteme se ne bulku žalovala pro urážku na cti pro hanobení,
jeno'stránkách nejen b) byl vůči V. Havlovi shovívavý až k nepravdivosti - ve V. Havlovi pře
Kritiky mocných tak ce nemáme především individuum nevídaně normální, ale plnohodnotného
říkajíc no srsti,ale a navíc sprostě domýšlivého Zločince. “
Nás, mnohé přítomné, však nemile překvapilo, proč šumperská ODA po
hlavně proti srsti. zvala
Cibulku a umožnila rozdávání takových tiskovin. Uvědomili si
Pak tenrve význam NN vůbecpana
funkcionáři ODA, že tímto počinam~odrazují hodně poctivých ob
bude pramižerný. Ale čanů a příznivců své strany? A že to byl trapný krok do volební kampaně,
dc té doby a to oude neboť jsme přesvědčeni, že drtivá část přítomných občanů musela tuto ak
o hodně déle než re ci odsoudit? Pokud je nám známo, byla to právě ODA. která doporučovala
V. Havla za prezidenta republiky a nyní se propůjčuje ke špinavostem a
daktorům e redaktor- pomluvám
proti němu!
kám naroste v "Regi
Jsme přesvědčeni, že touto akcí sotva ODA rozšíří řady svých příznivců onu” či jak se ten
voličů. Nechce se nám věřit, že by touto akcísi šumperská ODA vytváře
la podmínky na koaliční spojení se stranou pana Dr. Sládka, který právě na
jejich olátek oude
jmenovat - dlouhý a urážky a podobné nehoráznosti má v naší republice primát.
tolik žádanou demokracii, svobodu projevu, ale ne pro sprosťár
redektorkám zase slu ny Máme
a hulvátství.
Část účastníků besedy (adresy v redakci)
šivý,knír. Zatím to
jejich psaní má přirozeně úspěch i u nane Václava Klause,
on je totiž nevýslovně štastný, když se píše požiti vně.Ale
Čtenářům takové noviny nechybí. "Část účastníků besedy" se
v jednom článku vypořádala s Petrem Cibulkou, Konfederací
politických vězňů, Antonínem Bělohoubkem, s jakýmisi Nezá
vislými novinami a k tomu všemu nakonec i s CDA. Doufám,že
jsem na nikoho nezapomněl.Jo, pardon, taky s dr.Sládkem.Lá
me sice"tolik žádanou demokracii a svobodu projevu’’, alene
pro tak výra^néřitníhorolezectví 6 rektální náboženství.
Uvnitř čísla:
7.H./adresa známá v red a. kci/
1. Vladimír Š o n k a:
e: C něco kratší doois z Francie.
2. Simona Lowensteinová: Hospodářství jako
zrcadlo lidské duše. /Národní politika/
3. Pavla Slancová: Fraš<a,aneb sors vedlnces t po
4. Václav Šroub: Podnět GP ne nez.pachatele.
česku.
5* Vladimír Hajný: Dopis,starostovi města Šumperka.

Pochybné partnerství:
ODA - Petr Cibulka

Předookl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno
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Žalm 34,20
Mnoho zlého prichádza na
spravedlivého; ale zo všetkého
toho ho vytrhuje Hospodin.

---- z-

I Korinťanom 10,13
Iba ľudské pokušenie vás zach
vátilo, nijaké iné. Ale Bôh je
verný, ktorý vás nedá pokúšať

*

Rimanom 8,28
A vieme, že tým, ktorí milujú
Boha, všetko spolu pôsobí na
dobré tým, ktorí sú povolaní
podľa preduloženia.

"Páques au Foie Gras"
C o sta l jsem ^ c s le u n i o is lo Vaseno č a so p isu , ve k terem se k mému
p ře k v a p e n i d o čítám ,
se ve s k u te č n o s ti jm e n u je te L ejb a. Je to
lo s t ^ iv n č , ie ee h tomu p řiz n á v á te , když se p ře c e vydáváte za
V lad im íra H ajneuo, oimz .-e zřejm ě s n a ž íte v y n a d a t jak o Cech. Po 
dobné je in á n í jc u_i n a p ro sto nep.cenopi tě ln ě , p ro to ž e s i nedovezu
p ř e d s ta v it, ze bycn š v in d lo v a l aby s i lid é o mně m y s le li, ze jsem

Izaiáš 43,2
Keď pojdeš cez vodu, budem
s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pôjdeš cez oheň
nepopálíš sa, a plameň sa ťa ne
chytí.

pozdravem

II Korinťanom 4,17
Lebo terajšie kratučké ľah
ké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy.

^ - —-^7—-

Rimanom 16,20a
A Bôh pokoja skoro skrúši
satana pod vaše nohy.

•

nad vašu možnosť, ale spôsobí
s pokušením aj východ z neho,
aby ste mohli zniesť.

.

Židom 2,18
Lebo tým, že sám trpel, keď
bol pokúšaný, môže spomáhat
*
pokúšaným.

o

ZASĽÚBENIA POKÚŠANÝM

V ážen/ pane Šonka!

Amnestie pučistů, kterou koncem minulého týdne odhlasoval rus
ký parlament a jež byla přes úsilí prezidenta o víkendu provedena, je
ukázkou skutečné politické situace v Rusku.
Parlamentní volby, první skutečně demokratické po sedmdesáti
letechTskončily porážkou demokratických sil. Pokud se tomu do| posud dalo nevěřit, amnestie je konečnou tečkou za iluzí ruské reI Jormy.
~
’
...
—
i Prezidentova pozice je přes rozsáhlé pravomoci, jimiž ho obdařilo
i problematické ústavní referendum, velmi oslabena. Boris Jelcin.
místo aby se dodržováním reformního kursu vůči neokomunistickému parlamentu jasně definoval, uzavírá kompromisy, které v posled
ních měsících úplně zpochybnily dosavadní směřování Ruska k trž
nímu hospodářství a k evropské formě demokracie.
Jelcin nestojí jako vybájený strážce reforem nad komunisty a Žirinovským ovladatelným parlamentem, ale hraje jeho notu.
Naplňuje tak slova pučistických oponentů, kteří své činy hájili pře
devším tím, že nedělali a nechtěli nic jiného než ruský prezident a
prohráli jen díky tomu, že se armáda postavila na stranu Jelcina.
Od rozstřílení minulého parlamentu a přijetí nové ústavy vede rus
ká reforma ústupový boj a prezidenta nelze počítat mezi její zásado
vé obránce. Se svými pravomocemi a vlivem by přitom mohl ruskou
situaci stále ještě rozhodně ovlivňovat.
Už při volbách se však postavil do pozice neutrála a potom kopí
roval nebo i předjímal politiku protireformně založeného parlamen
tu. Brzy ho, pokud to.už neučinili, přestanou podporovat odvržení
reformisté, a Jelcin zůstane osamocen. Bez politické podpory, bez
jasné politiky, a opustí-li ho i armáda, která ho znovu dosadila k mo
ci. se ruský prezident přes všechny pravomoci stane jen matnou po
stavou bez politické budoucnosti.
LUBOŠ PALATA

Avec votre coffŕet

Z id . Smím se Vás z e p ta t, jak bycte se c h tě l jm en o v at v p říp a d ě ,
ze b y ste se jednou, p ře s tě h o v a l do I z r a e le ? F a le š n é jméno si
z p ra v id la d á v a jí rů z n i p c iv c d n ic i aby u n ik li p o l i c i i , tak že poc 
tiv y člo v ěk se k tomu nikdy n e s n iz i. Co o tom s o u d íte ?
N apsal j s t e , ze Buh m ilu je n e jv íc e sv ů j v y v o len y n á ro d . Kdyby to
b y lo p ra v d a , m usel by to o ;t velm i divný Bun, p ro to ž e by m ilo v al
soudruha L a rz e , z a k la d a te le komunismu, v jer.cz jménu byly z a v ra ž 
děny m ilio n y l i a i , nov_ io r v oo i mu p řik á z a n í KEZaBIJES. N ejedná
se tem. o Berta, n; „rz o ó u tu n a, k te rý ^ ela co muže e-y; z n ič il
oozi d ile a k te rý p ro to m ilu je vyvoleny n á ro d , k te rý ,..u v tom
v y -a tn e pomáhá.
1’ěsim se , ze s i z a se v p ris tim
o is le Vařeno Č aso p isu p ře č tu r e 
p ro d u k ci to h o to měno d o p isu .

m JÍ '
Ve s o o ru ^ lz e -li to tek n e z v a t jež vedeme, ví Bůh,
ý c
že cba dobře vím e, že n ejd e o jméně. M ordechej L e jx
b? či V ladim ír H ajný, není to z Vašeho h le d íš V ládi ^ .ir^ o n k a r.c -.a .
ke jedno? Vždy.t a í už bvch u d ě la l to nebo ono,
s te jn ě to bude šp a tn ě . A p ro to abych Vás u k lid 
n il Vám důvěrně sdělím , že v ed le toho 7.H. používám je š tě i -k ich eil Sucho bokov, to jako ne d o k re sle n í toho, že e si budu doonravd.y pořádný podvodník
Takový důkaz o p o d v o d n ic tv í , lidem jeko Vy, iW n ě s te č í.
K tomu M arxovi, a le pane Šonka, boží lá sk a není tak p řím o čará jek s i j i
P ře d s ta v u je te . V ěřte m i, že na o ř. polepšený n ríš r.ík G ustav Husák je
m ile jš í než takových d e se t v ě říc íc h V ladim írů Šon<ů.
7.H.

7v

Jelcin prohrává svou politickou
budoucnost vlastním přičiněním
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Pánu Bohu

• komentář

OZNÁMENÍ
- PODNĚT NA GENERÁLNÍ PROKURATURU
NA NEZNÁMÉHO PACHATELE
Zdůvodnění.

Zákon č. 119/90 Sb. o soudních rehabilitacích stanovuje v par.2, že pravomocné
soudní rozhodnutí vyhlášené v dobé od 25.2. 1948 do 1.1. 1990, týkajících se skutků
spáchaných po 5.5. 1945 podle trestných předpisů po tomto datu platných (zákony č.
50/1923, č. 231/1948, č. 86/1950, 140/1961, 150/1969, 99/1969 Sb.) u taxativně uvede
ných trestných činů se z r u š u j í. Jakož i všechna rozhodnutí v téže trestní věci na
obsahové navazující.
Obsahově navazující rozhodnutí v téže trestní věci, jsou mimo jiné i rozhodnutí, jímž
odsouzeným byl uložen trest propadnutí majetku. To znamená, že okamžikem účinnosti
zákona t.j. od 1.7. 1990 se automaticky ruší výroky o propadnutí majetku odsouzených.
Tato rozhodnutí se zrušují k datu, kdy byla vydána. Zároveň k datu jejich zrušení se o
b n o v u j e právní stav v té době platný. Zrušením rozsudků ke dni jejich vyhlášení a to
i bez dalšího právního výkladu znamená, že rušením souvisícího výroku podle par. 2
zákona - výroku o propadnutí majetku, se vlastníkem předmětného majetku stává
odsouzený (rehabilitovaný), jakožto původní vlastník. Jiný právní důsledek uvedené
ho ustanovení není možný.
Nejde o restituci, jde o obnovení právního stavu před vynesením roz
sudku, tedy i vlastnického vztahu.
Ustanovení o zrušení „všech výroků rozsudků“ mění vlastnický vztah, okamžikem
účinnosti zákona č. 119/90 Sb, totiž přestává být vlastníkem stát či jiná třetí osoba.
Zákonem se obnovuje vlastnický vztah, jehož obsahem je oprávnění majetek užívat
a disponovat s ním jen původnímu majiteli.
Poslanecká sněmovna přijala 9.července 1993 Zákon o protiprávnosti komunistické
ho režimu a odporu proti němu č. 198/93 Sb. Z citace par.1, odst.1, písm. d vyplývá, že
pachatel „zbavoval svévolně majetku a porušoval vlastnická práva" odsouzených či
rehabilitovaných. Z toho vyplývá, že šlo přinejmenším o trestný čin krádeže nebo loupe
že. Nejednalo-li se o genocidu selského a živnostenského stavu.
Každý kdo ukryje, nebo převede věc, která byla získána trestným činem spáchaným
jinou osobou může být potrestán odnětím svobody a nebo peněžitým trestem, tak praví
par. 251-2 tr. zák.
Z toho vyplývá, že každý po dni účinnosti zákona č. 119/90 Sb., kdo převáděl věci
dotčené tímto zákonem a nebyl původním vlastníkem a nebo neměl jeho vůli, se dopus
til zmíněného trestného činu.
Žádáme, aby toto bylo uplatněno na každého v konkrétních případech. Z našeho
pohledu se jedná o několik set případů v ČR. Žádáme, aby orgány v trestním řízení uči
nily okamžitá a nezbytná opatření, aby nedocházelo ke škodám z převodů do vyřešení
na dotčeném majetku zák. 119/90 Sb.
Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu,
jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy, nebo nesprávným úředním postupem,
tak praví čl. 36, ost. 3 Listiny. Každý, kdo byl nespravedlivě postižen si zaslouží účast a
morální zadostiučení (par.4 zák. 198/93 Sb.)
Na podporu našeho tvrzení vycházíme zejména z Ústavy ČR čl. č. 1, 3, 4, 9-odst.3,
10 a Listiny čl.č.1, 3-odst. 1,2,3, čl.č. 11-odst. 1 a 4, čl.č. 36-odst. 2 a 3, čl.č. 38-odst. 2,
čl.č. 42-odst. 3, čl.č. 14-odst. 1 a 2.
V. Šroub, předseda H - 21
6

PROGRAM
II. MEZINÁRODNÍHO
MEETINGU
Prohlídka Muzea 3. odboje a svobodné
Evropy
■y 14-15 Prezentace
i^15
Zahájení
Návrh a volba petičního výboru
l*
15.15
Projevy oficiálních hostů
Zahájení diskuse (diskusní příspěvek max. 5 min.)
Přestávka
* Diskuse
■з
Hlasování o přijetí petice
«r Závěr programu ve 20 hodin

^10-15

Fraška, aneb spravedlnost po česku
Divadelní kus označený slovem fraška je nám, Čechům, obzvláště milý. Jistá kontinu
ita existuje poslední rok mezi tím, jak někteří slzami reagují na památnou Tylovu píseň
a slzy se pak stejným lidem vhrnou do očí, jsou-li aktéry frašek soudních, které je čekají,
chtějí-li získat nazpět to, co jim bylo komunistickým režimem protiprávně zkonfiskováno.
Poslední divadlo na téma „navrácení ukradeného domu“ jsem spolu se svými blízkými
zhlédla u obvodního soudu na Praze 5 a musím konstatovat, že „pravidla této hry“ byla
obohacena prvky, které mnohým jiným výstupům ubraly na absurditě, zábavě i krutosti.
Kdybych nevěděla, že jsme si dveře jednací síně opravdu nespletli a že pan Josef
Růžička není člověk žalovaný, ale žalující, byla bych stejně jako všichni ostatní diváci,
kteří přišli manžele Růžičkovi v této špatné frašce morálně podpořit, přísahala, že vyslý
chaný svědek má panu Růžičkovi dokázat COSI, za co bude tenhle statný pětapadesátník (a bývalý emigrant k tomu!) pěkně pykat...
Hloupému napověz...

Šeptem nám napovězeno bylo. Protože jinak bychom rušili a energická paní soudky
ně nás už prý podruhé varovat nebude....
„Pepíkovi chtějí dokázat, že tu nebydlí, a proto vyslýchají jeho zdejšího zaměstnava
tele,“ špitne nám kdosi z řady před námi. Vyděšený majitel malé truhlářské firmy trpěli
vě odpovídá na zvídavé dotazy odpůrcovy obhájkyně, rozpomíná si, jak má (detailně)
vypadat nábytek, který budou s panem Růžičkou vyrábět, jak často a s jakým kamioném se bude vyrážet, kdo a odkdy a za kolik pracoval a pracuje v jeho firmě, kolikrát
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Zase ty slzy. Soudní jednání je odročeno (po kolikáté už tento druhý rok?). Sedím
proti paní Růžičkové a stále nemůžu věřit, že jsem byla svědkem něčeho tak trapného.
Kdosi ze zasvěcených líčí jinou potupnost: lidé, kteří se chtějí vrátit do svého domova
(a také shodou okolností splňují „podmínky“ našeho státu a mají občanství i zdejší trvalý
pobyt), musí vydržet soudní nařízení, kterým je jim měřena spotřebovaná voda na hlavu
v místě, kde jsou hlášeni. Bude-li vody málo, běda jim! Žádný barák se vracet nebude...
Kde jste doma, paní Růžičková? Ve Švédsku, kde vás jako plně invalidní cizinku
před deseti lety i s rodinou přijali, nebo tady, kde se můžete projít Otavovou ulicí
v Třebonicích a podívat se do oken vámi postaveného domu, kde bydlí pan Otava? Paní
Růžičková:„Soud se táhne druhý rok a je to hrozný. A teď se snaží dokázat, že tu
nebydlíme. Jsme u mého otce, protože náš dům nám vrátit nechtějí...
Utekli jsme před deseti lety, protože jsme nemohli dál žít v takových nervech. Já
jsem po dvou haváriích plně invalidní a ještě se přidala epilepsie. Protože manželův
bratr žil (a žije) ve Švédsku, manžel byl označen za „propagátora kapitalismu“ a komu
nistům šlo stále o to navléci ha něj nějakou zlodějinu a zavřít ho. Pak byl jednoho dne
švagr na hranicích sem, já tři dny po operaci slepého střeva a manžela vzali do vazby.
Mě vyhodili z nemocnice a než jsem se autobusem dostala do Třebonic, manžel byl
zavřený a starší syn, který jel tátu hledat, taky. Pak začal kolotoč, který se nedal vydr
žet. Byla jsem pološílená, nemocná, věčně cpaná práškama, invalidní, žila jsem ve stra
chu, kdy se zase „někdo z nich“ objeví. Do švédska jsme se dostali po roce pobytu
v Rakousku, kde jsme museli z důvodu mého špatného zdravotního stavu čekat. Díky
úmluvě OSN Švédsko přijímalo určitý počet invalidů-emigrantů, a tak jsme se tam
dostali. Po revoluci jsme poprvé přejížděli hranice do Čech v den, kdy jste volili Havla
presidentem. Na to nikdy nezapomenu, protože jsme měli pocit, jako když se švec
z Pyšné princezny po proskočení a zpěvu vrací ze Země krále Miroslava domů...Na
Cínovci tehdy sněžilo, a když ten můj blázen vtrhnul do první hospody a ptal se po osla
vách a jásotu, podle tehdejších reakcí nám mělo být jasné, že domov z našeho návratu
nadšený nebude...„
Vy do mě kamenem, já do vás chlebem

Hana Růžičková je optimistka. K návratu do normálního života jí pomohlo společen
ství invalidních lidí, kterých je u švédské firmy Samhall Holand na třicet tisíc. Sama mezi
svými (a pro ně) pracuje jako kuchařka, jiní vyrábějí kočárky, balí zboží, vyrábějí náby
tek, šijí. Protože je přesvědčena, že i čeští invalidní občané a jejich blízcí potřebují vidět,
že život nemusí být jen snůška obtíží, nepochopení a beznaděje, založila nadaci
Přátelství a zařídila, aby v květnu příštího roku jeli obyvatelé Speciálního domova
z Hvozdů u Prahy do Švédska. Lidé si (prý) mají pomáhat...
Pavla Slancová, Příbram
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Vážený pane presidente a poslanci ČR,

p u b lic a ” Č .1C /94

Kde domov můj?

Pro koho budou ku prospěchu
„důsledky výsledků voleb“?

Res

navštívil manžele Růžičkovi v soukromí, jak vypadá místnost, kterou Růžičkovi obývají,
kolik má metrů čtverečních, jak vypadá podkroví...Jen stěží zadržujeme smích při účasti
na premiéře tohoto absurdního dramatu, které - i přes jeho nepříznivé prognózy pro
naši posametovou současnost - stále žije. Do ticha údivu, další české hanby a bezmoc
nosti nad setrvávajícím dědictvím komunistické judikatury, zapisuje soudní zapisovatelka podle diktátu,,...pan Růžička má taky obytný přívěs a jezdí v automobilu Audi 100...“
To, že má pan Růžička i jeho žena české občanství, trvalý pobyt v Čechách, kde
bydlí v podnájmu, protože v jeho „vesnické vilce“ přebývá mladý pan Otava, který přece
pouze užívá dědictví svých předků, jež mu bylo (protiprávně) převedeno - to je pro tako
vý soudní zápis příliš jednoduché. Jednoduché je i to, že Růžičkovi prostě splňují pod
mínky pro vydání svého majetku, a tak se celý případ musí uměle zkomplikovat o to, že
se jim snaživě dokazuje, že tady nebydlí.
Pokud jde ale soudu o bydlení v jejich domě, tak tam, vážený soude, bydlí pan
Otava, a to je ono, oč tu běží...

nedávno jeden přední český politik prohlásil, že je nakloněn vrátit majetek emigran
tům, jestliže to nezpůsobí další křivdy, dále prohlásil, že „volební právo by jim nemělo
náležet, protože neponesou každodenní důsledky výsledků voleb“.
Většina těchto lidí jsou občané České republiky a mají zde v jejich rodné zemi rodiny,
hroby jejich předků, prolitou krev, pot a pouta k této zemi, někteří z nich tady vlastnili
statky, továrny, dílny, živnosti, rodinné domky a nebo jen družstevní byty, ale nechali
tady většinou kus svého života.
Tito lidé podporovali vším sametovou revoluci a někteří i velkými finančními částka
mi. Tito lidé se těšili se slzami v očích na výsledky sametové revoluce a teď by neměli
mít právo volit a rozhodovat o své zemi, kde mají kořeny a kam se mnozí z nich chtějí
vrátit. Těmto lidem nebylo dodnes umožněno vrátit se do svých domovů, které tu museli
zanechat a které jim komunistický režim ukradl a daroval většinou svým sluhům za
symbolickou cenu. Tito lidé jako unavené oběti se slzami v očích odcházejí ze soudních
síní, protože nedokázali zvýhodnění koupě zasloužilému stranickému vůdci aby jim bylo
vráceno to, co jim bylo ukradeno.
Proč na druhé straně je umožněno potomkům národa, kteří prohráli II. světovou
válku právo rozhodovat o naší rodné zemi v redakcích a jako majitelé společností, které
vlastní zhruba 85% našeho tisku a ten bude rozhodovat o výsledcích našich voleb
a jejich důsledcích.
Domníváte se, že jejich národní západní zájmy jsou v souladu se zájmy našich obča
nů? Jejich národní zájem nemůže být aby marka stála 6,- Kč, jejich zájem a jejich obča
nů je, aby marka stála 30,- Kč. Jejich zájem je, aby si mohli udělat z naší země smetiště
vyhozených a odložených věcí, skládky odpadu, aby měli lacinou pracovní sílu, laciného
výrobce, či holku na špás.
Zájem těchto všech západních majitelů a společností v masmédiích je založený na
možnosti ovlivňovat výsledky našich budoucích voleb. Držet nás v určitém odstupu
jejich životní úrovně a výhodného kurzu jejich peněz.
Proto musíme na stránkách našich, či vlastně jejich novin číst aféry, destrukce toho
co v demokratickém procesu je dobré, obhajobu komunistického režimu a socialistic
kých zájmů, protože se jim to hodí, protože to podporuje chaos v naší zemi a tím sílu
jejich peněz.
Ptám se Vás, zda je tedy správné, aby tito lidé rozhodovali o výsledcích našich voleb
a na druhé straně tři čtvrtě milionu našim občanům je toto právo upíráno, protože bydlí,
pracuje, nebo je přihlášen k pobytu mimo území ČR.
V Listině základních práv a svobod, což je součást Ústavy ČR se ve čl. 14 zaručuje
ne jenom svoboda pohybu, ale také svoboda pobytu. Základní práva se zaručují
všem a nikomu by neměla být způsobena újma na jeho právech když uplatňuje svoje
práva, to praví čl. 3 Listiny. Proto jim je upíráno právo volit, aby nemohli zvolit své
zástupce do Parlamentu ČR, aby jim odhlasovali navrácení ukradeného majetku, nebo
se snad mýlím a současný Parlament najde v sobě vůli vrátit těmto občanům ČR to, co
jim bylo ukradeno. Najdou se politici, kteří nebudou brát v úvahu prohlašované veřejné
mínění o právu volit a vrácení majetku těmto občanům. Dnes se stydíme za 90% veřej
né mínění v případu Milady Horákové a dalších nevinně popravených. Najdou se politici
v této zemi, kteří uznají, že jsme právní stát založený na úctě k právům, jak máme
napsáno v čl. 1 Ústavy české republiky?
Václav Šroub, předseda H-21
V Příbrami 13.12. 1993
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Šumperku, dne 20. únore 1994

Vážený pan

Ctirad Й e d 1 í k
wterosta »xwta Šumperka
Maltský úř'd - radnice
Vážený pane itaroito!

Dovolte ві, abych se na Vás obrátil se stížností na Ing.Milenu Kra
tochvílovou a její komisi SBŠ /bytovou/. Mění tonu tak dávno, co ane po
tkal v Šumperku jeden známý a a vážnou tváří se ane zeptal: "jak se říká
správná, komunisti byli rudí, nebo se říká, že byli červení?" Já říkáa,
že byli rudí. A on na to: "Kdepak, dnes se říká, že byli zlatil" Pene
starosto, vedoucí táto komise, která mimochodem ausí být velmi schopná,
nebol vedle bytového vede ještx i úsek školství a zdravotnictví, pro ta
kovouto nostalgii po komunistech dělá opravdu velmi mnoho.
Dne 16.února obdržela moje 80-letá maminka rozhodnutí v n
až
*
se dí
bez jakéhokoliv vysvětlení zakazuje /mimochodem je VŽce nemocná po tro
jím zavád^ní k: rdiostimulátoru a momentálně je hospitalizovaná s těžkým
srdečním záchvatem/, aby sdílela se svou 21-letou vnučkou společnou domá
cnost. Pane starosto, neexistuje ještě v této podivné sametové demokracii
zákon, který by zakazoval dospalým lidem /kteří jsou jinak příčetní a ma
jí aktivní volební próvo/, aby sami rnozhodli a kým chtějí sdílet svůj
další osud. BuSte ubezpečen, pane starosto, že tento excelentní případ
porušování základních lidských práv postoupím i mezinárodním organizacím
zabývajícími se jejich dodržováním. A nejen ten.
Přirozeně, že se mi nejedná jen o tento případ, který byl jen onou
pov
á
*
tnou
kapkou v moři nespravedlností sametového režimu, kterého jste i
Vy representantem. Jedním z odstrašujících je odebráním sociálních výhod
pro txžce invalidního Julius© Vargu ml., který jako jediný v Šumperku po
skytoval svůj byt k setkáním odpůrců komunismu a totality v dobx, kdy po
dobní jako Ing.Kratochvílová byli zalezlí jako krysy, pokud to nebylo ješty nxeo horšího. Nespadl jsem s nebe, abych nevxdxl proč Julek se musí
za nev,slovných strastí jezdit léčit až do Vídně, jedině díky čemuž tento
dobrý člověk ješté Žije.
Dres již si nevzpomenu, kteří estébáci ai při výslechu jednou řekli,
jek je možné, že Vy, s takovými názory bydlíte ve státním byt*!!!, ale na
konec pochopili, i oni!, že jsem ho nedostal za zásluhy při budování soci
alismu, jrko možná většina členů této komise, ale jako náhradu za náš vla
stní dům, který se práv* zlíbilo režimu zbourat. Vaše pění Inzenyrke to
mchce pochopit, nebo je nad její chápání, že při našem vyvlastn*ní domu
za almužnu jsme dostali k bydlení ješt* dva byty. A pokud se jí zp*tn* ne
chce dodržovat tuto dohodu, pak mi nezbývá než abydh rozšířil svůj resti
tuční požadavek zem*d*lské usÉedlosti i o tento dům, který jsem doposud
považoval za vypořádaný.
D*kuji za Vaši pozornost, pokud se mi to podařilo e zároveň mi dovo
lte, abych Vámi i oznámil, že jste první, komu jsem oficielně sdělil, že
v-zápětí posílám Síinistestvu vnitra řádnou žádost o uznám! n*čeho podob
ného jako je Hnutí 21, ale rozšířené s názvem o kterém přemýšlím již del
ší dobu /tedy není to důsledkem teprve situece kolem bydlení mé dcery/ s
pracovním názvem "Hnutí poškozených a okrademých komunistickým i sameto
vým režimem". Jsem přesvědčen, že jen na okrese Šumperk to budou tisíce
lidí a nepochybuji, že činností takových inženýrek a mám zkušenosti, že
je jich povícero, jich delší stovky přibudou.

S úctou

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Š u ni p e r k

Na vědomí: Milan UHde, předseda poslanecké sn*msovny
Jindřich Vodička, ministr sociálních v*cí
"Res publica"

Hospodářství jako zrcadlo lidské duše
Šimona Lowensteinová

Všechny hospodářské teorie předpokládají i při mnoha nerealistic
kých postulátech o naprosto racionálním jednání vždy ještě další cíl,
který nelze blíže specifikovat a který není možné odvodit z racionality
snah, nýbrž který je naopak právě jejím předpokladem.
Od kritiky merkantilismu Adama Smitha platí jako samozřejmost,
že předmětem žádosti nejsou peníze, ba ani bohatství jako takové, ný
brž jen ve srovnání s jinými lidmi a ve vztahu k určitým podmínkám a
faktorům. Jestliže se podíváme na věc zblízka, vidíme, že základem ja
kékoli hospodářské snahy a tím i všech souvislostí moderního hospo
dářství, jsou nakonec lidské sklony, potřeby, přání a z nich vyplývající
způsoby chování. Právě ti největší ekonomové vycházeli z těchto psy
chologických hledisek a na nich stavěli své teorie.
Tak založil Adam Smith své klasické
dílo „Blahobyt národů“ na psychologic
kých předpokladech chování, především
na své moderní etice dřívějšího díla „Teo
rie morálních citů“. Přesto, že je jeho teo
rie rovnováhy na trhu pro vysvětlení
mnoha ekonomických jevů naprosto do
stačující, snažil se Smith najít nějakou
„objektivní hodnotu“ zboží, kterou po
sléze spatřoval v práci. Právě na tuto jeho
chybu navázal Marx a vytvořil z ní mysti
fikací této údajně „objektivní hodnoty“
celé své učení o „hodnotě“ a „nadhodno
tě“, pro moderní ekonomii dnes zcela ne
použitelné. Jednak zkoumá výhradně
stranu nabídky a zcela abstrahuje od
poptávky, která hraje roli mnohem důle
žitější. Kromě toho nemohou být ani vý
robní náklady stabilním měřítkem zboží,
neboť jsou samy cenami a podléhají týmž
zákonům trhu jako hotové zboží, včetně
pracovního trhu. Navíc se dá lehce doká
zat, že určení cen nasazeným množstvím
práce je platné jen tehdy, když je ve všech
oblastech národního hospodářství stejný
poměr mezi nasazeným množství fakto
rů (tzv. organické složení), předpoklad,
který nemůže být nikdy splněn. Kromě
toho počítal Marx pouze s průměrnými
kvótami, které jsou pro vysvětlení výro
by a tím i nabídky zboží k nepotřebě, pro
tože funkce nabídky zboží je závislá na
hraniční, ne na průměrné produktivitě
faktorů.
Nakonec neoklasická hospodářská teo
rie už zanechala nesmyslného hledání
„objektivní hodnoty“, které se do ní
vplížilo jako pozůstatek metafyziky a za
ložila svou teorii cen na vzájemné souhře
maximalizace užitku spotřebitele v pop
távce po zboží a minimalizaci nákladů
(nebo maximalizaci zisku) podnikatele.
Po mnohém řečnění hospodářských teo
retiků o „determinantách“, „určujících
faktorech“ a „kausalitách“ se odvolává
nejvýznamnější ekonom našeho století
J.M. Keynes opět na „psychologické zá
kony“, které nejsou dále vysvětlitelné
hospodářskou teorií. Novokeynesiáni
zahrnují do svých výzkumů další subjek
tivní faktory, např. ochotu riskovat, roli
očekávání; rovněž monetaristé se nako
nec vrací k subjektivním předpokladům
jednání.
Sami ekonomové jsou si sotva vědomi
toho, kolik vlastně vitálních zákonitostí
vězí v jejich funkcích. Zákon klesajícího
užitku, který velmi názorně vysvětluje
představu vzrůstající spotřeby nějakého
zboží až k bodu nasycení, je jednoznačně
vitálně podmíněn — pochází z Ricardovy analýzy výnosu půdy. Průběh konjuk-

tury a proces růstu odpovídají indivi
duálním duševním změnám; není náho
dou, že kolísání konjukturálních cyklů se
podobá psychickým jevům, jako např.
změnám nálady, střídání radosti a smut
ku. Kumulace jak pozitivního tak nega
tivního podle principu multiplikace při
pomíná pocit štěstí nebo neštěstí, které

se jeví jako postavené na hlavu a nutno
ho otočit: přes všechny nepopiratelné
vlivy včetně hospodářských, které ma
společnost na své členy, neurčuje ekonomické nebo sociální postavení chování
člověka, nýbrž právě naopak — chování
lidí, které sestává jak z vědomých Činů
tak z nevědomých snah a částečně spoČívá na určitých duševních funkcích, vytváří teprve hospodářství s jeho průběhem a ovlivňuje jeho funkce.
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V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Hospodářství nemá mechanicko-statický průběh, jako v naivní představě
merkantilistů, že země může zbohat
nout jen na úkor jiných, nebo středověká
představa o „lichvě“ v půjčování peněz
na úrok stejně jako v marxismu „vykoři
sťování“ v produkci se ziskem. Ve skuteč
nosti vykazuje hospodářství cyklický
průběh a expandující charakter (s oslabu
jícími faktory, které přehnané zrychlení
opět brzdí), je tedy mnohem podobnější
živoucímu organismu než stroji.

Je tedy nasnadě, že hospodářský sy
stém jako společenský fenomén znázor
ňuje něco, v čem se zrcadlí lidská duše.
Za tím nevězí nic mystického, jako před
stavy o „společenské duši“ nebo „duchu
národa“. Není to nic jiného, než výsledek
oněch pocitů jednotlivých lidí, které ve
dou k jednání, čímž se stávají určujícími
faktory společenského dění.

Celý fenomén hospodářství je třeba
vidět právě naopak, než jak ho znázor
ňuje klasický marxismus — ne jako něco
objektivně daného, ba dokonce „hrriotného“, čehož subjektivní pozadí se jeví
poněkud mysteriózní, nýbrž jako spole
čenský fenomén, v němž se zjevují ele
menty subjektivního. Marxismus by mu
sel být tedy zcela otočen: hospodářství
není onou reálnou „materielní“ objektivi
tou, nýbrž naopak, reálné jsou jen jednot
livé subjekty a jejich hospodářské potře
by a snahy.
Tvrzení marxistů, že hospodářské a so
ciální poměry determinují lidské jednání,

-h

Ne že hospodářství určuje lidskou o ю
duši v jejích projevech, nýbrž jednotlivec Jjj
se svými osobními preferencemi a duševnimi tendencemi vytváří hospodářství s
jako dílo, v němž se jeho duše odráží.

věstník

téměř vždy ukazují tendenci se zvětšovat
a množit.
Očekávání jednotlivých lidí, třeba při
jejich sklonu ke spoření nebo investová
ní, bylo již dávno zahrnuto do hospodář
ských teorií. Existují fenomény, díky kte
rým se stanou i chybné předpoklady ne
bo tvrzení příčinou vzniku těchto událo
stí, pokud jsou obecně uznány — očeká
vání uskuteční tak říkajíc samo sebe:
očekávání zvýšení úroků nebo cen skuteč
ně vede k jejich zvýšení, aniž by pro to
předtím existoval nějaký „objektivní“
důvod. Známým příkladem je panika na
burze, vznikající často z ekonomického
hlediska naprosto neopodstatněně.

•

AUSLAN DERFREI

--------------------------------------------,
První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

IE. březne 1991

RES PUBLICA

Blíží se zfse ječný z
tčen zrarcnantělých vcleo,
<teré menším demotrétickým
stranám nedají ani tu nejmenší šanci. Není nánodné,
že 5% klausule zase připo
čítá naše hlasy i komunis
tům. led,ale prozatím nás
'budou oblažovat volby do
městských, obecnícn zastu
pitel stev a snad i do se
nátu. Občané voliči budou
zase rři oředstavovaní ka
ndidátů unavováni jejich
nic neříkajícími životopi
sy bez poskvrny a ne jakvch důležitých úřednický
ch místech bojovali rroti
k omuni s t ům a pod.
V.H.
"Vlastenecké zoravy"č.54
MSTA

KOMUNISTŮ A

SAMEŤAKU

AŽ

ZA

Pražský liberální klub při Nadaci Demokratické
iniciativy pro kulturu a politiku Vás srdečně zve na
diskusní odpoledne na téma

Předvolební spolupráce menších
demokratických stran
S hlavním referátem vystoupí publicista a historik

Dr. Emanuel Mandler
Koreferáty a diskusní příspěvky vítány.

Diskusní odpoledne se uskuteční v sobotu 19. března
1994 od 14.00 hod. v klubovně č. 15 Národního domu
(ÚKDŽ), nám. Míru 2, Praha 2 - Vinohrady.

Velmi se těšíme na setkám s Vámi.

HRO

Hana Mahlerová
za Pražský liberální klub při NDI

Jsem synem ruského legionáře a hrdiny od Zboro*a
Bachmače. brigádního generála Václava Petříka.

Od roku 1990 bojuji marně o jeho povýšeni o hodnost výše
se současnou vládnoucí klikou. Všechny moje dosavadní žádosti ia
pres. Havla, min. Vacka, svob. v jál. Dobrovského, gen. Rouleho
těch současných voj. v zál. Baudyše. Pospíšila. Cuhru. Bez aspěcnu
O co v podstatě jde ? Můj statečný -Jia byl v jedne hodnosti ad rovu
1923 až do svého pensionování v r 1946. Je to snad .ediny případ -e
vojenské historii.
Vše je jasné. Nebyl přítelem Beneše. Syrového. fóaB a sa
mozřejmě komunistů. Intriky, které se proti němu vedly, jsou na
chlup podobné případu generála Radoly Gajdy. Všechno vykonstru
ováno Prý příznivec 'ašismu... Otec byi vždycky repuoiikan '
Nic na dnešní pany repla < Ar.i to, že ,e členem •rancouzske
Častne egie ani to. že má řád ui atecnóst od nisxeho zara a im
pádem je ruský šlechtic. V roce 19*8. kdy už byi komunisty zatčen,
pr šel mu doois, že za svůj •»protisocialisiícký“ postoj byl »yioučen ze
všech odbojo-vch organizací Doxonce v rc-ce 1970 přišei zni dopis
z MNQ, ze byl vyloučen z armac. a ze seznamů --vmazai Jak raní
rue -nocipám vymazat zasloužilého generála z evidence, mi není
dod les jasnu
A toho všeho -e Jrži Jnesni ••..nnetová«. postkomunistická
.op ská nydra a hijwcka fakta
mnu

Ne htél ;sem ik pněn-,
<i ce O p< "yšeni pna jtykar
r.aro»ů
Je íei-o >dn. e k;

j
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unsťanci svého statečného
'i ne. jrvcri.ú1- ’"inančnicn
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společně
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Husím říci, že mi vžd.yc-cy
v našem socialistickém tis
ku cayběly začerněná místa
eventuelně t.zv.vybílená.Tu
to tradici si dovolím tímto
obnovit. Bude to zajisté zná
mka demožcratick/ch poměrů,
ke kterým si komunisté nemo
hou ani čuchnout. V tomto
nří^acě ta semocenzura je ta
dv namístě /jaksi se mi zdá
lo, ze by oana generála Vác
lava Petříka ten ítok nroti
Židům zbytečně denlasova 1/,
ale v ostatních nří^adecn dí
kv paragrafům 1C2 a 103 v ou
doucnu to už tak sedět nebuče.

čísle:

1. Pavel D i v i šV Politický vězeň doporučuje D3U! !
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Zahradník - RBCN ABGCNDIAN:Aooštol nezměřitelnosti
Vladimír Same c: 50.výročí osvobození Demorovkv.
larie Ždárská roz.-'radiová: Pozinkovaná střecha.
Ing.Milena Kra to cn vilová: Sdělení 14.2.94
Vladimír Hajný: Žádost o náhradu ze demolici domu c.7

Predookl. cena: 2,- Kč
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,Fážený pan
’rladimír Hajný
čsa 34
787 Cl Šumperk

'ažený pane,děkuji za zveřejnění mého dopisu,Bohužel musím konstatovat,
že se ” dohledné době nemohu zúčastnit t.z”,systému FÓR YJJ i když se zdá být atraktivní.
Nedovoluje to má finanční situace,Voje účast by přicházela ” ú’’ahu snad na sklonku reku,kdy

mám naději obdržet větší obnos peněz jak z banky,kam jsem dal své kupónové body,tak i další
část odškodnění za mé vyznění.Jinak žiji z platu v textilní t©várně,který není nijak velký.

'r současné době mne zajímají ale nepřekvapují obstrukce současných vládních stran

kole

snahy Demokratické unie,stát se opra”du pravicovou protiváhou současné politické garnitury.
"ridím,že v

du

se formují lidé,kterým záleží na tom,aby se z České republiky stal opra-du

právní stát.Jeho zárukou není vládní strana oDS o jejímž složení až na čestné vyjity není

pochyb.Komunisté,kteří v pravou ch"íli "prohlédli",si tel mnou

ruce,jak s národem vybabraü

Zárukou demokracie nejsou ani Chartisté na vládních postech protože i Charta 77 byla ostatjako každé jiné komunistům "podezřelé" hnutí infiltrována estébáky.

’■r době vzni|cu Charty 77 vyiai© Světové sdružení bývalých politických vězňů v exilu prohlášen
v němž k ní vyjádřilo S”é stanovisko.Pra”í ,r něm,že spolupráce antikomunistů s komunisty y r
mci Charty je přijatelná potud,pokud tito pomáhají odstranit tyranii,kterou sami v republice

nastolili, za předpokladu o-’šem,že se jednou v cs"obozeiaém českosl cr-ensku "zdjí navždy jaká

koli politické činnosti.7o s

nestalo hla”ně zásluhou ir.Ha”la,jehož přičiněním nebylo po

dvaačtyřicetileté bolše”ické diktatuře spra”edlnosti učiněno zadost,Tím bývali staliniste
,pczději reformní komunisté z Charty 77 s odstupem jednad,raceti let získali no’'eu legitimaci

k nastolení nikoli demokracie,ale absurdníhc"socialismu s lidskou tváří",který o_ t.zv.
sametové re”Qluce žije deines,Princip,že nepotrestaný zločin plodí další zločiny a to zvlá

ště ~e veřejném sirotě je "deubecně znám každénu průměrnému ob anu.Buhužel nasim"s”ět &”ým"
levým intelektuál ům, absolventům socialistického vySC,kAhc učení n s notnou dávkou arogance

není znám.’r důsledku toho lze s politováním kcr.stat r'at, česká republika pe 4 letech od lis
topadu 69 neni dodnes právním. státem,

Tyslím si že jsou příhodné v2rše J.S.lachtra z r,19w5

:

Jsme s policajty hctfi
bozi jak •* prsou to bouchá !
~e- ještě ” sebě dobijme
pclicajtskéhc ducha !
Cec. ještě hezky odležme
ty kocourko”skě zvyky nesmyslem, že se točí S”ět
kel české politiky.

Zdrr’i 'rás a hodně dobrých nápadů přeje
F. Diviš z liest ku

Městský úřad Šumperk
PSČ 787 93

z a k lo n it

'•'em , v in o u h m ilie H a jn é , že s i nem ohla te n to b y t
do o so b n íh o vl r s tm o tv í , v lo n i m ěstem n a b í 
zený vrem o b v v atelů m domu. Z 21 n ájem n ík ů se k od 
koupení. b v tu p ř ih lá s ilo je n E zájem ců č i l i méně než
o c lo y in a a p o d le r e g u lí se dům nem ohl o d p ro d a t. P an í
” apna b y la mezi osm i k u p u jíc ím i sv ů j b y t.
V.H.

Tenhle čo^is je definitivní důkaz dto tvr
Paní
zení o tem, jak některé městské komise v tomto
Emilie Hajná
nřína^ě bytová nezvolné ^rochází stadiem, kte
ČSA
34
rému Američan Allan Bloom říká "Soumrak rozumu”.
Kd^bv oři tom nedošlo k norušení několika zák
787 01
Šumperk
ladních lidských nráv. Lidé většinou bez dis
kuzí i ze komunismu nrostě obsadili svými dět
mi b^t a vůbec, ale vůbec se s nikvm nebavili. •
Pokud, ale člověk slušně Dožádá o dovolení fr dosoělém věku pro sebe a to k
trvalému o.e bytu, no sametové úřednictvo děsně důležité v milém očekávání těsně
nře-4 definitivou, vesz.ěs všichni-, . kteří již své bvtv u rodiči! ivají hezkvzebemeenynro^^se^nt.
VVŘIZUJE;LINKA
Šumperk
'

I SADjeknjiga
Allana Blooma
«Súmrak
američkog uma«
postala neočekivani
bestseler iako je
před či ta tel je
postavila znatne
zahtjeve, a njihovu
duhovou situaciju
ocrtala bez
podilaženja. Ľ oas
je nedávno
objavljena u izdanju
beogradske
»Prosxete«

Byt/94- Bez.

14. 2.

Věc
Sdělení
Komise bytového hospodářství projednala Vaši žádost
o přihlášení k trvalému pobytu pro sl. Michaelu Hajnou,
která je hlášena k trvalému pobytu v Šumperku na ulici
ČSA 34 u rodičů.

Po prověření situace komise vyslovila
s přihlášením k trvalému pobytu.

nesouhlas

Ing. Milena Kratochvílová
vedoucí odboru SEŠ

bia vědomí:
LěC - ohlasovňa pobytu

1994

V Šumperku, dne 26.únore 1994

Vážený
3tský
*
M

úřad v Šumperku

Majetko-pr'vní oddálení

Náměstí síru 1-Rsdnice
787 93 S u n p e r k
d:
*
V

Žádost o náhradu za domolici domu ne Temenické ul. č. 7,
pro nedodržení podmínek rozhodných pro odkoupení domu.

Tuto žádost zasílám jménem své matky, Majitelky dcau Emilie
Hejně, nar.1913, která leží v současné dob
*
з t*
žkým
úrazem v ne
mocnici způsobeným v důsledku nezákonného rozhodnutí bytové komi
se Z8 vedení Ing.Krrtoehvílové.
V r.1976 byl od mé maminky jakožto majitelky domu 6.7 na Temenické ulici v Šumperku, který^byl součástí zea
d
*
xlské usedlosti,
na níž je v současné dob
*
uplatňován restituční nároÄ, odkoupen
celý tento hospcdáský areál v důsledku komunistického výkladu prá
va veřejného zájmu. I když majitelka з tímto nesouhlasila, zejmé
na v důsledku toho, že jí bylo ze celý velký důa nabídnuto jen
65.000,- Kčs, byle nucené pod hrozbou vyvlastnení tento dům odpro
dat, ale s podmínkou, že jí budou poskytnuty k bydlení v nájemním
pomxru bez omezení práva či n
jek-ho
*
břemene dv
*
bytové jednotky
/2 + 1,3+1/ z mystského bytového fondu. Jsme sřtotiž dv
*
rodiny. Ta
to podmínka byla komunistickým státem dodržěne. Dne 14.2.1994 by
lo rozhodnuto bytovou komisí Mostského úř du v Šumperku, že má
21-letá dcera se nesmí přihlásit k trvalému pobytu ke své babičce
se kterou ostatn
*
žije ve společné domácnosti již nakolik let od
smrti m ho otce. Z toho vidím, že mxsto Šumperk prostřednictvím
svých představitelů v bytové komisi a zejména Ing.Kr tochvílové,
nás chce tímto způsobem připravit o bydlení v tom rozsahu jak by
lo dohodnuto jako náhrado při odkoupení našeho domu. Nemám v úmy
slu se na tomto míst
*
zabývat pcrušením několika základních lid
ských práv uvedeným rozhodnutím Ing.Kratochvílové, které vyplýva
jí z práva každé lidské bytosti rozhodnout o míst
*
svého trvalého
pobytu bez dalšího komentáře.
Žádám tímto, majetkoprávní oddxlení MÚ v Šumperku, aby maji
telce domu č.7 n? Temenické ulici, pro nedodržení podmínek při
odkoupení tohoto domu, poskytlo přiměřenou náhradu za tento dům
/již v cenách, které se vzt -bují k náhradám ze budovy podle při
jetých restitučních zákonů týkajících se zemxdxlských usedlostí
v r.1991/ eventueln
,
*
aby jí poskytlo přim
řený
*
jiný dům z mxstkeho fondu. Tato poslední možnost nám byla tehdy rovn.ž nabízena.
,
*
Přirozen
že čáutku obdrženou v r.1976 od komunistů rádi vrátíme.
Při této příležitosti prosím o poskytnutí kopie ocenění hos
podářské usedlosti č.7 z r.1976 vypracovaný státním odhadcem pa
nen Očkou, před prodejem tohoto domu. Tento dopis zároveň si do
voluji zaslat na Pozemkový úřrd v Šumperku, který po majitelce
tokgto ocenxní rovnyž požaduje pro případné restituční rozhodnu
tí ve vxci hospodářských objektů uvedené usddlsti.
S pozdravem

O

Ing.Vladimír H jný
ČSA 34, 787 Ol S u m p e r

Příloha: Sdxlení komise bytového hospodářství MÚ v Šumperku
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50. výročí osvobozeni Dembrovky
Dembrovka byla ryze česká vesnička,
vesnici útok v síle asi j* 3 ínoho praporu.
založená
v letech
1869-70.
Před
Při útoku vyháněli občany z budov,
sklepů a hnali je před sebou dál do
reemigrací zde žilo 58 rodin. Sousedila s
českými obcemi Martincvkou, Hrušvicí,
vesnice. Sovětští vojáci se urputně bránili
německé přesile. Útok byl zastaven u
Omelanštinou, Hrabinou a Chomoutem.
Veg nehtů, silná palba a několik raněných
,z mírových dobách obec žila bohatým
a kulturním životem. Ve velkém sále "U německých vojáků přinutila útočníky k
*
Dragounu
se pravidelně hrála divadla,
ústupu. Ve vzniklém zmatku se občané
která režíroval K. Václavík, zpíval zde
rozprchli a poschovávali do sklepů nebo
pěvecký kroužek řízený F. Dvořákem, a
stavení. Jeden Němec stačil ještě hodit
při všech společenských událostech
ruční granát do sklepa na dvoře u Stryjů,
vyhrával místní dechový orchestr pod
kde se schovalo několik osob. Na štěstí
taktovkou T. Kadlece. Za války byl tomu
granát dopadl do peřin, došlo k výbuchu,
při kterém byla lehce zraněna stařenka
všemu konec.
Kadlecová. Když boj utichl, starý Kadlec
Před padesáti lety, 2. února 1944
dopoledne, přijela do obce ubytovací v nestřeženém okamžiku opustil sklep a
rozhodl se vrátit domů, aby odvázal a
německá jednotka. Tentokrát už to nebyli
vyhnal domácí zvířata z hořících stájí a
zpupní, nadutí a sebevědomí hrdinové,
odnesl s sebou to nejcennější, svoje
ale vyčerpaní, zarostlí a unavení lidé. K
housličky. To se mu stalo osudným,
velkému překvapeni došlo v rodině u
Samců, když se jeden z důstojníků
ustupující Němci ho zastřelili. Rodina ho
najednou česky zeptal, kde se tu vzali později našla mrtvého, jak klečí v kuchyni
Češi. Řekli mu, že zde žijí již více než 70
opřen o židli a ve ztuhlé levé ruce pevně
drží svůj oblíbený nástroj.
let. Na to on dodal, že pochází ze Sudet.
Po odražení útoku se sovětští
Dále pokračoval, zda je jim známo něco o
tom, že společně s Půdou armádou
vojáci postupně z Dembrovky stáhli a
postupuje i československá jednotka, se ponechali zde několik předsunutých
kterou měli tu čest se setkat v boji o
hlídek.
Němci však neupustili od pomsty a
Kyjev. Samcovi se na oko tvářili, že o
něčem takovém nevědí.
ještě téže noci pomoci svítících zápalných
Toho dne, 2. února v odpoledních
střel postupně zapalovali domy a
hodinách, sovětské jednotky postupující hospodářské budovy.
po silnic: od Rovna na Mlynov obsadily
Konečně třetí den v odpoledních
sousední obec Martinovku. Cdtud také
hodinách se v obci objevily jako hlavní voj
ve večerních hodinách jejich rczvědka jednotky sovětské jezdecké divize. Němci
pronikla na
Dembrovku.
Němci v
tenkrát naposled po minometné přípravě
domnění, že se jednalo o útok partyzánů,
se opět pokusili o útok, ale bezvýsledně.
se chtěli obyvatelům pomstít. Proto
V tu dobu Rudá armáda přisunula na
Martinovku kafuše a zahájila raketovou
druhý den kolem poledne zahájili na

palbu na německá postavení. To přinutilo
Němce
k
postupnému
opuštění
obranného postavení.
Fronta v obci stála čtyři dny a lidé z
okolního kraje, když viděli tu hrů^u, která
se na Dembrovce udála, nevěřili, že snad
někdo z občanů tu tragédii přežil. Válka
tentokrát obec krůtě postihla. Byl zabit
Teofil Kadlec,
lehce
raněna jeho
manželka Anna Kadlecová a těžce raněn
Václav Skalský. V boji o obec bylo zabito
sedm
sovětských
vojáků,
sovětský
rozvědčík byl pohřben u Kubáčků na
zahradě, tam, kde byl zabit, ostatní na
českém hřbitově. Němců padlo údajně
třináct, velké množství bylo raněných.
Svoje zabité a raněné si Němci při ústupu
odvezli s sebou.
Nedozírné škody byly způsobeny ra
nemovitém i movitém majetku. Shořela
dvě obytná stavení, dvacet jedna stodol,
mimo to bylo poškozeno několik dalších
hospodářských budov.
Bezprostředně za frontou byla na
osvobozeném území zahájena všeobecná
mobilizace. V Rovně bylo zřízeno čs.
vojenské velitelství k zabezpečení nástupu
volyňských -Čechů do čs. jednotky. Z
Dembrovky bylo odvedeno 54 mužů. Ve
válce padlo 9 občanů, 4 se vrátili jako
váleční invalidé a zbylí, co zůstali naživu,
měli většinou podlomené zdraví.
Vladimír Samec

Upozorněni
Znovu upozorňujeme naše čtenáře, že
distribuce knížek od V. Šimka a J. Pospíšila se
až na 'výjimečné případy provádí přes regiony.
S žádostí o jejich zakoupení se proto obracejte
na vedouci(ho) vašeho regionu. Ti, kteří si
knižku od V. Šimka objednali včas (tj do
konce roku 1993) a byli zařazeni do centrální
evidence, mají na její zakoupení přednostní
právo. Vedoucí regionů tento výpis z centrální
evidence obdrželi a měli by se jím řídit.
Dodatečné objednávky mimo tento seznam
budou vedoucí regionů vyřizovat jen potud,
pokud nějaké knížky zbudou.

Pěknou pozinkovanou střechu měl tento dům na Olšance okr. Čudnov Volyňsk. Moje rodina v
něm spokojeně bydlela až do roku 1925. Tenkrát ale ta nevídaná spousta plechu padla do oka
'Idem z tamní traktorové stanice: zazdálo se jim, že by jí dovedli využít lépe než my, a tak
jednoho dne přijeli, bez dlouhých řečí střechu strhli, zavezli na traktorovou stanici a tam z ní
nadělali kbelíky na vodu, které se daly výhodně zpeněžit. Nato dům rozebrali a postavili si jej na
dvoře traktorové stanice. Nás z domu vyhnali a nebýt strýčkovy dílny, asi bychom zůstali na ulici.
Dnes už se tomu dokážu zasmát, ale věřte, že tenkrát nám veselo nebylo...

Paní Arela Goldschmidt z Izraele mne
požádala o pomoc při hledání ženy, která se
jako židovské děvče zachránila v české rodině
bydlící v Rovně na Volyni. Hledané židovské
děvče, narozené v roce 1933, se jmenovalo
Kreindel Gildin a bylo dcerou Mordechai a
Marná Gildin. rozené SjukJZuk. Mordechai
Gildin žije v Izraeli a od skončení války stále
pátrá po své dceři Kreindel. Pokud víte cokoliv
o osudu této hledané ženy, sdělte to na
adresu: Ing Václav Petříček, Malinová 19.
106 00 Praha 10.

Marie Ždárská roz. Hrochová

Václav Pe-řč- k
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20. srpna 1968 odjel mladý keramik a malíř Jan Zahradník na krátkou dobu na
:‘zkušenou” do vysněné Itálie, aby se dnes po pětadvaceti letech vrátil jako slav
ný bretaňský malíř REON ARGON DIAN. Ze zasněného mladíka, který nebyl na
základě nedoporučení uličního výboru přijat na uměleckou školu, se po několika
desítkách let stává věhlasný umělec, vystavující svá díla po celém světě. Životní
asud bouřliváka, skandalisty a bohéma, který se proměňuje před svými obrazy v
neúmorného dříče, schopného pracovat o samotě několik měsíců, se začal napl
ňovat po dobrovolném rozhodnutí nevrátit se nikdy zpátky do Čech. Jako dvace

S travovací systém y
Jóga a sebepoznávání

A beceda jógy
Vědomí pokory /ro zh o v o r s A . E insteinem /

4<)í. 05

tiletý mladík již restauruje ve švýcarském Luzernu dílo slavného Hieronyma
Bosche, aby vzápětí vyměnil jistotu a společenský život za dobrovolné odloučení
od civilizace v hloubi bretaňských lesů.
Pod odíranými křídly podivíského šlechtice, jehož panství je tak velké, že nevá
há a část pozemků, jezero a dům věnuje stejně bizarnímu malíři, pracuje Reon
na své celoživotní vizi, která nese jméno Argondia. Země, která nemá nic spo
lečného s pochroumanou civilizací, země, která dovoluje snít i za bílého dne.

•'■pes p-iblicp" č. 11/94
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První soukromý týdeník
25. března 1994
se samizdatovou tradicí
Pražský liberální klub při Nadaci Demokratické
Kdo nechce potrestat za
iniciativy pro kulturu a politiku
bijáky a bestie v lidských
Vás srdečně zve na přednášku
podobách? Je zřejmé, že u
nás není politická vůle
potrestat ty, kteří na na
Dr. Bohumila Doležala
še triko si pouštěli ze
řetězu to nejhorší co v
na téma
nich bylo nastřádáno.A je
jedno zda to bylo těsně
Sudetoněmecká otázka
po válce proti naším něme
ckým spoluobčanům event.
Po přednášce bude následovat
za komunistické dktatury,
proti všem demokratům bez
tematická diskuse.
rozdílu národnosti. Dckonse si můžeme být jisti, že Přednáška se uskuteční v sobotu 22. ledna 1994
to nebude mít ani tu mini od 14.00 hod. v klubovně č. 9 Národního domu
mální spravedlnost, která
(býv. ÚK.DŽ), nám. Míru 2, Praha 2 - Vinohrady.

Němci v Československu
Velmi se těšíme na setkání s Vámi.
Rig. 1'7 K TOR JC4RP UŠKJN

Ve Spojených státech vyšla kniha pod názvem "Nemesis At Potsdam"
— (Pomsta v Potsdami) —. Autor je Američan De Zayas Je to už druhé
vydání. V knize je díl, věnovaný sudetským Němcům pod záhlavím
‘‘Němci v Československu". Tento díl začíná výňatkem z řečí Eduarda
Beneše, prezidenta v exilu:
"Musíme se zbavit všech těch Němců, kteří vrazili dýku do zad
československého státu v r. 1938..." (Z přednášky v Londýně v r. 1944.
riclborn: Vojna a mír Společnosti národů. Vol 2,str. 1036).
Z odsunů obyvatel po druhé světové válce nepopulárnější a první byl
odsun sudetských Němců, schválený západními spojenci. Dr. Beneš,

Hana Mahlerová
za Pražský liberální klub při NDI

provázela denseifikaci
Německa, kdy mnohanás
obní vrazi dostávali
československý prezident v exilu, stále trval na vypovězení Zdá se, že tři roky a ještě dostá
všichni souhlasili s tím, že sudetští Němci zradili Čechy a proto musejí vají. A tedy podle ně
být potrestáni. Ale v čem a jak vlastně se ta zrada sudetských Němců
meckého vzoru to nepů
projevila?
Sporná česko—německá otázka začala už z "Mnichovské dohody" a jde. Je nepochybné, že
I od famózního "deštníku Chamberlaina", kde padlo první slovo "usmíře- vyšetřování těchto zlo-'
I ní". Německo—slovanské třenice začaly více než před sedmi sty lety. činů - ty tisíce mrt
Ujednání po první světové válce v St. Germanin o zřízení Československa
vých na hranicích a ve
' bylo, prý chybným rozhodnutím v Paříži na mírové konferenci, které
■ bylo, prý, jakýmsi "poopravením" mnichovského rozhodnutí o vrácení věznicích s certifiká
j Sudet Německu.
ty mrtvého dobytčete,
I
Hlavním bodem úrazu obou národů bylo “sebeurčení". Češi, kteří
které měly představovat
presto, že po staletí byli "podřízeným národem" v jiných státech, nechtěli
úmrtní list,сегХifikábýt opět v područí jiných a po zhroucení Rakousko-maďarské říše po
první světové válce Čechům a Slovákům se podařilo zřídit nezávislý stát ty fémových vražd, bu
Československý Zrozený rozpadem Rakousko-maďarské monarchie a dou spláchnuty navzájem
nejsa normálním produktem tohoto rozpadu, československý stát byl
si přizvukujícími bachaPokrajování na str.^
Uvnitř čísla: -------------- ři a estébáky.

1. Karolina M u ž á k o vá: Tři večery s Petrem Cibulkou.
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Němci v Československu...
neobvyklou sloučeninou různých etnických skupin a jazyků, z nichž dva
národy proti své vůli byly sloučeny coby “druhé švýcarsko".
Tomáš Masaryk a Eduard Beneš nebyli světovými idealisty, jakým byl
americký prezident Woodrow Wilson, který byl zastáncem sebeurčenl
všech národů Masaryk a Beneš potřebovali k zřízení nového státu jak
obyvatele, tak i území, a přesvědčili spojence o nutnosti zapojit do
nového státu Čechy, Slováky, Poláky, Maďary, Ukrajince a tři a půl
milionu rakouských Němců, kteří byli známi jako sudetští Němci. Přitom
Masaryk a Beneš nežádali na Pařížské konferenci o piebiscit těchto
národů. A calšl vývoj událostí ukázal, že toto umělé spojení národů
nebude dlouho trvat a vyvolá novou válku.
Autor knihy podotýká, že celý svět by býval byl ušetřen mizerie, kdyby
byli politikové v roce 1919 uznali fakt, že jak Češi nechtěli být menšinou
ve státě německém tak ani Němci nechtěli být menšinou ve státě
slovanském, a správným řešením tohoto problému by bylo změnit
hranice budoucích nových států ke spokojenosti všech národů, kterých
se to týkalo, jak stále navrhoval prezident Wilson. Nové hranice by pak
mohly být pozměněny z důvodů" vojenských a národnostních".
Ovšem tato korekce by nebyla ideální vzhledem k tomu, že na
Slovensku bylo 150,000 Němců a dosti velký počet Maďarů, Ukrajin
ců, kdežto v Čechách a na Moravě byla situace jiná, kde 3,300,000
Němců sousedilo s Rakouskem, Bavorskem, Saskem a Pruskem, kam
by toto území mohlo být připojeno. Ale mírová konference v Paříži s
tím nesouhlasila a rozhodla se pro zřízení státu Československého,
jakým byla první republika s třemi a půl milionu Němců. Též jižní
rakouské Tyroly, s výhradně německým obyvatelstvem, byly připoje
ny k Itálii vzdor tomu, že 250,000 Rakušanů proti tomu protestovalo.
Ale spojenci vyhráli válku a tedy rozhodujícím faktorem bylo "právo
síly" a ne logické uvažování. Německo a Rakousko prohrály válku a
tedy rozhodovaly o "milosti a nemilosti” vítězů, tak jako to řekl český
politik Rašín 4 listopadu 1918. "Právo na sebeurčení je pěkná fráze,
ale teď, kdy Entanta zvítězila, rozhoduje síla..."
česká a slovenská milice začala obsazovat Sudety, aniž by počkala
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způsob demokratického zřízení je těžko uplatnit tam, kde je menšina,
která nechce existovat pod vaší vládou Víme sami velmi dobře, že my
jsme nebyli schopni uplatnit naši britskou demokracii v Irsku. A v
Československu dnes způsoby, kterými Češi vládnou, nad sudetskými

Němci, nejsou demokratické."
Ale v době návratu profesora Toynbeeho z Československa události
se vyjíjely velmi rychle. Sudetští Němci byli už velmi mocnou
politickou jednotkou v československém Parlamentu. Jakšova Sociál- '
ně demokratická strana a Národní strana Konrada Henleina (Sudeten
deutsche Partei, SDP) se rozhodly docílit rovnoprávnosti s českým
obyvatelstvem a určitou samosprávu v čistě německých okresech.
Stále se předpokládalo, že Henlein byl strůjcem zlých plánů a jeho
SDP nebylo nic jiného než podvratná nacistická organizace, která
pracuje pro zničení českoskoslovenské samostatnosti. Ale pravdou
bylo, že ani Henlein, ani SDP po mnoho let neměly nic s Hitlerovou
partají, a snažili se mírovou cestou docílit zlepšeni postavení sudetských Němců v československé republice, což ovšem nesetkalo se s
úspěchem a Henlein byl nucen hledat pomoc u Hitlera, který se toho s
vervou chytil a otázku poměrů v Československé republice Čechů a
sudetských Němců přednesl světovému fóru.
24. dubna 1938 Henlein oznámil tak zv. Karlovarskou deklaraci na
ročním shromáždění své strany v Karlových Varech. Deklarace obsa
hovala osm bodů, jako základní požadavek k odstranění křivd vůči
Němcům v Československém státě, a sice: uznání německé národnost
ní skupny jako legální právní osoby míti rovnoprávnost s českými
občany, stanovit přesné hranice sudetoněmeckých okresů; německé
úřady v německých okresech; legální záštitu pro Němce žijící mimo
německé okresy; odstranit nespravedlivosti prováděné vůči Němcům
od roku 1918; uznat zásadní právo německým úřadům v německých
okresech; úplnou svobodu pro německý světový názor.
Jak se dalo očekávat, prezident Beneš odmíjl Karlovarskou deklara
ci pro nepřijatelnost některých bodů. Pouze v poslední týden před
konferencí v Mnichově Beneš chtěl nabídnout ústupky, které by
na oficielní svolení. Rakousko podalo 12. prosince 1916 protest skrze mohly být uznány v dubnu, ale které až v srpnu se ukázaly "příliš
švédského ministra zahraničí prezidentu Wiisonovi, v kterém uvádělo, nepatrné a příliš opožděné."
------že je nutno provést plebiscit, aby národy samy rozhodly o svém ■■ 3. srpna 1938 do Prahy přijel hrabě Walter Runciman za účelem
osudu. Anclie..Francie a Itálie to zartiítly^Pcuze Spojené státy mély_ mírného urovnání sporných otázek. Ani Němci, ani češi nežádali
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jaké byly stálé stížnosti Němců a zda byly odůvodněny? Němci si
stěžovali, že jejich účast na vybudování a rozvoji republiky v poměru k
jejich počtu je nedostatečná. Ale stížnosti Němců byly vládou
ignorovány až do roku 1937, kdy k Československu byla obrácena
pozornost celého světa a česká víáda doznala, že německá účast na

veřejných pracích byla nedostatečná. Zadávky státních prací v
Sudetech šly do českých firem což Němce rozhořčovalo.
s
V r. 1937 anglický profesor Arnold Toynbee po návrau z Čekoslovenska napsal v "The Economist” toto; "Pravdou je, že starý a původní

týdnů, rozmlouval s československými vládními činiteli,' s SDP a
Německou demokratickou stranou. Po návratu do Anglie, když jeho
mise neměla úspěch, Lord Runciman zaslal prezidentovi Benešovi
dopis, ve kterém uznal zodpodvědnost Henleina za úplnou roztržku,
což způsobilo Henleincvo spojení s Reichem, ale přitom dodal
následující: “Ale já mám velký soucit se Sudety. Je to těžká věc —
vláda cizí národnosti, a já jsem odjel s dojmem, že vláda českosloven
ská v Sudetech během dvaceti let, i když nemůžeme jí nazvat
utiskovací a určitě ne "teroristickou”, a>e přesto netaktní, neuznalou,
dosti nesnášenlivou a odlišnou, k bodu nelibosti německého obyvatel
stva, které vedlo je k revoltě, čeští úředníci a česká policie, kteří téměř
anebo vůbec nemluvili německy, byli posíláni v hojném počtu do
úplně německých okresů. Čeští přistěhovalci do Sudet se usadili na
pozemcích rekvirovaných u Němců na základě zákona o "pozemkové
reformě", která se týká velkostatků a ne soukromého majetku
jednotlivců. Pro děti těchto vetřelců (to je výraz Runcimana, V.K.) byly
stavěny školy; je dojem, že vládní práce byly zadávány českým firmám
a různé úlevy poskytovány více Čechům než Němcům. Myslím, že
stížnosti Němců byly oprávněné. Ke konci mé mise nepozoroval jsem
snahu ze strany československé vlády něco pozměnit v dostatečné
míře. Z mnoha důvodů proto, uvažujíce výše uvedené, pocit sudet
ských Němců asi do doby tří anebo čtyř 1et zpět, byl pocitem
beznadějnosti, ale vzestup nacistického Německa dává jim novou
naději. Fovažuji jejich usměrnění ku svým soukmenovcům a jejich
rozhodnutí se připojit k Reichu je existujícím vývojem událostí."

Zjavenie 21,7
Kto víťazí, zdedí všetko, a
budem mu Bohom, a on mi bude
synom.
Zjavenie 3,12
Toho, kto víťazí, učiním stĺ
pom v chráme svojho Boha, a
von nevyjde viacej nikdy, a na
píšem na neho meno svojho Bo
ha a meno mesta svojho Boha,
toho nového Jeruzalema, ktorý
sostupuje z neba od môjho Boha,
i svoje nové meno.

Zjavenie 2,26
A tomu, kto víťazí a kto ostri
há až do konca moje skutky,
tomu dám moc nad pohanmi.

Zjavenie 3,21
Tomu, kfo víťazí, dám sedieť
so sebou na svojom tróne, jako
som i ja zvíťazil a sedím so svojím Ofcom na jeho tróne.

Zjavenie 2,7
Kfo má uši, nech počuje čo
Duch hovoří sborom! Tomu,
kfo víťazí, dám jesť z dřeva ži
vota, ktoré je prostřed raja Božieho.
Zjavenie 3,5
Ten, kto víťazí, bude odiaty
bielym rúchom, a nevytriem je
ho měna z knihy života a vy.
znám jeho měno před svojím
Ofcom i před jeho anjekni.

ZASĽÚBENIA VRAZIACIM

ujednání uměle vytvořilo velmi nespokojenou menšinu, která, podle
předpovědí universitního profesora Coolidge měla být překážkou
řádnému vývoji zrozeného Československa, poněvadž německá
“menšina" není menšinou v plném smyslu slova, ježto je druhou
velkou národní skupinou v Československu akolem jednoho milionu
dalších Němců je na Slovensku. Tedy asi čtvrtina obyvatel českoslo
venského státu byli Němci. Asi 300,000 Němců se odstěhovalo doRakouska a Německa.
Při ilegálním obsazování Sudet, ještě před rozhodnutím mírové
konference, čeští a slovenští milicionáři a vojáci zastřelili několik
desítek mírně demonstrujících sudetských Němců, a rěkoli set bylo
raněných.
Němečtí zástupci v Parlamentě v Praze odsoudili rozhodnutí mírové
konference jako porušení rezoluce o sebeurčení nácočů a prohlásili,
že nikdy nepřestanou žádat sebeurčení pro Němce.
A po uplynutí osmnácti let požadavek sudetských Němců byl uznán
i když jen "slovně" v Mnichově v roce 1938, kdy anglický ministr
zahraničí Chamberlain prohlásil: “Přece kvůli nějakým Čechům
nenecháme zabíjet naše chlapce...' a Československo muselo odstou
pit Německu Sudety. Návrh přesídlit sudetské Němce hned po válce
nesetkal se s porozuměním Masaryka, který chtěl mít hodně obyvatel
ve státě.
.
Dále autor píše, že československá vláda, aby zabránila v budoucnu
třenicím mezi Čechy a Němci, měla dát Němcům stejné 'výsady, jako
jiným národům a dát jim možnost zapojit se do společné práce jako to
bylo se Slováky. To se nestalo. Vláda začala posílat do Sudet úředníky
české, kteří buď velmi málo uměli německy anebo neuměli vůbec.
Stavěly se tam školy pro děti těchto úředníků, organizovaly se tam tak
zv. “menšinové české spolky" a sokolské jednoty. Tedy, stále
proklamované doktorem Benešem na mírové konferenci “Nové
Švýcarsko" nebylo nikdy uskutečněno.
•

ТЛІ večery g Petre» Cibulkou
*
Motto
"Kdo chce bojovat, hledá spôsob/,
kdo nechce bojovat, hledá dôvody."

Č

■

’<-C

(8OST 4, srpen 1987 - srpen 1988)
Karolína Mužáková

Myslia, že jsea si soc nefandila. Věděla jsea, že pro rozhovor з Petre» Cibulkou jser
fundovaná asi jako každý "spořádaný
*
ča. občan - to jest zcela nedostatečné. Ale říkala jsť
si: Nakolik je asi řadový čtenář zasvěcen do probléaů, o kterých je Petrovi dáno hovořit
právě nejzasvšcaněji? Myslia, že o anoho lépe než já sotva. Omlouvá» tedy své naivní dotai
спід kýženýj moetea přes obecné aezery naši obecné neinforaovanoeti. - Petr beztoho zřejaě
tušil úroveň tazatelky - a zároveň věděl (vždycky ví) co chce říct, takže ho aé laatkarské
otázky vykolsjily jen nepatrné, škoda, že nejde do grafické podoby převést ten klidný, co
nejpečlivéji volený a při to» stále se zpřesňující a doplňující tok řeči. Snažila jsea se
jej zaznamenat v úplnosti a bez zbytečných zásahů. - A jako poetický doprovod nenapadl ®i
pak nikdo jiný na Ž Еапз Magnua Enzensberger. Môžete si vybrat takřka cokoliv ze Zpěvu z po
topy. Třeba tedy Sociální partnery ve zbrojařské» průayslu
*
skřípáš zuby díváš-li se/ na vypasené kance na terasách/ drahých hotelů, na golfových
hřištích/ zotavujících se po žrádle a krádeži/ na miláčky bohů./ ještě nesnesitelněji
jsi ty, nikdo/ v rozevláté» trenčkotu, rejpal®/ aaloaěšláku, drába, ааезоге, praroku/
tristní je tvůj žlutý obličej1/ jei zkažen, kaŽdésu vodění za поз vydán vŠane, kloboul
plný bojácného větru, kováři vlastních okovů, porodníku vlastní smrti, cukráři jedu,
který podají tobě aasésu./ arciti mnozí slibují odstranit vraždění. Vrazi tě vybízejí
vytáhnout proti něau do pole, zločin neprohraje partii
*
to ty
* vyaění j@n barvy v
яівсе na líčidla
*
krev obětí zůstane černá.
- Nacionále? Narozen 27.10.1950, Brno, co ještě potřebuješ?
- Tobě je 37 ? 37 - strašný.
« Školy? ZDS, SWŠ - dnešní gyapl, pak jsea zkoušel technologickou VŠ v Cotwaldově...
- Syl bys ing? Byl bych. To bylo v letech 69-71, taa jsea aěl nějaké probléay, více stu
dijní než politické, i když ty taa byly taky, pak jsea přestoupi1...Ale bylo to přesto
dobré, především jsea byl 2 roky z dosti, na kolejích, to považuji v toa vška za dôležité.
Pak strojní fakulta v Brně, ale to už byla křeč, ta» jse® se nechytal, zjistil jsea, Že ai
není souzeno to udělat - pak jsea skoro rok nedělal a trochu jsea зе připravoval na nějakou
nástavbu. A pak jsea byl rád, že jsea se dostal na stavební průmyslovku, obor zeměměřičství
a to jsea teda udělal, to je nástavba na dva roky, skončil jsea v sadad®sátéapátéa,
- Vojna? No. šest let jsea bojoval o aodrou knížka a nepodařilo se mi to. A šel jsoa do
Janovic uad Úhlávou, protože jsea aěl problémy з vojenskou správou. Oni věděli, že jsea
chtěl získat aodrou knížku - no, a nevycházeli jaae spolu. Díval jsea se na ně jako na se
lený aozky a dával jia to najevo, což není taktický • a oni řekli, že *
i zařídí vojnu - a
taky aně ji zařídili.
* 16 ka od nepřátelských hranie? No, to je aai 11 ka od Klatov, kasárna jsou ještě asi
2,5 ka od vášníce, napůl v lese, ve vesnici je азі pět hospod, kde jsou aaaí vojáci, civilcvé tam v podstatě nechodí, nějaký mladý ženský jsea taa vôbec neviděl, to všechno se jez
dí bavit do Klatov. Bylo to dost nepříjemný, za vojnu jsea byl oficiálně třikrát na vycház
ce, ani jeden opuštík...
- Měla o aoc delší vojnu? Ne, to ne, i když jsea ta» bŠ1 dost probléaů, předevší® jsem
se netajil svým názore» na úloha vojenské služby v reálné» socialismu, byl jsea ta» vyšet
řován, protože u aě našli knihu černí baroni, Rockovou encyklopedii a bibli, později mi vy
hrožovali prokurátora za narušování aorálně-poli tického stavu jednotky...
• Jaký to _a ě lo chlas aezi tvýai kolegy v® zbrani? Mi ni я áln í. By li ta» taky lidi, kteří
se mnou sympatizovali - třeba nějakej Jirka Rec... To ale byli jednotlivci.
- Bylo to jdán°sociální» eloženía? No, ta» zhruba 70% už bylo soudně trestaných, z toho
základu tam naaěl nikdo nějaké střední vzdělání. Většina lidí neaaěla ukončeno ani 9 tříd',
spousta jich nsbyla ryučených, bylo taa hodně Slováků z Výchedu, UaSaři, Cikáni , bylo to
dost otřesný, to byla moje první zkušencat a lidmi ze dna, z odpadu této společnosti, nikdy
předtím jsea з těaito lidmi nebyl nucen žít...
- Podobná skladba jako při tvých pozdějších pobytech? To je úplnš atejný. Tehdy už jich
byla většina traataná a značná část v to» jistě dále pokračovala. No, aé problémy vznikaly,
protože jsea dost aktivně vystupoval proti aazácké vojně, která byla xe strany ofioírů tiše
podporována, protože to bylo pro ně výhodné. Noraálně by suaeli donutit k činnosti 120 lidí
- a sazáci to dělali za ně. Nejbrutálnějěí»i mstod&ai, el® to nikdo z lsuapsuaáků nechtěl vi
dět. Na jednoho vojáka II© ročníku připadá jeden voják I.ročníka, před jednía oficírsa a®
někdx z těch 120 míže zašít, před mazáky nikoliv. To ovšea v praxi kroaě jiného znaaená, že
úkoly ukládané rotě o 120 lidech plní většinou jen těch 60, kteří pracují na 200%. Aby se
nebcuřili, k tnem slouží nazácký teror. Absolventi V3 toau v najlepšia případě pasivně přihlíljli, v hrršía to заді podporovali.
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Protokoly

a

madné kremace mrtvol "vědecky" zdůvodňuje
Američan Fred Leuchter, z jehož výpočtů vy

ZÁKON
a parlamentním činitelům

lečnosti na Slovensku Stanislav Pánis.

ců, dokumentované v první knize publikované

publicista i zvolený čestný předseda Sdružení

xenofóbie, rasismu a antisemitismu, па laxní

zaměřením vychází ve francouzštině Annales

přístup

orgánů,

ďhistoire révisionniste. Jednotlivci a instituce,

poukazuje na odlišnou legislativní praxi v ji

zabývající se očišťováním a omlouváním či

ných zemích a podává podnět k řadě změn v

dokonce glorifikací nacismu,

připravované novele trestního zákoníku. Dopis

svobody projevu, svobody bádání a svobody
šíření ideí. Ze Spojených států a ze Španělska

otiskli

v Rch

2/1994, dnes přinášíme

komentář našeho spolupracovníka.

FŽO v CR se

dopise

V

dovolávají

se

se rozesílají neonacistické tiskoviny do zemí,

aby

navrhuje,

byl do trestního zákona zařazen delikt 'popí

vyhlazovacím táboře Auschwiiz v

v Praze o

Institute for Historical Review v Kalifornii,

The Journal ojHistorical Review. S podobným

jsme

krajanských souvěr

Osvětimi.'

který vydává za tímto účelem rádobyvědccký

soudních

mučednické smrti tisíců

pořádá od konce sedmdesátých let americký
dopis,

a

z nejstarších členů pražské

Židovské obce. Po léta jsem byl očitým svědkem

v kterém upozorňuje na vzrůstající případy
vyšetřovacích

Jsem jedním

chází při bagatelizaci fabrik smrti i bývalý po
slanec FS ČSFR a vedoucí činitel Tisový spo

Konference na téma neexistence holocaustu

V prosinci J 993 poslala FŽO v ČR státním

úredníkr'tm

OTEVŘENÝ LIST VLÁDĚ
ČESKÉ REPUBLIKY

čuje holocaust Franz Scheidel Nemožnost hro

kde je jejich šíření zakázané nebo i trestné.

smrt.

Jako historik,

bývalých osvétimských vězňů žijících v Izraeli

připojuji se k petici vrchního pražského rabína
Karola Sidona,

zaslané poslancům

Českého

parlamentu a protestuji:
Proti

osvobozujícím

antisemitské

publikace

rozsudkům
Protokoly

šiřitelů

siónských

mudrců a jiných podobnýc h k nenávisti pod

něcujících tiskovin.
Proti soustavnému porušováni Všeobecné
deklarace lidských práv, zejména článku 13,

neúprosné a

zákonitosti jsou

Biologické

na

Továrna

podle kterého má každý právo volně se pohy

rání, zpochybňování, bagatelizování, schvalo

generace pamětníků toho, co se skutečné v

bovat a svobodně si zvolit bydliště v lom či

vání a omlouvání válečných zločinů, nacis

letech 1938-1945 událo, je na odchodu

onom státě-, a článku 1 7, který zaručuje právo

tické genocidy a zločinů proti lidskosti“. Není

stupně vymizí i pokolení těch, kteří babičku

na vlastní majetek, kterého nesmí být nikdo

to iniciativa ojedinělá. Ve své rezoluci č. A 3-

nebo strýčka zavražděného v Osvětimi postrá

svévolně zbaven. Vláda České republiky přijala

0! 27/93 z 21 . dubna 1993 o rasismu, xenofóbii

dali. Fotografie hromad mrtvol a na kost vy

a zavázala se lidská práca dodržovat, avšak

a

extremistů,

záblých koncentráčníkú zapadnou v krabicích

některá ustanovení restitučních zákonů je zá

schválené 278 hlasy proti 39, Evropský par

archívů a čas začne gumoval v lidské paměti.

měrně porušují.

násilí

ze

lament

v čl.

státům

ES,

strany pravicových

inj.

12

aby

Po

doporučuje členským

Nastupujícím mladým generacím nebude těžko

Navrácení majetku konfiskovaného totalitní

legis

namluvit, že co se vymyká běžnému lidskému

mi režimy českým židovským občanům. kteří

byli nuceni v době nesvobody svou zemi opus

"přijaly

přiměřenou

lativu odsuzující popírání genocidy spáchané z.a

chápání, se ani nemohlo přihodit. Cožpak z

druhé světové války a jakékoliv omlouvání či

národa Goelheho a Beethovena mohli vzejít

til, aby unikli kruté persekuci, je vázáno na

pokus o očištění (attempt of rehabilitation)

Eichmann a Mengele? Mohl farář-prezident vy

režimů s institucí, které z.a ni nesly odpověd

dat na smrt desetitisíce občanů Slovenského

podmínku předložit v krátké době potvrzení o
trvalém bydlišti na území České republiky.

nost nebo se na ní podílely". Ze států ES má

státu a připustit, aby se za jejich odvoz do

Nedodržením

zatím takovou legislativu jen Francie a Němec

nenávratna ještě Němcům platilo9 Kde se vzali

podmínky ztrácí žadatel nárok, jeho majetek

ko. z nečlenských zemí Rakousko a plebiscit o
jejím zavedení má proběhnout ve Švýcarsku

inženýři

propadá: místo restituce další bezpráví.

odvětrávání plynových komor a projektovali

renomovaných

firem,

kteří

řešili

této

Tisíce českých

pro

většinu

nesplnitelné

židovských občanů proná-

sledov aných a diskriminovaných po desetiletí

Proč považovali zákonodárci těchto zemí a
proč považuje i FŽO zavedení trestních sankcí

kremační pece pro vyhlazovací lágry?

za šíření izv osvětimské lži za aktuální? Podle

debaty? Jim přece nejde o pravdu, nýbrž o její

uplatnění ve

bonmotu, bohužel pravdivého, pohrobci nacis
tů a jejich kolaborantů Židům nikdy neod

zamlžení, o klamání lidí. Za podvod, za hano

okupace jich tisíce bojovalo v československém

bení památky miliónů obětí, za klamání gene

zahraničním vojsku za osvobození své rodné

pustí. že byli masově vyvražďováni a že se na

race dnešní a příští by je měl stihnout trest

nich Hitler a spol. dopustili nejhrúznější geno

Vést

s

popírači

zločinů

proti

lidskosti

dějinách lidstva. Chtějí-li neonacisté

ké republice9

Brně převzal

logii. musí se "konečné řešení’ se svými ply

týdeníku Politika, je otištěn americký článek

novými komorami, selekcemi a hromadnými

popírající holocaust, z něhož se čtenář např

hroby z dějin vyretušovat nebo jednoduše po

doví,

v

Dokud jsou pamětníci ještě naživu, je to

přít

dosti obtížné. Přesto se na tom již pracuje.
V

roce

vydává v

1973

Dánsku

žijící

že

V měsíčníku Dnešek, který v

štafetu od

"specialista

a

tábory Osvětim.

Izrael

V době nemecké

.4 místo uznání nová křivda:

sametová konfiskace •• tádou České demokratické
dr Erich Kulka. Jeruzalém

republiky

neblaze proslulého

BRUNNERJAKO
DÁREK K NAROZENINÁM

na elektrická křesla a

plynové komory" Fred A Leuchter s videnka
meramanem

Státě

země i Izraele.

Je lato problematika aktuální i u nás v Ccs

oživit v té či oné formě nacismus a jeho ideo

cíde

totalitními režimy, nacházelo útočiště, pomoc a

vlastní ženou
Birkenau a

"prozkoumal"

Na

Majdanek

Nečekaný dárek ke svým pětaosmdesátým

narozeninám dostal

vídeňský

lovec

nacistů

Simon Wiesenthal ír.ar 3112.1908) v podobě

Němec Thics Christophersen pamflet Osvětim-

místě prý (po několika desetiletích) zjistil, že

snahy Sýrie o návrat mezi slušné země

ská lez a jeho krajan Wilhelm Stäglich objem

tamější 'pece byly zastaralého typu na uhlí a

po ženevském summitu prezidentů Clintona

a Asada. kdy značně pokročilo vydávání vý
jezdních povolení syrským Židům, obnovil

Ihned

nou knihu Osvětimský mýtus, v USA vychází

koks, v nichž přímý plamen nemohl přijít do

v r. 1976 kniha profesora elektrotechniky na u-

styku s těly, takže by kremace jediného těla

niverzité v lllinois Arthura Butze Podvod dva

trvala 3,5 až 4 hodiny Jednotlivá pec, i kdyby

Wiesenthal své úsilí o vydání Aloise Brunncra.

cátého století a ve Francii pak apologetika ly

byla v činnosti 24 hodin denné, stačila by

O tomto muži, jednom z nejvélšúh na.istic-

onského profesora dějin literatury Roberta Fau-

spálit jenom 6-8 těl denně • nikoli $00. jak

kv\h zločinců, se předpokládá, že dosud žije

rissor.3 proti těm, kteří ho po právu obviňují z

prohlašují Židé.Článek s množstvím le h

a pobývá pod falešným jménem v Sýrii

falšování dějin. Britský pravicový extremista

nických

Richard Verrall uveřejňuje pod pseudonymem

headský zpravodaj Fénix. () lživém a podlém

Adolfa Eichmanna a má na svědomí smrt mini

Richard

článku Muzeum holocaustu v Plzeňském deníku

málně 130.000 lidí

Harwood pamflet Skutečně zemřelo

šest miliónů? Přednáškové turné na omlouvání

nacistů

po

"důkazů"

ze dne 26.4

přetiskl -z

Dnešku

skin

1993 jsme psali v R< h 6/1993

Bru-

nner patřil k nejaktiv níjším spolupracovníkům

S.Wiesenthal dostal k na-

ro/eninám spoustu blahopřání /. celého světa.
Mezi jinými i od německého kancléře Hclmuta

historik

Navrhovaný nový paragraf trestního zákona

popírají genocidu

by měl autory podobných špinavostí odradit, a

Kohla a

laméjší Němec Ernst ZíindeJ a učitel Malcolm

pokud by se preventivní efekt nedoslavil, po

Půdu pro případné vydání Brunncra se roz

Rose, v

stavil je před soud a trestal.

hodl připravit i francouzský soud, který chce

David

pořádá

Ir-ing,

v

světě

Kanadě

anglický

Rakousku vydavatel časopisu Holt!

Gcrd Honsik a za propagandu Spojenců ozna

Josef Klánský

ministra zahraničí Klause Kinkela.

Brunncra soudit v nepřítomnosti.

CÍRKEV A STÁT U N AS
Pan Václav VostŠez z Kanady mi laskavě poslal text interview»
Telegrafii s poradcem poslaneckého klubu ODS Petrem Krejčím o vzta
hu církvi a statu u nás. Madpis zní: "V suverénním state platí nou
ze jeden právní rád." (Satellite, nov. 13, 1993.)
Bezprostředním předmětem interview» je otázka restitucí, ale ta
je včleněna do základního problému, zda a jak je církev subjektem
mezinárodního práva. Zastává se názor, ze to by omezovalo svrcho
vanost státu, v němž může platit pouze jeden právní řad, dale že
mezi katolickou církví konce Rakouska a z první republiky a dnešní
katolickou církví není kontinuita, a konečně že by se církev mula
omezit na výtěžkv sní rek. 1’ozatiiui
těchto názorů je snnha o odluku
cirxve od statu.
Předkládám k tomu několik poznámek:
1) Domnívám se, že pod jménem církve jako právního subjektu ma
jetku se rozumí konkrétně farnosti, diecéze, řeholní společnosti,
tedy ne církev jako subjekt mezinárodního práva. Otázka pak je ne,
jak si má církev počínat, zda se spokojit pouze výnosem sbírek, ný
brž, zda a co patří těm konkrétním farnostem, diecézím, řeholním
společnostem; zda jim to bylo odňato právem nebo ne.
Jelikož je církev konkrétně 3oží lid, a tím se rozumí všichni
věřící katolické církve, laici i knězi, jaká je tu diskontinuita
mezi tímto lidem před 45 lety a dnes? Tentýž lid na témže území.
Jak potom církev s tím, co jí pravém patří, naloží, je otazka
svobodného používání vlastního majetku, na níž restituce nemůže na
prosto záviset. Je známo a všem jasné, že církev potřebuje hmotné
ho zajištění nejen pro živobytí knězi, nýbrž také pro udržování ko
stela, far a jiných farních či diecézních objektů, pro charitativní
a kulturní činnost atd. 0 tom stát nemůže rozhodovat. Tím méně může
určit účel majetku., jako by on byl jeho '’dárcem".
2) Další sofísma je, ze by církev jako subjekt mezinárodního pra
va omezovala státní suverenitu. Co je vlastně svrchovanost státu9
Je to svrchovanost ve vztahu k jiným státům, které nesmí zasahovat
do jeho vnitrních záležitostí. Ale církev není totožná s vatikán
ským státem, který iná za účel pouze zaručit nezávislost osoby pa
peže od států- V samém /atikáně jsou zcela odlišné a oddělené j°ho
správní zřízení (governatorato) a úřady Sv. Stolice ke správě kato
lické církve. Církev není "jiný stát".
Státy uznávají různé mezinárodní organizace a připouštějí jejich
činnost na vlastním území. Církev však není ani pouze jedna z meziná
rodních organizací. Prakticky titíž lidé sidlici na témže uzenin jsou
zároveň občany státu a věřícími katolické církve. Církev tedy není
něiaký "cizí" utvař, a tun méně se vměšuje do státních záležitosti.
Církev má za cíl věčnou spásu (sr kan. 1752 Kodexu kanonického p-áva), o niž se stát jistě, aspoň přímo, nesterá.
V tom smyslu platí staré pravidlo církevního veřejného práva,
uznávané státy, že církev a stát jsou každý ve svém řádu dovonelou
společností, a "dokonalou" se rozumí, že jsou opatřeny všemi,pro-,
středky (duchovními církev, hmotnými stát) k dosažení vlastního cí
le. V tom spočívá jejich vzájemná nezávislost a "svrchovanost" (sr
můj překlad R. Spiazzi, Sociální kodex církve, Tišnov 1993, 45-47)

3) Zdánlivě svoboda církve je zaručena odlukou od státu. Může tak
být prakticky v některých státech. Ale odluka církve od státu kon
krétně znamená, ze stát ji považuje a s ní nakládá jako s kterouko
liv společností či sdružením uvnitř svého zřízení, takže mu podléhá a
může se snadno dostat do jeho područí. Proto církev, která je katolic
ká, t.j. všeobecná, hájí svou nezávislost, která je všelidská, a v
tom smyslu se vymyká moci jednotlivých států a je 'přesahuje* - při
čemž věřící jsou věrnými a poctivými státními občany, pokud stát jim
nepredpisuje neon, co je proti božímu zákonu (sr Sk 4,19; 5,29),
a to a právě proto tím lepšími, čím lepšími jsou křesťany -, nejen
to, ale vybízí státy ke spólu práci, k společné službě týmž lidským
osobám (sr II. vatikánský sněm, Konstituce Gaudium et apes, 76). Kon
krétně způsoby spolupráce jsou vyjádřeny v konkordátech. (Sr Spíazzi,
tint. )
4) V souvislosti s otázkou majetku bych chtěl všem připomenout,
že evangelická chudoba neznamená nic nevlastnit nebo být bez hmot
ných prostředku. Už Pan Ježíš měl kolem sebe osoby, které přispíva
ly jemu a jeho učedníkům ze svéno majetku (v. Lk 8,3), apoštolský
sbor měl svou "pokladnu", z níž se též pomáhalo potřebným (v. Jan
11,6; 13,29), apoštolově měli nárok na to, aby je věřící vydržovali
(1 Koř 9,3~7),wsv. Pavel konal sbírky pro chudé jeruzalémské křesťa
ny (Gal 2,10; Řím 15,26-28, 1 Koř 16,1-4; 2 Kor 8-9; Sk 24,17). S dru
hé strany křesťané přispívali osobně na potřeby církve (Sk 4,32-5,11)
Proto také Kodex kanonického práva a nový Katechismus katolické círk
ve ukládá věřícím
povinnost přispívat podle vlastních možností na
hmotné potřeby církve, v nichž je zahrnuta 1_ pomoc potŤ»»bným (kán.
222; Katech, kat. č. 2043, sr 1351). Tedy sbírky ano - a všichni věřící
si musí uvědomit
povinnost na ně přispívat, ale i ty se mohou
proměnit v nemovitosti, cenné papíry apod.-> ale také odkazy.
Kdyby bylá církev, "odloučena" od státu, a tedy závislá na každém
režimu a jeho změně, pak by musela začínat vždy znova. Církev však
tu byla dávno před státy a je rozšířena po celém světě, přitom však
není cizinkou nikde jako nikdo v ní není cizinec. Také rodina byla
před státy a ve své podstatě není na státu závislá.
5) Petr Krejčí se odvolává ještě na dějiny a tvrdl, ze vždy plati
lo, že majetek jednotlivých farností, řádu, klášterů byl majetkem svě
řeným a panovníci, později stát, měli nakonec poslední slovo, jak se
s tímto majetkem naloží, a uvádí za příklad zásahy Josefa II, rakous
kého státu a Československa po r. 1949- Byly vsak takové zásahy oprav
něny? Faktická porušování práva a svévole nemohou byt jeho popřením.
Rovněž tak tvrzení, že majetek je zde od toho, aby se něco vyrá
bělo nebo prodávalo, aby bonatly konkrétní osoby, je pro křesťany
nepřijatelný. Sv. Lukáš nám zaznamenal slova sv. Pavla: "Víte, že
tyhle moje ruce vydělávaly na všecko, co jsem potřeboval já sám i
moji společníci. Ve všem jsem vám dal příklad, jak se takto vlastní
prací máme ujímat potřebných a pamatovat na slova Pána Jezise, pro
tože on řekl: Blaženější je dávat než dostávat."" (Sk 20,34-35)
Církev nejen přijímá, ale také dává.*)A proto má také právo vlastnit.
Tvrdit, Že stát může změnit účel nadací, dokazuje, že Petr Krejci
chce, aby církev byla zcela podřízena státu, podléhala jeho naproste
kontrole, takže by knězi byli jakýrasimi jeho úředníky jako to bylo
*) Ostatně je povinností všech.pomáhat druhým z "přebytku", a nejen
zněno Cuauaium et soeg 69; oo), tím smše je to Dovlnnost kleriků
(kan. 282 § Z). A zároveň pravém.

za josefinismu neoo už za Marie Terezie: coz by byl navrať do určité
minulosti, od niz Krejčí chce osvobodit, ale zůstávaje zcela v logice
komunismu.
Ostatně církev nejedná nikdy svévolně, ale hájí svá práva, t.j.
práva duchovní oblasti lidí,vždy v dchoaě a shodě se státem; jde pravě
o oblasti společných, t.zv. smíšených zájmu, jez se tykp.ji otázek vyu
čování, manželství, majetku anod.
Otava, že by o hospodaření s majetkem farnosti rozhodoval pouze du
chovní správce a nepodíleli se na tom i příslušní verici, není podle
zena, protože Kodex kanonického práva předvídá administrativní rady ve
farnostech, diecézích a všech právnických osobách v církvi a obsahuje
řadu směrnic a předpisů v tom oniedu.
Závěrem nutno upozornit na to, ze dějinný vývoj v novověku Šel od
vzniku národnostních států k jejich absolutismu a posléze k totalitarismu, jehož neblahé následky jsme zazili v tomto století. Církev na
II. vatikánském sněmu upozorňuje, že se občané mají vyvarovat toho, aby
přisoudili přílišnou moc veřejné autoritě, takže by se umenšila zodpo
vědnost osob, rodin a společenských skupin (Gaudium et spes 7?b). So
ciální nauka Církve hájí princip subsidiarity, podle něhož nadřazené
společnosti nemají konat tc, čeho jsou schopny střední skupiny (sr Soc.
kodex církve, č. 38, str. 64); zásadu podpory, integrace a suplence
hospodářské a kulturní činnosti občanů ze strany státu (tmt. 90/106);
svrchovanost a zároveň i meze autonomie států v rámci mezinárodního
společenství (tmt. 107/120); pojem moci jako služby (tmt. $2/108); při
pomíná státu, že jeho cílem je ooecné blaho (tmt. 38/105); "Církev uznává důstojnost a autonomii státu jako organizaci úloh a služeb zaměřenýcn ke společnému blahu, která se projevuje jakc respektovaní lid
ských práv ard.." (int. 18/46); prohlašuje, ze stát má přiznat svobodu
církvi a spolupracovat s ni, případně na zaklade vzájemných dohod, jez
uspořádají soužití dvou organizmů, v zajmu obecného blaha (tmt. 112/
12A)- Uvědomit si a uskutečnit tyto zásady je výrazem pravého pokroku.
V citovaném Sociálním kodexu církve není uváděna encyklika Centesimue annus Jana Pavla II., protože vyšla po jeho překladu (.1.5.1991 )• í
v ní Sv. Otec upozorňuje, že totalitní stát smeřuje k pohlcení rodin,
náboženských společností atd., a že církev, když hájí vlastní svobodu
hájí lidskou osobu (Č. 45); že stát má zaručit jistotu osobní svobody
a vlastnictví (č. 48); že je zapotřebí studovat, a šířit sociální nau
ku církve, obzvláště v zemích, kde se zhroutil "reální socialismus" a
projevuje se zmatek v díle nové výstavby (č. 56). To platí i pro čes
kou republiku.
Snad nutno dodat ješte toto: právo, jež není nějaká "pofidérní spra
vedlnost", jak se o něm vyjadřuje P. Krejčí, není dáno pouze státními
zákony; ty mohou být někdy i protiprávní. Jinak se upadá do juridického pozitivismu a zoožšěm státu. Právo se musí řídit spravedlností , te
dy mravností, která ma svůj původ a záruku v Bohu; a proto právě silou
wíry, k níž Petr Krejci vyzývá katolickou církev, projevujeme naznače
né zásady a snažíme se, i modlitbou, aby byly uznány a uskutečněny.
(Anebo se snad máme domnívat, ze CDS chce využít situace zanechané
pro církev komunismem?)
Ivo Císař

Posudek návrhu k založení
Katolické Mendelovy univerzity v Brně
předloženého 9. srpna 1993 V. J. Vostřezem z Kanady
jménem Stálé konference křesťanských veř. prac. čs. exilu
Projekt podporuji, a v posudku se omezím na proveditelnost projektu. Právě
v tomto ohledu mám osobní, byť negativní zkušenosti. V únoru 1990 jsem po
dal návrh na zřízení Univerzity pro pokročilá studia při tehdejší Ôs. akademii věd (— v duchu doby dokonce v budově federálního ministerstva vnitra
v areálu akademie). Návrh byl příznivě přijat valným shromážděním tehdejší
ČSAV v červnu a zařazeni jako alternativa do usnesení. Tehdejší můj návrh
reagoval na nový federální vysokoškolský zákon z počátku r. 1993, který ze
jména dával samosprávu fakultám a monopolizoval udělování titulů bakaláře,
magistra, MUDr. (tehdejším ministrem byl MUDr.) a Dr. (— oddoby PhD
v USA, Kanadě a GB) vysokým školám. Zákon též ustanovil, že nové vysoké
školy a samostatné fakulty zřizují národní parlamenty a platnost udělování
titulů školám předem potvrzuje státní akreditační komise. Vypracoval jsem
i rozpočet školy a konsultoval jej na ministerstvu financí. Byl jsem přijat i
novým ministrem školství, který v zásadě soukromně souhlasil a předsedou
akademie, který školu považoval za dobývání se do otevřených dveří údajně
vstřícných stávajících VŠ (sic/ zbytečnou. Díky své iniciativě jsem byl jmen
ován (a opět potvrzen) členem akademické Rady pro vědeckou výchovu a
spolupráci s vysokými školami a tak jsem se problematice věnuji přes 3 roky.
V současné době byla parlamentem přijata novela zákona: ta je de facto institucializuje kádrovou čistku na všech VŠ: všichni zaměstnanci VŠ dostanou
pracovní smlouvu na dobu jednoho roku během něhož budou zvi. komisemi
se zastoupením ministerstva školství prověřováni. Podle platného zákona jmenuje profesory prezident ČR (jako za I. republiky — viz paměti V. Černého
o praktických důsledcích této výsady prezidenta). Prezident též jmenuje rek
tory VŠ (— na rozdíl od I. republiky, kdy byli voleni na 1 rok sborem řádných
profesorů). Asi na příští rok se připravuje nový zákon, který snad umožní
zřizovat i soukrommé VŠ. VŠ jsou v tíživé finační situaci (též díky velkému
počtu nepedagogických sil), jež je nutí zvyšovat kolejné a menzovné a zejm.
zavádět školné. V minulých letech vznikla řada lokálních univerzit, jež součas
ná vládní koalice považuje za základní omyl. (V Římě teprve nedávno vznikla
druhá univerzita.) Pokud jde o politickou podporu, křesťanské strany mají
v parlamentě jen asi 15 % poslanců. Jsou však členy vládní koalice. Za velmi
aktuelní považuji informovat katolické poslance v poslanecké sněmovně par
lamentu ČR, že zřízení katolické iniverzity financované katolickou církví by
mělo být dalším argumentem při současných sporech o 220 tisíc hektarů půdy
— v SR již katolická cirkem snad dostala 125 tisíc hektarů. (Nebude-li půda
předána církvi, bude zprivatizována za levný peníz a velmi pravděpodobně
i odnárodnená.) Л’а rozdíl od předkladatele jsem stoupencem otevřenosti a protože
hrozí nebezpečí z prodlení, právě toto činím.

V Praze dne 23. srpna 1993 — /ng. Antonín Vanecek, DrSa~^^~

vedoucí vědecký pracovník Akademie věd ČR
Pod vodárenskou věží 4, 182 09 Praha 8
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Frustrovaní revolucionáři v possletovém období již pocho
pili, že xvoněním Klíči na náměstí se opravdová svoboda
nevybojuje. Někteří hledají řešení u stále neopotřebovaného dr.Sládka. Dalším stojí v pohotovosti ku poicoci několik
odrůd komunistických střen, kteřá vždy з oblibou zachraňo
vali topící se obyvatelstvo, ale ookud paměí sahá tak to
b^ lo vždy podle hesla: Z bláta pod okap. Na to jim už lidé
asi nenaletí. Spíše ten pomyslný záchranný prapor si mezi
sebou podávají bývalí soudruzi sloužící dnes stále ve stra
nických a státních službách od vysokých až po nejnižší ja
ko t.zv. nepostradatelní odborníci. Zstímco ostatní musí
absolvovat kalvárie růzrtých konkursů a výběrových řízení
na místa jen trochu důležitější v úřednické branži, jiní a
stačí, že to byli jen komunističtí úředníci bez legitimace
si vždy našli cestičku do vedoucí funkce bez konkursu. Viz
Ing.Reitingerová, vedoucí pozemkového úřadu v Šumoerku dos
sazená bez konkursu, na nějž jsem se též přihlásil.
V.H.
Uvnitř čísla: —

1. Václav Šroub: Právo na mejetek - z dopisu poslan
cům ČR./Předseda 4-21/
2.
3.
4.
5.

Radomír Pavlíček: Poselství KAN všem členům KPV
Jára hec ů: Z osvobozených monologů. /Svědomí/
Svatý V o j t ě ch - Slova pro útěchu. /Svědomí/ •
Vladimír Hajný: Otevřený dopis soudkyni E.Cihlářové.
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V Šumperku, dne 5.března 1994

Vážená prní
JUDr.Eliška Cihlářovi
Krajský soud v Ostrav5

Havlíčkovo nábřeží č. 34

728

SlOstreva
Vážená paní doktorko!

Končen listopadu loňského roku jsem obdržel Váš doporučený do
pis Č.j.22 Ca 321/93, ve kterém ml sdělujete, že rozhodnutí Pozemko
vého úřrdu v Šumperku se potvrzuje a že moje maminka jako navrhovateIka nemá právo na náklady řízení. V poučení dále jste uvedla, že pro
ti tomuto rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky.
Neozval jsem se doposud nikoliv proto, že bychom byli souhlasili
з Vaším rozsudkem, ele proto, že moje maminka byla postižena ne bez
souvislosti v násíledujíeía a* sici těžkým srdečním záchvatem a byle
delší dobu hospitalizována a m«li jsme starosti o její život, byla to
tiž určitou dobu doslova v klinické smrti. Tím jsem eht
l
*
naznačit, že
jsem zrovna mxl jiné starosti a nemohl jsem se zsbývst Vaším rozhodnu
tím zvlášť, když nebylo ani jak se říká, právo posledního odvolání.
Pokud by to byla pravda, potom jsem ú]blnx zbytečn5 cprrvdu jako jeden
z mále v Severomoravské® kraji, Ostravu nevyjímajíc vystupoval äktivn-5 /v inkriminované dob5 týkající se hrozby vyvalstn
ním/
*
proti bolše
viků®. Já to paní doktorko mohu tvrdit i když ten pán co ho citujete
v rozsudku o tom nic neví, nebyl totiž nikdy ani v Šumperku tam kde
bylo třeba trošku odvahy. Tím spíš nebyl na takových akcích ani7v Ost
rav5 a mohu pctvrdit, že ne pohřbu a pietni vzpomínce dr.šavrdy bylo
z Ostravy /milionová eglomeř'се/ velmi málo lidí/ a jak to souvisí s
Vaším rozsudkem, máme totiž právo být souzeni lidmi u nichž takovéto
aktivity nebudí podezření. Paní doktorko budu do budoucna žádat o přešetření rozsudku před nezávislým soude®. Neberte to
prosím osobn5, dne 13.1
1994
*
w rozhovoru pro český rozhlas prohlásil
pan N
mec,
*
ředitel zdravotní pojišťovny totéž v souvislosti s očekáva
ným souden ZP s aktivitami využívání státních prostředků. Není jist5
náhoda, že se lidé v sametové demokracii dožadují nezávislých soudů,
v opravdové demokracii vždy stačil soud, který se jako nezávislý rozu
mí semo sebou.
Abych byl konkrétní jen pro ilustraci uvádím, cituji; z Vašeho
rozsudku: "Protože návrhovátelka nebyla na pozemku závislá svou obži
vou, neboť tento byl od r.1953 do doby uzavření kupní smlouvy užíván
socialistickou organizací, nezhoršila se jeho prodejem její sociáln5
ekoncmciká situace. Naopak finanční prostředky, které získala mohly
sloužit k vylepšení její životní úrovnx." VxtH cynismus ke zdvůodnyní vyhrožování vyvlastnením si už nedovedu předst-vit, takže je to
*
přesn
naopak tím, že maminka prodala pod nátlakem za almužnu pozemek
se vlastn
*
obohatila. Vida jací byli ti komunisté lidumilové a podob
ní lidumilové nág dneska rozsuzují.
S ústou

Ing.Vladimír H- jný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Na vxdoaí: Dr.Jiří Novák, ministr spravedlnosti
-právní
*
Legislativn
výbor poslanecké sněmovny
"Res publica"

dokončení

Z osvobozených monologů” Jára E'eců

Slova pro útěchu

^Svědomí
CONSCIENCE
Nezávislý čtrnáctideník
Roč. V., č. 3/1994
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klidu a pohodě. Jen si vzpomeňte

Poselství

KAN
všem členům KPV v ČR

Й Radomír Pavlíček - místopředseda MK KAN Přerov

jakou měli radost když někdy seh

nali toilet papír...? A jak si o ta
kové události dokázali občansky

popovídat...! A dnes? Každý osvo-

bozenec je v šokové terapii, nervy
pozbývá v privatizaci nebo jako

akcionář a to nemluvím o těch, u

kterých nenajdete jedinýho nerva.
Žádný osvobozený našinec neví co
to s ním v příští minutě udělá. Na

příklad já. Koupím na trhu rajčata
a kvůli jednomu nahnilýmu a titěrnýmu rajčátku už chodím tři dny

odprošovat babku zelinářku, která

si chce vzít na mě advokáta... Mar

ně jí říkám, že jsem to tak nemys
lel. Že není mrcha, pijavice ani

zlodějka...
Že já byl v minulosti úplně jinej
člověk, a že mě zruinoval ten zví

řecí zákon o svobodě slova! Já
sám, jdu-li po městě, slyším na

každé zvířecí slovo! Na výrazy ja
ko - blbče, idiote, vole, hňupe -

otáčím hlavu a koukám kdo mě vo

lá? To už je zvyk. Jen při oslovení
- kreténe - dávám se na útěk. To
proto, že jsem viděl, jak jednoho
kreténa lámali jiní kreténi. Bývalí

pokojní socialističtí občané, kteří

prý vstoupili do mafie a mordujou

lidi. Zajímavý je, že jedinou úlevu
v roce nadávek a mordování přináší
Silvestr. Lidi se z ničehonic začnou
objímat, potřásat rukama a přát si

do toho dalšího roku všechno nej

lepší. A někteří, aby dokázali, že to
blahopřání myslej doopravdy, u to

ho slzej, tancujou nebo pijou do
němoty. Prostě na Silvestra, jak se
ukazuje, jsou z lidí úplně jiní tvo

rové a vláda prý uvažuje ho zavést
pětkrát do roka. To proto, aby si

všichni

osvobození

Jest slza Božího milosrdenství, skanuvší ve vyprahlé líchy
země tvrdé a vzpurné, svátý biskup trestající s nejvroucnéjší
něhou lásky, zklenutí duhy a katedrály nad naší zemí. Čím
jsou pocty císaře v zemích jiných, čím jsou sladkosti ticha a
rozjímání v samotě cizích klášterních chodeb, v nichž jásavé
slunce zlaté zlatí fresky, když vlastní zem rodná sténá pod
jařmem tmy a povalena je do stínů smrti?
Je slyšet kroky světce nesoucího pokoj a mír, je slyšet kro
ky Bojovníka, nesoucího meč. Trnitá cesta, stezky skalní a
pěšiny mezi hložím a ostré hrany kamení; padejte na kolena
a zpívejte o Znamení Spásy přinášeném, zpívejte Vexilla Regis prodeunt, pamětliví buďte, že vítězství je pouze v tomto
znamení a bez něho zahynutí a zkáza neodvratná, číhající,
aby pohltila.
Já, Vojtěch, chci srdce této země pro Krista, já, Vojtěch,
nechci její bohatství a slávu a pocty a pýchu a důstojnosti a
veškerou nádheru, chci její srdce a se mnou neusmlouváte,
byť byste šli na mne s lichocením či zbraní, ani maličko ne
usmlouváte se mnou a neustanu, dokud je nebudu míti. Zda
nevědí pachatelé nepravostí, že hltají lid můj jako chleba?
«Rozmnožena jest nepravost těch, kteří za modlami chvá
tají. Nebudu jejich krvežíznivých shromáždění účasten a na
rtech svých ani jejich jména nevzpomenu. Pán je část dědic
tví mého a kalicha mého. Ty jsi, který obnovuješ úděl můj.
Pouta má spadla na místech přeskvoucích, podíl můj pře
slavný jest. Dobrořečím Pánu, který vědomím toho mne ob
dařil, ba i v noci mne k tomu nabádá srdce mé.«
Jde zemí Českou svátý biskup kajícník, jde žehnající jejím
rozkvetlým jarem, mezi hučením vod a vonícím rašením stro
mů, poléhají květiny pod krvácením jeho nohou, jde, ustavič
ný nositel Kříže do naší země a mír stále vyháněný, světlý
dárce, stále zapuzovaný, svátý Vojtěch, kopí v krvi tavené a
pravda našeho poslání, našeho osudu, našeho příští, sedme
ro Amen maje na rtech, jako měl v slastném úsměvu ve smrti
mučednické.
Amen našich modliteb, svátý Vojtěch, náš patron nejvzác

nější.

mohli aspoň na pár hodin přátelsky
popovídat a bratrsky z' • ivat!

Každej Silvestr m;

ý bejt ja

kousi vzpomínkou na iO, jak měl

vypadat Bohem naplánovanej člo

věk...!

Našim stavujícím nepřátelům, tj
komunistům a Stlk se povedlo po
I' listopadu 1‘lS’i rozdělit nejen
Československo. ale i nas. pravici,
do různých stran, stramček. hnuti a
svazu.
Kdo stal na Slovensku za rozdě
lením stalo, kdo jsou lito lide a ja
ká |c icjicli minulost...'' I naši ko
munisté. nebo exkomunislé živili
tuto otázku, protože tmi odpoutá
vali od sebe pozornost • vzpomeňte
jen na komedii s pomlčkou'
.liste víte, ze vedle K \N existuje
i esky svaz boiovniku za svobodu Svaz nucené nasazených
Každá
z těchto stran a hnuti si hraje na
svém písečku, cil není jednotný.
zSatelitni strany NI neměly silu
v v hnal posluhovače komunistu a
lejich agenty Do v udčich postavem
tzv demokrakraticky ch stran proni
kly a dostaly se osobnosti, jejichž
minulost je nedůvěryhodná a jejich
strany neplní svti| volební program
Václav Klaus rozdělil OF na Oll
a ODS. z nichž ODS se prohlásila
za prav icovon stranu a tvrdila o so
le. ze skonči s komunismem. Dnes
vidíme, že to byl podvod. Premiér
Klaus odmítá antikomunismus a ří
ká o něm. že "je to ploché, strašně
zjednodušene a pouze negativistic

ké viděni světa" Pro nás je to věc
diskuse a morálky
Některá hnuti, jako Oll. ktere
mělo obrovské finanční prostředky
na provoz svých sekretariátu a vo
lební kampaně, ale i vydatnou pod
poru sdělovacích prostředku ■ u vo
ličů propadlo snaží se však opět
tpo přejmenováni), se stejný nu re
prezentanty. stejnou politikou, a
znovu za vydatné polnoci sdělova
cích prostředku, zase plést hlavy
voličů, nespokojených s politikou
vládních stran.
Pohled na politickou scénu |e ne
utěšeny. voliči jsou desinlormovani. ano. občan, který se denné ne
zajíma o politiku - a jsou to i vysokoškolskv vzdělaní lide - je nero
zhodný Ve statě opět v/nika apa
tie a narůstá sociální neklid,
úspěchu neby lo dosaženo!
Všichni víme, že komunismus
udělal hospodářsky bankrot, ale ko
munisté n.im v ladnou dál. Používají
k lomu jen jiných forem, dokonce
i demokracie, kterou se zaštiťuji a
skloňuji ji ve všech pádech • tuk.
jako dříve socialismus Toto slovo,
kterého se ma užívat jako soli, se
již normálnímu občanov i sláv á pro
tiv ny m...
V podnicích a závodech, ktere
vstupuji do akciových společnosti,
se bývali predsedove KSČ stávají

manažery nebo se sami nechávají
volit do správních rad svými vliv
nými soukmenovci - radovi zaměst
nanci jsou zastrašováni.
3

2

nešťastníci

Toto poselství bylo předneseno
na výroční schůzi okresní poboč
ky Konlétleraee politických věz
ňů v Přerov é. »lne 14. prosinec
I

KAN-u je podsouván krumpačovy antikomunismus. negativismus,
stavěni šibenic, ohnivých křížů ne
bo jenom debolšev izace Nemáme
pry program, osobnosti, nevyjadřu
jeme se k politickým otázkam a
současnému společenskému děni
I en. kdo dobře sleduje tisk a roz
hlas vi. že to není pravda KAN se
vyjadřuje ke všem politickým
otázkam i k současnému politic
kému děni, napŕ k problematice
zemědělství, zdravotnictví soud
nictví. školství, restituci církevního
majetku atd Měl a ma politicky
program, který nám ostatní závidí,
protože nemají čísle svědomí dělají
všechno pro to. aby naše myšlenky
nebyly publikovaný nebo dokonce
přenášeny tclcvi/i1
Vy. členove KPV víte, ktere
strany a kteří političtí prostituti
jsou v televizi upřednostňovaní a je
jim dokonce vytvářen prostor v
rozhlasových a televizních pořa
dech. jako je "Frekvence I" (Ši
mek. Bubílková) nebo v televiz
ním kabaretuim poradu v režii pana
Markov íče...
MK KAN Přerov ma potíže i při
publikováni v regionálním tisku v
našem okrese, musíme vyvíjet vel
ké úsilí, aby byla naše příspěvky
vůbec zveřejňovaný, protože nepí
šeme obecně, ale konkrétně a
adresně. Naše články jsou překru
covány. upravovány a "redukova
ný", - musíme vyžadovat jejich au
torizaci.

Reя publica" č. 13/94
Ano, my členové KAN, jsme an
tikomunisté, protože každý skuteč
ný demokrat musí být zároveň anti
komunistou! Komunismus byl totiž

Nejednoho zájemce odrazuje od
vstupu k nám lustrace (musí si ji

pořádání mítinků se nápadně podo

každý uhradit ze svého!) - a snad i

kem koncem dvacátých a začátkem

fakt, že jsme rozbíjeni agenty StB,

třicátých let...

největším podvodem v historii lid
stva, který ho nepřivedl do slibo

KAN vždy byl a zůstane vůči
členům KPV tím nejbližším spojen

vaného ráje, ale k hospodářskému

případné KGB. Komunismus je pro
nás zlem a antikoinunismus je
předpokladem zániku komunismu.

a mravnímu úpadku. Komunismus

Nedávno napsal jeden náš exulant:

jejich oprávněné požadavky, byl a

žil z ukradeného materiálního a du

"Nesmiřitelnost se zlem je morálně
pozitivní vyšší princip. Proto je an-

je proti nespravedlivým rozsudkům,

tiLuniinisrpj|s ri. nesmiřitelnost s
'VnrfivnisfimCPtvpraxí,

zákonů. Nutnost likvidace zákonů

že
é#4wfKtonfl(fíC-. << i'.w ještě JlonW...

se mnohdy ještě dnes soudí) pova

chovního bohatství vytvořeného ce

lými

generacemi

našich předků.

Pozdčji pak živořil na úkor budou
cích generaci.
Diktatura tzv. proletariátu ne

milosrdné zakročila pomocí svých

Je samozixvv.éi jce pro KAN

bá Hitlerovým letům nad Němec

cem. Nekompromisně hájil a hájí

vynášeným podle komunistických

vytvořených zločinci (podle nichž

žuje KAN za prvořadý úkol svých
aktivit.
Za tzv. reálného socialismu bylo

proti všem odpůrcům, potenciálním

zlem rovné'
. .tická filozofie,’
nebo fašismus; fašismus vládl vše

odpůrcům i proti mnoha nevinným!

mi

přesvědčovacími

bách soudních biidov heslo: "Hájí

Udržovala věznice, postavila kon

metodami vůči jeho odpůrcům byla

me socialismus!" - nikoliv, jak by

centrační tábory donucovacích pra

balada a riqínový olej.

Komunis
mus vládl, a dosud ještě vládne,
rovněž všeipi prostředky.

v právním státě mělo znít: "Hájíme

represivních orgánů a organizací

cí v celé soustavě tzv. socialistic
kého tábora, kde musely zahynout
desítky miliónů lidí... a byla do
konce prováděna genocida!
Jaké je, nebo bude, skutečné čí
slo těchto obětí, ponechme histori
kům. Nevíme totiž, zda se to dá
skoro vůbec spočítat - a mimoto
komunismus ve světě ještě neskon
čil! Vzpomeňme na rok 19X9 v Čí

ně, kde na náměstí Nebeského míru
byli studenti masakrováni tanky!

prostředky:

Mnozí občané si KAN pletou - a
sdělovací prostředky tomu rafino
vaně napomáhají - s Republikány,
tj. se Sládkem, který není nic jiné
ho, nežli komtnffinScký trojský kůň,
a to i přesto,-že dr. Sládek proti
komunistům ZlAnílvé rázně vystu
puje. Kdo z•_ ;;;:bo z vás, mohl
za jejich vlácyS-;stmvat funkci cenzora tisku »-ieiíý^komunistického

V Přero[vv V td^e 1991 řekl, že

před dokončením zhotovení ato

TGM kdysi řekl: "Jedině politika
poctivá má úspěch!" - a my v KA-

N-u se o to poctivě snažíme. V ro
ce 1990 k nám vstoupili mnozí,

kteří si mysleli, že pomocí naší or
ganizace dobudou osobního úspě
chu a výhod... O jejich angažova

spravedlnost!"

Mnozí z vás máte ještě "zbytko
vé tresty", soudy, poplatné komu

nistické justici, váhají s navrácením
majetku i osobní cti. Známe tyto
soudce, a ministr spravedlnosti se
vymlouvá navíc na jejich nedosta
tek. Podle našeho názoru - kdyby
je skutečně hledal, tak by se jistě
našli - i kdybychom si je měli vy
půjčit, jako v roce 1919 generalitu
při vzniku československé armády.

Dnes je to Severní Korea, stojící
mové bomby, nebo na Kubu...!

napsáno v předsálích a na chod

Komunistické zločiny padesátých

Výzkumného

let byly zahaleny do obludného

(Pracovníci

slůvka "deformace"... Nenechejte si

výzkumných í> prognostických ústa
vů jsou vůl -■ ‘ýAjňnaví: totiž - ta
jejich minulpítí) Mládek populis-

vnutit - a nežebrejte o jakési al

ticky a denja^ij-jeky nasbíral voli

Jste za to zodpovědní svým spo
luvězňům, kteří se dnešních dnů
nedožili. Byli popraveni, umučeni,

byl

pracoýňficfAri

sklářského ;. ůsuór;...

če na stále hejně opakovaná hesla:
cikánskou (mifikem) otázku, sudet-

mužny - podle pořekadla "aby se
vlk nažral a koza zůstala celá"!

zastřeleni na útěku, zemřeli na ná
sledky ozáření při těžbě uranové
rudy, v důsledku těžké fyzické prá

děli, že u nás pro ně slunce nesví

skou problematiku, zábor Podkar
patské Rusi, rozbiti Českosloven

tí, že je čeká každodenní malá,

ska, sociální cítěni lidí... Popuzuje

drobná práce - někdy i ty hořké sl

občany proti poslaneckým platům -

zy, zklamání a pot - vzápětí nás

využívá ve svůj prospěch zvláště

opustili. Ospravedlňují se dnes do

všech nevyřešených sociálních otá
zek v ČR. Komunistická a nacistic

ani za dnešních dnů není dopřáno

konce tím, že nás pomlouvají. Nic
méně, dalo se to čekat a je to vcel

ká propaganda jsou si velmi podob

bratry Pepu a Radka Mašinový -

ku normální - odpadly plevy!

né. Právě tak i Sládkova pilnost v

ctící památku a odkaz svého slav-

nosti nelze vůbec hovořit: když vi
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ce a jiných útrap.
Myslete i na ty exulanty, jimž
vrátit se do své vlasti, např. na

něho otce, podplukovníka Josefa
Mašina, který se hned v prvních
dnech okupace postav il proti nacis
tické zvůli -.a jejich inatku. která
musela zemřít v komunistickém vě
zeni ' Nenechte si namluvit, že to
byli vrahové! Podle teto teorie bv
museli byt vrahy i Kubiš a Gabcik. když zabili říšského protekto
ra' Nutno si tež uvědomit, že bratři
Mašinové byli svými rodiči vycho

vaní postavil se proti zlu I ItiM
nam říkával: "Proti zlu se musí ho
tovat ..!"
Po vzniku ČSFR byl jejich otec

vyznamenán a povýšen m memo
riam našim prezidentem Václavem
Havlem - ale bratři Mašinové ne
přijeli toto vyznamenaní převzít.
Co v teto věci udělal ministr spra
vedlnosti
aby se mohli oba sy
nove vrátit domu, do své vlasti, ja
ko čestní lide a občané’’
Prosíme v as. abyste na to v pod
zimu svého života nezapomínali a
věnovali celou svou energii a um
boji proti zlu. mysleli na sve děti a
vnuky, kteří zde budou muset žit
*
Do galerie nejtěžších komunistic
kých zločinů se řadí zneužívaní
dětských duši. Mládež dnes opět
nezná prav v vyznám Vlast a De
mokracie. Po cela desetiletí ji ko
munističtí pedagogové vtloukali do
niter internacionalismus a materia
lismus. Stale ještě existuje komu
nistické pods' čti a jeho ruzne orga
nizace, jako "Dělnická pěst - Svaz
pro boj za komunismus" a podob
ný.jak jste se nedávno dočetli v
Hanáckých novinách! Pořad mezi
námi chodí nepotrestaní skuteční
vrahove: Pich-Tůmové! Všichni
jsme odpovědni jejich obětem1 I
vaše oběti a utrpěni by byly mánie1
Závěrem dnes chceme vzpome
nout i vašeho představitele - člena
Ústředního výboru KPV - jednoho
z v as. pana Ladislava Smítala, kte
rý letošního léta náhle opustil naše
rady S místním KAN Přerov úzce

spolupracoval, byl i jeho spoluza
kladatelem a rádcem Všichni, kdo
jsme ho znali, vzpomínáme na něj
s úctou . Věříme, že naše vzájem
ná spolupráce bude obnovena současně však připomínáme, že po
strádáme vaše příspěvky v regio
nálním tisku Nelze stále jen la
mentovat, že průměrná věková
hranice bývalých politických vězňů
se pohybuje kolem 67 let fyzického
věku - a poukazovat na neduhy sta
ří'
Nespoléhejme jen na vládni mo
censkou politiku premiéra Klause'
Ryla by to hazardní hra - nejen o
naše bytí, ale o budoucnost celých
našich dalších generaci...

Uvědomme si, že žonglérská
gesta nynějších politických veličin
ve sdělovacích prostředcích nemusí
mít už pozítří tak pevnou stabilitu,
jak se nejednomu z nás jeví dnes...!
Nestačí jen čekat, jak to dopadne

- nebo si jen cokoli přát! Skuteč
ná pravice a slušní lidé se musí
spojit v pozitivním a konstruktiv
ním ušili'

Misím

KAN

v

Přerově vám

všem přeje pokojné, pevné zdraví a

život, naplněný nejen krásnými ide
ály. ale také cílevědomými a ušle
chtilými činy - k prospěchu vašich

i našich členů - v celém přištim ro
ce 1994.
(akle/hit)

Jára Mečů
Ani nevíte jak jsem rad. že vás
vidím a že si můžeme zase popo\ idat Myslím zanadavat. samozřej
mě Vždyt od chvíle kdy nam udě
lili tu strašnou svobodu slova, ani
ten nejklidnéjši kliďas se pro samé
nadav ani k žádnému popovídáni
nedostane, že jo’’ Starej Jezule. co
měl vždycky takovou tichou myší
povahu, dnes nadává i ze spánku a
v nálevně u Mulata přeřve všechny
nadávající. Řeknu vám. že já sám
bych nikdy nepomyslel co ta svo
boda slova se mnou udělá. Bývaly
milicionář Skurdupel. jehož jsem
téměř půlku života vždy zdravil
smeknutím klobouku, mě žaluje
pro urážku na cti a s pěti celoži
votními kamarády , kteří jsou v úpl
ně jinveh partaiich než |á. se už. ne-

mohu kvůli ty příšerný svobodě
slova stýkat. Samozřejmě, že ani
oni už kvůli nadáváni jeden druhé
ho nepoznávaj. Semtam, to když se

náhodou potkaj, tak propadaj jaké

musi hadímu syčení, a jedovatým
hlasem volaj: Ty kreténe, smrádku.

hajzle, ničemo! A měl jste vidět ja
cí to byli kamaradi v době, kdy ne

měli svobodu slova. Takovej zákon
neměli vůbec vydávat a když tak
jen navoko. K vůli světu, aby si

nemyslel, že pro tu demokracii ne
máme náturu. Vono kde jsme ta
kovou náturu, která uči pardonu a
slušnosti k jinýmu názoru, měli
vzít? Pro živý lidi tu bylo téměř
všecko zakázaný. My tu měli povo
lenou jen práci, soulož, rozvody a
Wé Cé. To muselo bejt. Lidi byli v
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pokračování
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Z dopisu posBancům éR

PRÁVO ИА majete~
Vážení poslanci Parlamentu Čfí,

v srpnu tohoto roku a dále pak 23. září 1993 jsem předal do podatelny
Parlamentu ČR dvěstě dopisů s výzvou, kterou přijalo lidové shromáždění 21. srpna
1993 v motelu Halda na našem ustavujícím mítinku.
Nepředpokládal jsem, že vzroste naše hnutí za pár měsíců skoro na 11.000 členů
v ČR sdružujících se ve 40ti pobočkách, či buňkách po celém světě.
Motel Halda je v blízkosti bývalého koncentračního tábora Bytíz a Vojny, kde
mnozí z nás trávili nespravedlivé tresty udělené komunistickým režimem a jeho pri
sluhovači, kteří většinou dostávali náš zabavený majetek jako žold za prokázané

V posledních 40 letech tito příslušníci, většinou členové zločinné organizace, zís
kali náš majetek nezákonně, což jste ztvrdili přijatým zák. 480/91 Sb., o době
nesvobody, a zák. 198/93 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu. Naše tresty
byly zrušeny podle zák. 119/90 Sb., který stanovuje, že pravomocná soudní rozhod
nutí a taxativně uvedených činů se ruší, a to k datu, kdy byla vydána, jakožto
i všechna další rozhodnutí v téže trestní věci na ně obsahově navazující, tj. i propad
nutí našich zabavených majetků. Zároveň k datu našich zrušených rozsudků se
obnovuje právní stav v té době platný. Zrušení rozsudků ke dni jejich vyhlášení, a to
i bez dalšího právního výkladu, znamená v právním státě, že vlastníkem předmět
ných majetků se stává znovu odsouzený či rehabilitovaný. Jiný právní důsledek není
možný. Tvrdit opak, že uvedený majetek obětí nespadá do uvedeného zákonného
ustanovení par.2, zák. 119/90 Sb., by bylo absurdní a potvrzovaly a ospravedlňova
ly by se tím komunistické rozsudky v té době vynesené.
Podle zákona 11 9/90 Sb. byla zrušena všechna rozhodnutí týkající se skutků
spáchaných u taxativně uvedených trestných činů a podle komentáře tím byla vyjá
dřena politická idea a apriorní nezákonnost komunistických rozhodnutí. Nejde o res
tituci, jde o obnovení právního stavu před vynesením rozsudků, tedy i vlastnického
vztahu.
Vážení poslanci ČR,, vzhledem k článku 1 Ústavy ČR, kde se mimo jiné praví, že
ČR je právní stát založený na úctě k právům, dále pak, že všechny vyhlášené mezi
národní smlouvy o lidských právech a svobodách, jimiž je ČR vázána, jsou bezpro
středné závazné a mají přednost před zákonem - to praví čl. 10 Ústavy ČR. Mezi
tato lidská práva patří právo na majetek s jeho nepromlčitelností, nezadatelností
a nezrušitelností. Proto si vás dovoluji znovu oslovit a poprosit o vaši podporu
k podání podnětu k Ústavnímu soudu, kde potřebujeme nejméně 41 vašich hlasů.
Poslanecká sněmovna přijala 9.července 1993 Zákon o protiprávnosti komunistic
kého režimu a odporu proti němu č. 198/93 Sb. Z citace par.1 odst. 1, písm. d vyplý
vá, že pachatel oběti zbavoval svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
tedy odsouzených a nyní rehabilitovaných. Z toho vyplývá, že šlo přinejmenším
o trestný čin krádeže nebo loupeže, nejednalo-li se o genocidu selského či živno
stenského stavu. Každý, kdo ukryje nebo převede věc, která byla získána trestným
činem spáchaným jinou osobou, může být potrestán odnětím svobody nebo peněži
tým trestem, tak praví par. 251 - 2 tr.zák. Z tohoto se dá vyvodit, že každý, kdo po
dni účinnosti zák. 119/90 Sb. převáděl věci dotčené tímto zákonem, se dopustil zmí
něného trestného činu, jestliže nebyl původním vlastníkem nebo neměl jeho vůli.
Neřešením se situace stále komplikuje, proto jsme podali několik návrhů na
zablokování majetků dotčených zákonem 119/90 Sb. do vyřešení, aby nevznikaly
další škody, protože každý má právo na náhradu škody způsobené mu ... orgánem
veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem, to praví čl. 36, odst. 3 Listiny.
V článku 38, odst.2 Listiny se praví, že každý má právo, aby jeho věc byla projedná
na bez zbytečných průtahů. V par.4 zák. 198/93 Sb., který jste nedávno přijali, při
kazujete, že každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen, si
zaslouží účast a morální zadostiučení. Místo plnění těchto zákonných norem se
z peněz nás obětí a daŇových poplatníků leckde platí tučnými sousty právníci, kteří
obhajují a potvrzují oprávněnost držení našich majetků těm, kteří je získali většinou
jako žold za prokázané služby, nebo držení státu či právnických osob.

služby.
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13

Reя publica” č. 13/94

Protože NECHTĚJ):
Aby bylo možné lidi opakovaně nutit
k dočasným pracovním smlouvám
Aby se zhoršila situace těhotných žen
a matek s malými dětmi
i

Aby se chodilo později do důchodu, těžko
se s důchodem vyšlo a dříve umíralo
Aby lidé pracovali v podmínkách
ohrožujících jejich zdraví a život

Aby 60 000 státních zaměstnanců ztratilo
svá odborářská práva

22. března na Staroměstské náměstí
ve 12.00

Hájíte sebe, svou rodinu,
HÁJÍTE ZÁKLADY DEMOKRACIE
ČESKOMORAVSKÁ KOMORA ODBOROVÝCH SVAZŮ

My oběti musíme dokazovat dle prováděcího zák. 87/91 Sb. a Komentáre zvý
hodnění, pobyt, občanství a v případě,k že náš majetek převedl otec na syna,
nemáme šanci ukradený majetek dostat zpět. V mnohých případech po účinnosti
zák. 119/90 Sb. a před účinností zák. 87/91 Sb. jsou tyto spekulativní převody
nepostižitelné.
V březnu 1991 byl schválen zák. 87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích,
a jeho účinnost nabyla platnost 1. dubna téhož roku. Lhůta k uplatnění nároků na
vrácení ukradeného majetku obětí byla stanovena od 1.dubna do 30.září.
Komentář a soudní praxe ale vyžadují splnit podmínky k uplatnění nároku, tj. poby
tu a občanství, už k 1.dubnu, tedy účinnosti zákona, což je prakticky pro 99% obětí
ze zahraničí nemožné. V Komentáři se dále hovoří o obcházení zákona, tedy
o podvodu. Ten, kdo dostal zpět majetek a nebyl k 1.dubnu hlášen k pobytu na
území ČSFR, bude muset majetek vrátit se všemi důsledky, jak se v Komentáři
uvádí. Možná, že je nechají dodělat opravy fasád a střech, než jim tento majetek
vezmou a než si jej zprivatizují. Máme v registru první poznatky z praxe, že tomu
tak je.
Unavené oběti se slzami v očích odcházejí ze soudních síní, protože nedokázaly
zvýhodnění koupě zasloužilému stranickému vůdci. Pohrobci režimu, kteří nedávno
plivali na svoje rudé knížky, teď znovu a veřejně, dokonce v rozsudcích soudu či
rozhodnutí orgánů státní správy, ospravedlňují veřejný socialistický zájem bývalého
režimu.
Ve světě žije asi dva a půl milionu Čechů a Slováků. Z toho tři čtvrtě milionu má
občanství ČR a z tohoto množství asi půl milionu Čechů trvale či přechodně žijících
a pracujících v cizině dá hlas politické straně, která bude hájit jejich zájmy, která
očistí státní správu a dokončí demokratizační proces v naší vlasti. Jak chceme
dokončit demontáž komunistického režimu s jeho balastem, který trpíme, režimu,
jehož vůdcům ponecháváme neoprávněné majetkové výhody na úkor nás obětí?
Jak nám má svět věřit, když příslušníci strany zločinné a zavrženíhodné drží legál
ně naše ukradené majetky pod ochranou dopředu naplánovaných a nesplnitelných
podmínek zák. 87/91 Sb. a jeho Komentáře, který si na svoji ochranu vytvořili?
Zákon 87/91 Sb. par.3, 14, 19 odporuje mezinárodním úmluvám o lidských prá
vech a svobodách zakotvených ve čl. 10 a ve čl. 1 Ústavy ČR. Proto vás znovu
prosím, dejte k dispozici svůj hlas k přezkoumání tohoto zákona u Ústavního
soudu, nebo sami dejte podnět k novele tohoto zákona. Poslední dobou jsme vedli
jednání jak s vedením Kanceláře prezidenta republiky, tak jeho právním odborem,
ředitelem zahraničního výboru Parlamentu ČR, prostřednictvím několika politických
stran, poslanci Parlamentu ČR, ministerstvy ČR a prokuraturou.
Nikde jsme nezaznamenali odpor vůči změně tohoto rozporného zákona.
Všichni nám dali za pravdu, že je nespravedlivý a že některá ustanovení jsou v roz
poru s právem vyjádřeným v „Convention on human right“ a dále pak Listinou
a Ústavou ČR, kde je tato konvence zakotvena, a to v č. 10 a čl. 1. Komentář
a výše citované důsledky jsou prý v rozporu se zájmy ČR, prezidenta
a Parlamentu, doma i v zahraničí. Proto, vážení poslanci, nám napište jedinou
větu: Podporuji váš návrh na novelizaci či zrušení některých ustanovení zák. 87/91
Sb.
Jménem celého hnutí všech oklamaných a okradených obětí vám
děkuje Václav Šroub, předseda H-21
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Informace H-21, 8 přáním veselých velikonoc.
Demokratická unie - DEU: Útočiště zklamaných občanů
Volební preference DEU: 6 procent!
Marek Benda: Otevřený dopis Václavu Šroubovi.
Vladimír Hajný: Doplnění restituční žádosti na PÚ.
Přihláška k členství v DEU. 7. Výzva k zákazu KSČM.
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Náklad: 50 výtisků

-1975
ročník 11 číslo 14

Red. Marta Zemanová
rsda: Julisu A.Vsrge
Uzávěrka: 3.4.1994

V Šumperku, dne 20.března 1994
Vážená paní

Jng.Jarmila Reitingerová
vedoucí referátu Pu v Šumperku
M.R. Štefánika č. 20

737 13 Šumperk

тГОЯЩЩА TISKOVÉ CENTRUH
demokratických Iniciativ

se sídlem * Brně - obchodní odděleni • 1
602 00 ВчГ. Ю, Slovákova 8

Věc: Restituce nemovitostí p.č.481/2 8 484 v k.ú.Šumperk, původní maji
telka Emilie Hajná, bytem ČS£ 34, 787 01 Šumperk.

Obdržel js^m Váš dopis ze dne 14.12.1993, č.j.t 5189/146 a/93, ve
kterém mě žádáte o předložení odhadu 8 ocenění nemovitosti ze dne 8.10.
1977. Zároveň mne žádáte o doložení tísn- 8 nápadn
*
nevýhodných podmí
nek v naší žádosti o restitučním navrácení parcel č.481/2 a 484 a o re
stitučním finančním vyrovnání neúplného a podhodnoceného účtovaného od
hadu hospodářských staveb.
Bohužel, momentální nemohu předložit tento elaborát ocenění jedno
tlivých staveb panem Očkou, nebol se mi ho podařilo показі založit a pro
to jsem žádal majetko-právní oddělení MÚ v Šumperku dopisem ze dne 26.
února 1994 o zaslání kopie na Váš úřad a zároveň jsem Váša o tom infor
moval. Pokud bude potřeba jsem ochoten předložit na své náklady,nové a
úplné ocenění objektů, které budou zahrnovat všechny nesrovnalosti ve
výpočtech hospodářských objektů této usedlosti na Teraenické ul. č. 7.
PředesÍLÍm, že moje maminka již nemůže osobně odpov
t
d
*
na Váš do
pis, nebol se mezitím dostala do vážné zdravotní krise, kdy byla nija
kou dobu dokonce v klinické smrti v době, ne bez souvislosti s předchá
zejícími úředními a 3cudr.ini výroky. Tvrdím, že nejen v 50-tých letech
docházelo k životním trsgetfiín zejména starých lidí z prostých výroků
znamenajících zabavení jejich majetku,dokonce v rozporu s platnými záko
ny. K takovým úředním výroků® se přibližuje i posametový etablishment
dneška.
Jak js-^&i psal v předcházející žádosti o restituci tohoto objektu
podotýkám, že vedle zákona o době nesvobody od r.1948 do r.1989 přija
tými Federálním shromážděním, byl přijet další zákon, tentokrát Poslanec
kou sněmovnou ČR o zločinnosti komunistického režimu a odporu proti nxmu. Nemohu ovsem na Vás apelovat v tomto smyslu s hledieka tísně, nebol
tyto bezzubé zákony nic nevyřešily a prckezatěěn
*
možno spíš doložit,
že komunističtí zločinci a úředníci se jim bez skrupulí oprávnxn
* smějí,
až se hory zel^enají. To mi však po zkušenostech nevezme naději, že prá
vo v této zemi nezůstane navždy dávkou v rukou posametových kariéristů.
Přesto oficieln5 dokládám i tímto tíseň za zvlášl nevýhodných pod
mínek. Za stavu jak píši výše, by maminka nikdy zaj jiných okolností ne
přistoupila k vynucenému prodeji svého hospodářství při t.zv. úředních
cenách, které byly by spíše vhodné do musea sbsurních zlotřilostí. Zno
vu chci podtrhnout, že mamince byla polovina usedlosti, o které jde řeč,
vyvlastnená bez náhrady v r.1961 a tak si byla veliai dobře vědoma hroz
by vyvlastnení a nožná i rovněž bez jakékoliv náhrady. Jen proto přistou
pila k prodeji, ale v tísni a za zvlášl nevýhodných podmínek.
Nevýhodné podmínky jednoznačně vyplývají z jejího nízkého důchodu
/manželům důchod do toho lfácavě už jednou nepočítejte, nebol byl notori
cký alkoholik, který propíjel i její peníze e dvakrát se podrobil protielkoholní léčbě/ a po prodeji statku i nemožností vedení drobného hospo
dářství na které» byla závislá obživou. Dále jsou nevýhodné podmínky do
konce v absenci některých hospodářských staveb v elaborátu ocenění /např
hnojiště celé betonové s velkou jímkou etd./. V souvislosti s nevýhodný
mi podmínkami znovu upozorňuji na nízké finanční odhady vzhledem k tomu,
že se jednalo o majetek vyrovnaný v rámci mezistátní dohody mezi vládami
SSSR a ČSR 8 nemohl být jen tak beze všeho hodnocen na základ
*
diskrimi
načních zákonů vytvářených za účelem ožebračováhí rolnického stavu.

Ne vědomí:MZ ČR - restituce
Zemicí .výbor Poslsnec.sněmovny

Ing.Vledimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Тарз informace se vydává v náldadu 2000 kusú a dále pak je rozšířena pře více
lak 11 tišíc našich členu sdružujících se ve 40tí ixřkácn v ffi i тіло ni.

V Příbrami dne 13.3.199b

Vážení přátelé,
. dekujeme Vám vš&ri znovu za Vaší podporu a přízeň kterou nám projevujete, Nemůžeme Vám odpovídat jednotlivě nem to v našich silách. Za týden se nám nahromadí přes sto dopisů. Děkujeme Vám za ně, každý dopis si přečteme
a bereme ho na vědomi, ale neřťžeme Vám radit jednotlivě co mate dělat s Vaším právníkem když neudělal to či ono.
Znovu připomínáme^ že náš společný boj je proti špatným zákonům a veřejnému mínění které je ještě bohužel pod
vlivem rudého míněni. Nechceme nic -navíc,. chceme jen to co je zakotveno v mezinárodních konvencích o lidských prá
vech a také zakotveno v naší Ústavě v článku 10 a článku 1 jakožto pirávního státu.
Prosíme Vás neposílejte nám zbytečně doporučené dopisy, protože musíme chodit pro ně na poštu a ztácíme tím
spoutu času. Neposílejte -nám. balíčky t nemůžeme akceptovat balíčky od neznámých lidí a z neznámým obsahem. Odnítáme
je a vracíme zpět. Na každý dopis pisté zřetelně Vaší zpáteční adresu. Rudá' mafie dostala strach, že bude muset vra
cet nakradené majetky a tím pádem jsme se dostali pod lupu a isme středem zájmu mstících protivníků. V pěti přípa
dech ze sedmi stížností na policisty byly uznány jako důvodné, šest trestních oznámení jsem musel podat. Pod lupu
jsem dostal i ve.vysílání rozhlasu F-l, kam jsem byl pozván s tím. že budu odpovídat v lednohodinovém. pořadu na do
tazy na navraceni majetku.—Místo toho do vysílání byly puštěny takové dotazy, které „šněrovaly jen na mojí osobu.
Měli ale smulu,. protože Váš předseda H-21 je čistý, dokonce úředně lustrovaný, v KSC nebyl a ani do pionýra ho ne
vzali. Mnohokrát děkuji těm kteří do vysílaní volali a připoměli režii StBáčké manýry. Jak se pak ukázalo,, tak paní
Bubilkova moderátorka toho pořadu vlastně taky koupila konfiškát a tak se vysvětlilo proč byla taková jako byla a
ne takova jakar měla být..
KDS na základě naší iniciativy podala podnět k Ústavnímu soudu na zrušení některých částí zákona 87/91 Sb.

Tento podnět je způsobilý jako důkaz k zablokování případného převodu těchto majetků na ji
nou osobu. Můžete se teda na základě tohoto důkazu dožadovat na Katastrálním úřadě vyznačení
na tyto majetky plombou až do rozhodnutí Ústavního soudu. Proto dopis KDS je v příloze
v plném znění . Kdo nemá možnost si zablokování sám učinit, může jej postoupit na adresu: Advokát JUDr.
Milan Hulík., Bolzano.va 1, Praha 1, PSČ.115 03. Do levého rohu dole na obálce vyznačte H-21. Připomínáme,
ze vylohys tímto spojené musíte zaplatit advokátní kanceláři. Tato možnost se naskýtá pro všechny ty, co nesplňo
vali podmínku trvalého pobytu a občanství jakožto oprávněné osoby, podle zák. 87/91 äo. Nevíme jaký bude výrok Ústa
vního soudu, ale i kdyby byl záporný věc uz je natolik rozjetá a budou vyčerpány všechny zákonne možnosti v CR, což
je podři nk a abychom zněli možnost věc joodat u mezinárodního soudu. Domnívám se, ze podmínka trvalého pobytu je proti
ústavní a že nález Ústavního soudu nam v této věci vyhoví. Zrovna tak budou muset být „nové lhůty pořádkové i kdvž
právo na majetek je nezadatelné, nezrušitelné a nepromlčitelné. Všichni ti, co nemáte CR občanství píšete, telefo
nujete yroc jsme to též nepožadovali v žalobě k Ústavnímu soudu. My jsme požadovali daleko více, ale toto je výsle
dek možnosti současné průchodnosti Parlamentu CR, což byla podmínka podpisů nejméně 41 poslanců a nebo pana prezi
denta. Pan prezident-Dám ani neodpověděl. 1200 dopisů jsme poslali do Parlamentu CR a výsledek se dostavil takový
jaky je. Několik dalších právníků včetně pana JUDr. Anděla pracuje r.a rozšíření, ale musíme brát i v úvahu, že
nález Ústavního soudu múze být překvapující a širší. K tomuto -problému ještě připomínám, že mnoho američanů českého
původu má dvojí občanství a to je fakt o kterém jsem se přesvědčil.

Jak dál jestliže podmínka občanství nevyjde ?

Podle mne a podle názoru právníků není nic ztraceno pro ty kteří nebudou mít občanství, ale byli okradeni. Jestliže
soud 'uznal podmínku pobytu jako neústavní a budou daný nové lhůty k uplatnění nároku na vrácení ukradeného majetku
budou tak muset učinit a budou muset v individuálních případech přes "Okresní a Krajské soudy se dostat až k Ústav
nímu soudu a ten by pak musel o podmínce občanství rozhodnout aniž bvjsme byli vázáni poslanci či prezidentem re
publiky. Dále pak jak jsem již uvedl jsou otevřeny dveře k mezinárodnímu soudu, protGŽe byly vyčerpány všechnu zákon
ne možnosti v CR.
Druhá možnost je pro všechny ty, ktervm byl jejich majetek zabaven výrokem soudu a tento výrok soudu byl zru
šen usnesením téhož soudu dle zákona 119/96 Sb by se mohli domáhat u soudu svého vlastnického práva proti tanu, kdo

do jejich vlastnického práva neoprávnene zasahuje " zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo

mu ji neprávem zadržuje ", Tak praví § 126, občanského zákona. A tuto cestu v individuelních případech dotá
hnout zase až k Ústavnímu soudu a dále pak je otevřená cesta k mezinárodnímu soudu. Já vím, je to zdlouhavé, ale je
to za současného stavu a rozdělení politických sil v Parlamentu nutné. Vydat Vám ukradené majetky a nebo Vám za ne
vyplatit náhradu je nejprve politická vůle.' Je tu i třetí cesta, je to.sjednocení všech pravicových sil v jednu silnou pravicovou stranu, která navrácení
všeho nakradeného a všem bude mít v programu. H-21 spolu s pane Samerem a panem Andělem a jinými stálo u zrodu nové
pravicové síly či strany Demokratická unie - DEU. Podle nás je to jediná možnost do budoucna, jak se dostat k pravdě
a spravedlnosti, jak zamezit znovuvzkříšení komunismu a legalizaci rudých mafií, které vyměnily Marxe za nakradené
majetky. Informace kolem této- strany a přihlášku k členství otiskujeme v příloze ve zmenšeném formátu. Neměl by být
pro Vas problém si tuto poslední stranu naši přílohy dát zvětšit a nejméně desetkrát rozmnožit a poslat svvm známům
Kterým není lhostejný osud rodné země.
Husím veřejne poděkovat nestorovy našeho snažení JUDr. Ing. Jaroslavu Andělovi za jeho práci v jeho 86ti letech.
Objednáváme proto u něho několik právním rozborů a výsledcích Vás později budeme informovat. Cíl máme všichni na
prosto stejný, odstranit všechny křivdy a pro každého. Někdy je tu odlišný názor jak se k tomuto cíly dostat, podle
mne otázka taktiky je velice důležitá. Nepřispívá věci roztříštěnost. Nepřispívá věci ani jajáskování. Proto las
prosím všechny o sjednocení, vemte orosím i v úvahu, že mnohdy roztříštěnost osamění a je v zájmu bývalé rudé mafie
kterou dokonce zasévají do našich řad.
Hodiny ukazují pet minut po půlnoci a tak další informace jen ve stručnosti.
V? co máte.-problémy se^zemědělškvrrď restitucemi a máte připomínky k těmito zákonům, ozvěte se nově vzniklému tvmu
JUDr. Tomáš Shonfeld, Žitná 25, Praha 1, P5C 110 00. Tento tým připravuje návrh na novelu zákonu kolem zemědělství.
Zrovna tak je způsobylý Vás zastupovat před soudem. Děkujeme' paní l-UDr. Fořtové za podporu v radiu, která ie rovněž
členkou tohoto týmu. .
.
V Jičíně Pod koželuhy č. -63 je paní JUDr. Veselá, která se vyzná v důchodové oblasti a začala nám pomáhat. Po
dohode s paní JUDr. Veselou gřioravujeme všeobecné rady pro všechny ty, kteří jsou a nebo budou žádat o důchod.
Veřejné jnínění ve prospěch" restituentů není dobré, podle nás je 50 : 50, dostáváme se mu ale na kobylku. Nemů
žeme čekat, že se bez našeho přičinění změní. Je to jako" kdychorn cekali budou padat pečené holuby do huty. Musíme
se proti dezinformaci která je i z vládních míst,- песо činit. Pan režisér C. zdácoval námět o restitucích na něko
lika katastrofálních případech. Nazval ho " ku předu leva ". Natočit a sestříhat bude stát více jak 70.060,- Kč.
Pak je ale větší možnost,, že některá ze současných TV stanic jej zadarmo odvvsílá.
Paní režisérka V. má natočeno na čtyři 30ti minutové TV relace kolem restitucí a hlavně kolem bývalých komuni
stických koncentračních táborů na příbramsku. Mnoho lidí zodpovědných z té dobv žije. Mezi tím podrazily střižnv a
vzniklo mnoho, snah, aby se dál netočilo ani nestřihalo a tak paní "režisérka nemá na dotočení. Grant od tíK je ve' hvě
zdách - možná rudých, hlásí se další náměty7 a možnosti natočit kolem genocidy zemědělského a živnostenckého rodu,
zábrana jsou peníze, jaroto hledáme sponzory.
.V příloze je výzva na zrušení," či zákazu činnosti Komunistické strany Cech a Moravy z 2ě„ září 1993 od KPV.
Prosím Vás, podpořte tuto výzvu svým souhlasem vyjádřeným v dopise několika větama Parlamentu CR, Sněmovní A, Praha 1
PSC 118 26. Múze být i více' podpisů na jednom dopise. Kopie nam dejte na vědomí. Neodkládejte tento bod, je důležitý.
Puštjv-i, a-Jmsa H-21, Příbram 3/454, PSČ 261 01
Bankovní spojení: česká spořitelna v Příbrami, směr, kód 0800-účet H-21, č. 185856-218
Za všechny finanční dary dopředu děkujeme

_ Protože nevíme kdo všechno bude tyto řádky čist musíme sva slova merit. Kanunistá nedávno plivali na svqje rudé
knížky a styděli se za ně a nyní se množí případy, že do některých státní institucí Jsou přijímáni jen osvědčeni
soudruzi. V těchto pří sadech už tak nejde moc o politiku, ale o společensky nebezpečnou mafii a vzhledem na stále
nejasný nouzový východ, člověk nikdy neví co vše se může stát.
Protože jsme tu v první linii a bez odpočinku již mnoho měsíců, rozhodli jsme se, že cd června tohoto roku bu
deme mít .prázdniny. Po prázdninách se Vám znovu ozveme, proto jakoukoliv korespondenci s námi můžete vyřídit před
a nebo az potom. .
(urvalo se nám několik lidí s přáním o zprostředkování jejich inzerátu na prodej, koupi, či seznámení. Vyhovíme
podle možnosti.
Děkujeme za pozdravy z Mexika a Jižní Ameriky, vítáme Vaší činnost a děkujeme. Zrovna tak děkujeme za propagaci
a založeni nových buněk v Náchodě, Uherském Hradišti a na ostavsku. Posíláme mnoho pozdravu a přáni do Vyškova", víme
o Vás, do Plzně, do Hradce Královeho, Ústí nad Labem, Most, Sokolov, zrovna tak Milevsko, Písek, Strakonice, Znojmo,
Jihlava či České Budějovice.
Ze zahraničí musíme pochválit dobrou spolupráci s Kanadou a USA. Zásluha jpana Sarrmera a paní 0. Jonas je ne
sporná. Ze vzdálenou Austrálií jsme v poslední době ztratili kontakt, ale věříme, že manželé Žářických a pan Krotký
to zvládnou. Chtěl bych se omluvit všem těm a souhlasím s nimi,. že nemám neilepsí češtinu, co rám na mysli a na srdci,
to rám.na dlani a to také Vám tak píši. Zdokonalit bych se potřeboval v angličtině a tak mně na tu češtinu nezbývá
mnoho času a tak případné chyby v "textu si opravte. Děkuji Vám dopředu.

Back of the class
The U.S. is among the stingiest industrialized
nations'in per student education spending Per pupil education spending as a
percent of per capita income
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США. Слое нет, многие
американцы гордятся своей
системой образования. Не
будем спорить о ее
преимуществах -— о ни Г '
несомненно .'есть. Но вот
истинное положение в
области финансирования этой
важнейшей стороны жизни
любого общества оставляет
ежелать лучшего». Чтобы
убедиться в правоте этого,
приглашаем вас взглянуть
на график, помещенный на
страницах журнала
| »Ю. С. Ньюс Энд Уорлд
Рипорт». На нем наглядно
1
показаны Затраты на
, образование каждого студента
указанной страны в
1 процентном отношении к
доходу на душу населения...

"Res publica" č. 14/94

Budeme útočištěm zklamaných, říká pro náš deník člen přípravného výboru Demokratické unie Milan Hulík

Přibude na české scéně nový politický subjekt?
w

NO

**

Demokratická unie - DEU

Cesta obnovy:
Nejen prosperita, ale І morálka a právo

Č

lenové přípravného výboru Demokratické unie předkládají veřejnosti svou progra
movou rozvahu. Bude sloužit jako základ pro pozdější vypracování programového
prohlášení, jako vodítko pro konečné zformování politické orientace, kterou chce DEU
prosazovat Rozpracování a doplním léto programové rozvahy bude předmětem činnosti
odborných skupin v rámci přípravy programového prohlášení Demokratické unie.
Programová rozvaha přípravného výboru Demokratické unie - proč to nepřiznat - je
z části shodná s Programovým prohlášením Občanské demokratické strany, které bylo pod
názvem Cesia 1 prosperitě odhlasováno a přijalo v dubnu 1991 na ustavujícím kongresu
ODS. Takto formulované prohlášeni přijala rok nato v parlamentních volbách za své tře
tina národa, mez; nimi jisté i velká většina lích, kteří dnes podporují Demokratickou unii
Teprve opětovné prostudování programu ODS po třech letech od jeho vzniku a po dvou
letech od voleb jejím voličům i řadovým členům zřetelní ukáže, jal; daleko se tato strana od
svého programu vzdálila. Posun dnešní ODS by se dal dokumentovat na dlouhé řadí pří
kladů Za všechny jmenujme alespoň jeden, který hloubku jejího morálního propadu ilustruje
snad nejlépe. Miroslav Macek, vysoký činitel ODS. 22. února prohlásil v rozhovoru pro ce
lostátní deník o příznivcích DEU. že se jedná ..o životní ztroskotance a lumpenproletaridt.
jejichž jeduiírn programem je negace všeho". Příčina? Stejné jako za totality pouze skuteč
nost, že lito lidé s: dovoluji mil jiný názor a odmítají bezvýhradné podporovat tu jediné správ
nou stranu. Nehoráznost slov umocnil název listu, ve kterém byla oiišténa ... Rudé právo.
To podstatné, pro co jsme se již jednou rozhodli, není třeba ménit. Je však nutné tyto
sliby uskutečnil - což současná ODS v mnoha důležitých částech svého programu již dnes
není ochotna, ale pravděpodobné ani schopna. Proč tomu tak je? Jednou z hlavních pří
čin je zřejmí skutečnost, že její program postrádal v dostatečné míře morální a duchovni
rozmír. bez kterého - mimo jiné ■ nelze zaručil, že to, co bylo jednou slíbeno, bude také
skutečné splněno. Demokratická unie chce proto především respektoval přirozenou tou
hu svých budoucích členů a voličů po jednotě slov a činů.
Tížištém práce přípravného výboru Demokratické unie v příštích mísících bude orien
tace na blížící se komunální volby, kleté jsou důležité nejen pro budoucnost obcí, ale i pro
formování základních organizačních struktur nové vzniklé strany. Tomuto tématu je
věnována druha část programové rozvahy.

I. - Programová rozvaha
přípravného výboru Demokratické unie
lenové přípravného výboru Demokratické unie předkládají veřejnosti tímto k úvahám,
diskusím, aie především k tvořivé spolupráci, svou programovou rozvahu Tento
text bude východiskem pro přípravu programového prohlášeni Demokratické unie.
a / Jen právní a zároveň demokratický stal může být garantem základních
lidských a občanských práv. Jeho dosavadní neexistence je hluvní příčinou naši současné krize duchovní i mravní, právní nejistoty, stoupající kriminality, počínajícího
organizovaného zločinu, obav o bezpečnost osob a majetku.

Č

Za právní považujeme takový stát, který vychází z tradice historického vývoje práva
moderních evropských zákoníků a který garantuje rovnost všech před zákonem a činí
právo závazným pro všechny bez rozdílu.
Právní stát vychází ze základní zásady dělby moci - oddělením zákonodárné, soudní
a výkonné moci. Je vyznačován zásadou, že občanovi je dovoleno vše, co mu není vý
slovné zakázáno Přitom však musí být respektováno, že svoboda jednotlivce nesmí zna
menat nesvobodu či ohrožování soukromého vlastnictví jiných nebo být příčinou chaosu,
anarchie a narušování demokratických základů společnosti. To musí být vyváženo sta
novením mezí pro zásahy státu do práv jednotlivce. Existuje řada důkazů, že jsme teprve
na začátku česly k vy budováni právního státu. Znepokojující je fakt, že se tento vývoj
opožduje za vývojem ekonomiky. Politika vládnoucích koaličních síran, zejména ODS.
přesvědčivě prokazuje, jak daleko k takovému státu ještě máme.
a z

Přípravný výbor Demokratické' unie vychází z toho, že:

• protizákonné a nemorální jednáni veřejných činitelů neni důsledné postihováno;
• těžkopádná justice neni schopna poskytnout občanovi právní jistotu a možnost
domoci se v přijatelné době svých práv;
• v2dor přijatému Zákonu o protiprávnosti komunistického režimu nedochází k postihu
pachatelů závažných trestních činů;
• tato justice v důsledku setrvalosti socialistického fungování a zkompromitovaných
soudců nevzbuzuje důvěru občana;
• málo účinné a neefektivní fungování orgánů trestního řízení přispívá k růstu krimi
nality a vzniku organizovaného zločinu;
• justice v důsledku vnitřní solidarity těch, pro které moc znamenala větší autoritu než
právo, neodčiňuje křivdy přinejmenším s takovou rychlosti, s jakou je páchala;
• justice neplní zcela své poslání chránit slabé před silnými, bezmocné před mocnými
Naopak, mnohé nasvědčuje tomu, že ochranu v ní nacházejí bývalí i dnešní mocní;
• justice se nesnaží o demokratický výklad zákonů, ale spíše o výklad restriktivní;
• dosavadní legislativa je vytvářena improvizovaně a pod tlakem okolností bez pro
myšleného systému, bez jasného rozdělení veřejného a soukromého práva a je zatížena
socialistickým duchem;
o v důsledku kontinuity se socialistickým právem vytvořil dosavadní vývoj legislativy
nepřehledný a roztříštěný souhrn právních norem vedle přetrvávajícího dědictví socialis
tických zákonů;
• byla fiagrantně porušena zásada spravedlnosti a rovnosti v prostoru vytvořeném res
titučními zákony.
e panuje nedůvěra občanů jak v právo, tak v soudce;
e spojení polníků se světem podnikáni se nepovažuje za nemorální a není stanoveno
za nezákonné.
Proto bude přípravný výbor Demokratické' unie prosazovat:

• lvorbu skutečně demokratických moderních zákonů vycházejících z vlastních
právních tradic s přihlédnutím k zákonům vyspělých právních států;
• personální změny v nejvyššich orgánech spravujících justici a v justici samé;
• zajištěni bezpečnosti svědků, stěžovatelů a osob neprezentujících a vy konávajících právo;

• důslednou kontrolu plnění povinností pracovníků justice a orgánů trestního řízeni;
• odchod všech zkompromitovaných soudců a dalších pracovníků justice včetně stát
ního zastupitelství;
• rozhodný a důsledný boj proti korupci;
• nový zákon o státním zastupitelství nebo jeho novelizaci a novelizaci zákona o sou
dech a soudcích;
• vytvoření skutečně efektivně působících správních orgánů na základě zásady, že stát
a jeho orgány slouží občanovi, který je jejich loajálním partnerem, nikoliv však poddaným;
• obnovu právních fakult ve skutečně právní demokratická učiliště a odchod těch uči
telů. kteří se zasloužili o genocidu demokratického práva;
• výchovu nové, socialistickým právem nezatížené generace učitelů právnických fakult.
b/ Současné orgány státní správy jsou obrazem socialistické vrchnosti, nejen pro své
personální obsazeni, ale í způsobem svého fungování Setrvalosti jejich nadřazeného vzta
hu a funkčnost často odvislá od míry uplácení vytvářejí z tohoto důležitého článku státní
administrativy orgány libovůle a korupce. .Tím se občanovi odnímá právo demokratického
paruierství a možnost komunikace se státem jako rovného s rovným. Je třeba vytvořit sku
tečně efektivně působící správní orgány na základě zásady, že stát a jeho orgány slouží ob
čanovi, který je jejich loajálním, nikoli však poddaným partnerem. Předpokladem toho pak
musí být profesionalizace úředníků, vznik profesionála administrativy • služebníka občana
a státu, decentralizace pravomocí a efektivně a objektivně působící správní soudnictví

c / Tržní vztahy, které již byly v České republice nastoleny, samozřejmě podporujeme,
ale zároveň zdůrazňujeme: Základem privatizace musí být důsledná restituce veškerého
majetku, který byl ukraden, jako nezpochybnitelná záruka nedotknutelnosti majetnických práv. Š tím souvisí hledání cest rozhodného a účinného postupu proti korupci, jat
ve finanční, tak politické oblasti. Demokratická unie bude prosazovat účinnou podporu
drobných a středních podnikatelů, skutečných tvůrců hodnot, jež české republice přine
sou z dlouhodobého hlediska stabilitu a prosperitu. Bez silného středního stavu neni mož
ná hospodářská ani polická rovnováha a svoboda; ovšem ani sociální vyváženost, která
je základním rysem každé moderní společnosti.
d / Zdraví člověka a zdravé životní prostředí jsou nejdůležitější statky existence
lidské bytosti. To je velice úzce svázáno se zdravou krajinou, jež musí být v rukou lidi,
kteří z ní vycházejí, jsou s ní historicky svázáni a nechápou ji pouze jako nástroj ekono
mické prosperity, ale jako živý organismus, který je základním předpokladem plnohod
notné existence S přírodou je nutno koexistovat, nikoliv ji pouze vykořisťoval. Proto
hodláme podporovat obnovu zemědělského stavu v jeho tradičním smyslu slova. Ted)
hospodář, nikoli jen producent.
e/ Za jednu z priorit považujeme prosazování svobodného a skutečně pluralitního
toku informací, bez kterého nelze zajistit účinnou kontrolu demokratických instituci ze
strany nejširší veřejnosti Podobně hodláme věnovat pozornost obecné úrovni vzděla
nosti národa (rozvoj školské soustavy, péče o kulturní instituce a podobně).
f / Demokratická unie by měla být stranou, která dokáže sjednotit nejen členy
stá sajících pravicových stran a jejich voliče, kteří cítí nutnost se sjednotit, ale také ty,
kteří jsou přesvědčeni, že prosperitu národa nelze zajistit bez duchovního rozměru.

Pouze ten může nám i budoucím pokolením zaručit zodpovědnost občana nejen vůči
sobě a své rodině, ale i vůči bližním a vlasti. K plnohodnotnému životu nepostačí pouze
bohatství, není však třeba se ho zříkat. Nelze bo však získávat za každou cenu. Touto
cenou nesmí být bezvýhradné podřízení základních sociálních vazeb tržnímu mecha
nismu.

II. - Demokratická unie v komunálních volbách

Z

akládající sněm Demokratické unie se uskuteční koncem května letošního roku. Bude
tak vytvořena možnost zúčastnit se ještě komunálních voleb. Účast Demokratické
unie v komunálních volbách umožni nejen formováni místních organizačních struktur,
ale přispěje zejména k uplatněni programových zásad v komunálni politice.
Minulé komunální volby byly hlavně volbami proti komunistické minulosti a totalit
ním praktikám v komunální politice. Ty nastávající by měly být již volbami pro
gramovými. Za optimální bychom považovali situaci, kdy neformální skupiny občanů,
které jsou schopni formulovat svou představu dalšího vývoje obce, ji zpracuji do voleb
ního programu a budou za tento program kandidovat. Ti. kteří se přihlásí k programovým
zásadám Demokratické unie, mohou kandidovat pod její záštitou, aniž by se narušil nad
stranícky přístup, který bude v mnoha případech chtít být zachován.
Jc to jedna z možností, jak zabránit sestavováni kandidátek za každou cenu politickými
stranami, které většinou nemají dostatek kvalitních členů Podle dosavadní zkušenosti
stran) nejprve naplňují kandidátky a pak sestavují volební program. My chceme
vytvořil podmínky k tomu, abv programy vznikaly jako prvotní, bez ohledu na stra
nické zájmy. Pouze tak lze zajistil, aby tvůrci vítězného programu jej byli schopni také
uskutečnit. Nechceme připustit, aby volební program) byly jedna věc a jejich uskutečňo
váni věc druhá. Ten, kdo se svým programem zvítězí, musí přebrat veškerou zodpověd
nost za jeho splněni, či nesplnění. To lze uskutečni: pouze tehdy, pokud budou programy
vypracovány zodpovědně a nejako povinné slohové cvičeni nezbytné pro to. aby pří
slušná strana vykázala volební vítězství.
Práce při naplňování volebního programu je především týmová záležitost. Pokud vý
sledky voleb dosadí do místních zatupitelstev lidi z různých stran s různými volebními
programy, nepodaří se sestavit tým. který bude mít jasný program a společnou vůli ho co
nejlépe naplnit. Proto považujeme za nejefektivnější opačný postup, než lomu bylo dosud.
Chceme vyhledat neformálně vytvořené týni) občanů, kteří mají společně sdíle
nou představu o dalším vývoji své obce, a chceme jim umožnit, aby jejich týni jako
celek kandidoval za svůj program. Nebudou nijak vázáni stranickými příkazy, pouze
svým svědomím a nosnými programovými zásadami, které vyplývají z charakteru
politického zaměření Demokratické unie. V tom v idíinc svůj hlavni přinos v atmosféře,
kdy viditelně stranické zájmy mohou odradit od komunální politiky mnoho schopných
občanů, kteří b) za připravovaných podmínek pravděpodobně do komunálni politiky
nevstoupili.
2j přípravný výbor Demokratické unie

Ing. Alena Hromádko v á a JUDr. Milan Hulík
Kontaktní adresa:

Demokratická unie, Kotlaska 5/64, 180 00 Praha 8, teh/fax: 02-684 76 55

Volební preference nové DEU: 6 procent!

Praha - Institut pro výzkum veřejného mínění při posledním
průzkumu pokládal standardní otázku, zda by šli lidé volit, kdyby
bvh příští týden volby. Celkem odpovědělo 829 dotázaných, kteří

Povolání:--------------------------Vzdělání:___________________ _

Jméno a příjmení:_______________________________ _____ ____

Datum narození: ___________ ___ Rodné Sslo:-------------------------

--------- -------------------- ----------- Telefon:________________ __

VÝZVA
U d á lo s ti p o s lo d n íc h tý d n ů a d n ů , n e jn o v é ji p a k již d ru h ý p o k u s
o k o m u n is tic k ý p ře v ra t v R u s k u , n á s n u tí v y d a t tu to v y z v u :
K S Č M , v á rn a tra d ic i s v ý c h p ře d c h ů d c ů
• h ru b ý m z p ů s o b e m z n e u ž ív á d e m o k ra tic k ý c h z á k o n ů a Z á k la d n í lis tin y
o b č a n s k ý c h p rá v a s v o b o d ,
- p o d k o p á v á e k o n o m ic k o u re fo rm u , š ířf n e p ra v d y o p o litic k é s itu a c i,
v y v o lá v á h o s p o d á řs k é a fé ry, k te rý m p o s u z u je p o litic k y m o tiv .
- k tě m to d e s in fo rm a c ím p o u ž ív á k ro m ě s v é h o lís k u i jin ý c h s d ě lo v a c íc h
p ro s tře d k ů , z e jm é n a 1. p ro g ra m č e s k é te le v iz e , k d e p ů s o b í d o s u d
m n o h o p ra c o v n ík ů p o p la tn ý c h d o b ě to ta lity ,
- tv rd í, že n e n í n á s le d n o u o rg a n iz a c i K S Č a n e m á s n i n ic s p o le č n é h o .
V e s k u te č n o s ti o d K S Č p ře v z a la č le n s k o u z á k la d n u , m a je te k a m e to d y ,
tv rd í, že se d is ta n c u je o d id e o lo g ie a m e to d K S Č . a v š a k je jí p o s la n c i
p o d a li k Ú s ta v n ím u s o u d u ž a lo b u p ro ti z á k o n u o p ro tip rá v n o s ti k o m u
ru s tic k é h o re ž im u , k te rý o d s o u d il id e o lo g u a m e to d y K S Č .
-

N á i p rá v n í řá d n e p řip o u š tí e x is te n c i z lo č in n ý c h a te ro ris tic k ý c h o rg a 

->. ■ ■ r<
...

;f

Adresa:_________________ _______________ __________________

n iz a c í. V z á k o n u o p ro fip rá v n o s ti k o m u n is tic k é h o re ž im u a o d p o n i p ro ti
n ě m u je K S Č d e fin o v á n a p o p ře d c h o z ím v y č fu je jic h z lo č in ů ja k o o rg a
n iz a c e z lo č m n á a z a v rž e n íh o d n á . T ím , že je d e fa c to K S Č M je jí n á s le d 
n o u o rg a n iz a c í, je tře b a i ji p o v a ž o v a t za z lo č in rio u a z a v rž e n íh o d n o u
a je jí p říto m n o s t v P a rta m o n tu Č R za p ro tip rá v n í.
D e m o k ra c ie m á p rá v o b rá n it se p ro ti z lo č in u i k d y ž jc z a h a le n d o
d e m o k ra tic k ý c h frá z í. N e b rá n ě n i h ro z íc ím u z lo č in u |e s te jn ě a b s u rd n í
a s e b e z n ič u jíc í,
ja k o p s e u d o h u rn a n is tic k é p o je tí d e m o k ra c ie , k te ré
p o s k y ltq a v íc e p rá v z lo č in c i k v y k o n á n í z lo č in u než je h o b rá n íc ím se
O b ě te m .
V lá d o a P a rla m e n te Č e s k é re p u b lik y , n a p ra v te h ru b é p o litic k é c h y 
b y s v ý c h p ře d c h ů d c ů , k te ří fa le š n ý m h u m a n is m e m d o v o lili b o lš e v ic k é
m a fii i n a d a lo p a ra z ito v a l n a d u š i i tě le n á ro d a a p n s p é jto k v y s lo v e n i
z A k a z u č in n o s t i k o m u n is t ic k é s ír a n y č u c h a m o r a v y .
S to jím e za v á m i, v ě řím « v á m a n e b u lm e v á m s v o u p o m o c n o u ru k u
N a š e m l.vd á re p u b lik a a jo jl d e m o k ra tic k y o rie n to v á n i o b č a n é sl n o z a
s lo u ž í b ý t v y s ta v e n i h ro z b ě n o v é to ta lity .

Čestné prohláJení:

Prohlašují tímto a svým podpisem stvrzuji, šejsem nikdy nebyl
Senem ani kandidátem Komunistické struny Československa, Senem
Lidových mSkC ani příslušníkem nebo spolupracovníkem StB.

Beru tímto na védomf, le prokáše-B se toto prohlášeníJako neprav
divé, bude důvodem pro mé okamSté vyloupení z Demokratické unie.

Datum:________________ Podpis:------------------------------------------- -

Budeft-3 chtít uvést do& stru&ré ódsje kt své esebi 3 námify k fradoudpréd
Demokratické unie, utůšete k tomu vyutít Avbou strom této plOdáScy. D&s&sse.

Kontaktní adresa:
Demobtrtídíá unie, KoHcska 5/64, 180 00 Praha 8, tel./fax: 02-684 76 55

40 procent lidi by se voleb roz
hodně zúčastnilo. 30 procent spíše
ano a pouhých 9 procent spíše ne.
10 procent dotázaných by se roz
hodně nezúčastnilo a 11 procent
není rozhodnulo. Podíl občanu,
kteří chtějí volit, se od ledna prakticky nemění. Se vzrůstající úrovní
vzděláni stoupá počet odpovědí
rozhodně ano a spíše ano. Vysoko
školsky vzdělaní lidé odpovídají
kladně v 83 procentech. Vývoj vo
lebních preferencí je stabilní. Po
tvrdily se i tendence signalizované
únorovým výzkumem, že podíl ne
rozhodných nyní tvoří 1/4 poten
cies- nálního voličstva a že ODS se

.zotavila“ ze ztrát, které zazname
nala koncem roku. Pozice malých
stran jsou stále stejně slabé. Pořad)
volených stran začíná ODS s 30
procent, pokračuje ODA s 11 pro
cent, ČSSD by získala 10 procent,
KSČM a KDU-CSL 4 procenta.
Ostatní strany by volilo pod 3 pro
centa obyvatel - s výjimkou nově
vzniklé Demokratické unii, které
ve výzkumu byla poprvé věnována
rovněž pozornost. 22 procent obča
nů o DEU slyšelo, 6 procent lidi ji
považuje za potřebnou a volilo by
ji a stejný počet by ji nevolil. De
mokratickou unii považují za po
třebnou 21 procentům voličů ODS.

mají volební právo.

Přihláška k členství v DEU,
3 ’ j
i
:

I

Klub poslanců
Křestansko-dem okratické strany
Poslanecké sněmovně
v

Sněmovní 4. 118 26 Praha
Tel/Fax 02-530741

Vážený pane,

//jU

i.. .A l
^ g g ^ L J U Ě ší
V ě d o m í o d p o v ě d n o s ti

V Praze, 22. 2. 1994

dovolte, abych Vás informoval o tom, klub poslanců KDS v návaznosti

na iniciativu H-21 a setkání zástupců exilu s některými poslanci ústavně
právního výboru Parlamentu ČR nechal vypracovat žalobu k Ústavnímu soudu

na zrušení části zákona č. 87/199) Sb. Tuto žalobu jsme konzultovali s

různými právními experty i tvůrci tohoto zákona. Po projednání ve vrcholných

poslancům PSP ČR. S radostí Vám sděluji, že se pod náš návrh podepsalo 53

orgánech KDS jsme tento náš návrh nabídli ke spolupodepsání ostatním

poslanců Parlamentu České republiky.

Žalobu jsme v sobotu 19. 2. 1994 doručili Ústavnímu soudu ČR. Je

podána na protiústavnost požadavku trvalého pobytu a na ustavení o účinnosti

zákona. Její znění spolu se seznamem spolupodepsaných poslanců Vám

Vážený pane, pevně věřím, že této žalobě bude vyhověno a

posílám v příloze.

:

1

------- ež- * --------------

” Res p u b lic a ” č . 1 4 /9 4

Marek Benda
předseda klubu

1A. vu-X—

spravedlnosti bude učiněno zadost. Těším se na další spolupráci.

S úctou

Příloha

Václav šroub
předseda H-21

^rvní soakromý týdeník
se samizdatovou tradicí

15. dubna 199<

RES PUBLICA

iff

Takovýhle pozdrav od StB jsem obdržel 21.3«1^0^, který jak
vidno na následující straně oslovoval určitou skupinu lidí,
kterou chtěli pumpnout, každého o nejméně 2^0,- ^čs.
V.H.

Uvnitř

čísla:

—

L. Společenská iniciativa demokratických aktivistů agentura StB v akci - tentokrát jako vyděrači.

2.
3.
4.
5.

Rajko Doleček: Pavda o Srbsku./Hlas pravoslaví/
Josef Herman: Kdo byl Jan Mikolášek? Autor
Čenda František: Nepříjemná vzpomínka, patří na č.4
Na sjezdu 39 zemí - Nová strana - Radikální střena

Předpokl.cena: 1,- Kčs
vycházelo
obnoveno

X^ává:

HajnČ

CSA 34, 787 01 Šumperk

MIČ: 47263

197 3
1987

Náklad: 50 výtisků

-1975
ročník 11 číslo 15

?§É6:
°

v-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 199-4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tento dopis byl rozesílán po republice agenturou StB a jeStě hež jsem
se stačil rozkoukat,abych poslal těch 200,- již se hlásilo ze "Svobodné
Evropy", že se jedná o provokaci a že na to nemá nikdo ozývat, nebot by
to mohlo být zneužito. Vsadím se o co chcete, že naše sametová vláda tskové prkotiny jako vydírání StB za účelem nezákonného obohacování si ani
nevšimne. Stejně jako ta komunisPRI1ELI,
І
tická,kdybych si stěžoval.
V.H.
V SOUVISLOSTI S NAŠI POSLEDNÍ AKTIVITOU BYLA VAZNÝM
ZPŮSOBEM POSTIŽENA CELA I-ADA KLASÍCH STOUPENCŮ.
STALE NAM JESTE NENÍ DOVOLENO PREZENTOVAT SVE NÁZORY A
PRESVEDČENÍ PRED ŠIROKOU VEREJNOSTI! NESMÍME SE VSAK NECHAT
ZATLAČIT 00 DEFENZÍVY!!! NAŠE SKUPINA VYCHÁZÍ S INICIATIVOU,
PRO KTEROU JSME JIZ ZÍSKALI RADU STOUPENCŮ. JEJÍM SMYSLEM JE
ORGANIZOVANÍ FINANČNÍ SHlRKYr- SLOUŽÍCÍ K POKRYTI VYDAJU SPO
JENÝCH S KAMPANI NA OBHAJOBU NAŠICH STOUPENCŮ, NA UHRADU-POKUT A OPAIRt'JI, KTERÝMI JSME POSTIHOVALI.
Z ROZSAHU NAŠI SPOLEČENSKÉ AKTIVITY, JAKOŽ I REAKCI URČI
TÍ. CASÍJ SPOIECNOSTI NA SKUTEČNOST, ZE REÁLNE EXISTUJEME,JS> F ORGANIZOVANÍ A HUSI SI- S NÁMI DO BUDOUCNA POCITAT, VY
LI YVA, 71 b DOSAZENI NAŠICH CÍLU BUDEME POTŘEBOVAT VYSOKÉ
FINANČNÍ ČÁSTKY 1 V KORUNÁCH.

ZAKLADNT FOND JIZ EXISTUJE A K JEHO ROZŠÍRENÍ JSME VYBRAPi'A’/F IEhE, SPOLEHLIVOU OSOBU S UZKYM VZTAH! M K NAŠI CINі'О.МІ л INICIATÍVE. SPOLECNE S NAMI MUZES INVESTOVAT PENIZF
•-0 Sí-OI I lNF HO FOHDII, KTERÝ JIZ NYNÍ РОМАНА NEJVÍCE POSTIŽENÝM
A J1JMH Hl IZKYM А V BUDOUCNOST 1 PAK BUDÍ- SLOUŽIT MOZNA KOMUKUI. I V / OAS.
I 1

I

POSIUVNI ROUKAZKA S NAZVEM A ČÍSLEM NAŠEHO KONTA, ZRIZE!• SM.S v PRAZE DOKAZUJE, ZE NEJDE O ZTRACENOU INVESTICI.

'A
ІЧ
F

l'i|n POUKÁZKU MUŽI S ZASLA1 LIBOVOLNOU ČÁSTKU, AVŠAK VZHLE4 VYOAJU ’ A VY7NAMH AKCE PODLE MOŽNOSTI NEJME-NE—P«G—---------

lili I v E V YІ I. • • • VI J M F N i • A A U H S U A OD E S L J JI 0 O 31. B REZKA
Pt •■'•D i LÍSTEK PUTI VI.OZ 1'0 PRII OŽENE OBÁLKY A BEZ PRODLENI
i»|h SI 1 . l- kANkUVNL i lrjl /| KCS.

< |

1 .K . .

МПЛ(.Г, KII-RA PROVÁDÍ RF.FUNDACI NAŠICH VYDAJU, JE JED'>t .1 v r/NA ’N| JSI Г.Н PR ISPÍ VHVA1 ELU A JE ZNAMA SVÝM VYSU-

I) U
fMp
*
ZAIOZFOIM. Z JI J I Hit I ONOU JSOU PODPOROVANÝ OSOBY
/V Л'И PuSI|/T'lE. POKUD BY SI SE OCITNUL V TETU SITUACI, BUDE
II m-ZvJl Z POSKYTNUTA PODPORA. FOND NEUZAV1RAME, UVEDEME DATU” Pl ’ І I PiPi/i PRU PRVNÍ ČTVRTLETÍ TOHOTO ROKU, KTE
JE
i'Uvrií z Zt'RAi.f'VAVANA VÝPLATNÍ LISTINA PRO JEDNOTLIVÉ AKTIVISTY,

kterému

PRD

iniciativy.

MA/i V

Lh.TU BYLA

VYBRANÁ PCCATECNl PÍSMENA NAŠI

SI (U ECEHSKA

IHCIAIIVA DEMOKRATICKÝCH

Ah 1 Ї VISTU

P.S. PHKHU MAS KOLEM SEBE SPOLEHLIVÉ PŘÁTELE,
SFKOVE POUKÁZKY

VYUŽIJ PRILOŽENE

1 PRO NF.

Pravda takové dokazování autorství by bylo naprosto neřešitelné, při
všech justičních procedurách jak je demokratický stát těmto zločincům
správně umožňuje. Ale stejná práva žádám i pro odpůrce komunistů, kterým
se neumožní někdy ani konfrontace před prokurátorem. Viz Ing.VešKo C. V.H.

І.

Svědomí

c

ICL 1^^
B Janpřírodní
^/Ĺií^pCdseí^
JÁ
léčitel ???
V dějinách lidového léčitelství
vynikali vzácní lidé obdařeni da
rem mimořádných schopností ur
čovat diagnózu a léčit přírodními
prostředky. Pomáhali lidem nejrůznéjších sociálních vrstev na
vracet a utužovat zdraví z téch
nejpřirozcnéjších zdrojů-bylin z
Boží lékárny.
1 v českých krajích máme v lé
čitelství velkou tradid a jedním z
nejznáméjších léčitelů, o kterém
bych se chtěl zmínit, je p. Jan
Mikulášek. Narodil se dne 7. dub
na 1889 v Rakycanech u Plzné,
kde se i vyučil u svého otce
zahradníkem.
Začátek jeho léčitelství nastal v
r. 1918, kdy se setkal s vyhláše
nou bylinářkou p. Můhlbachovou
ve Volduchách, která poznala je
ho nadání a zasvétila jej do tajů
léčitelství a krátce poté začal pak
léčit bylinkami samostatné.
Diagnózu provádél z přinesené
rarnu moče a celkové charakte
ristiky pacientů.
V roce 1935 se přestéhoval do
Bédovic u Třebechovic p. Orebem a v r. 1937 se opét stéhoval
do Prahy, dále v r. 1938 do Hradečka u Kladna, kde pobýval do
r. 1947. V roce 1946 se v Hradečku ujímá téžce nemocného
Antonína Zápotockého, tehdejší
ho předsedy URO (ROH), které
mu méla být amputována noha
zachvácena snétí (pozůstatek z
koncentračního tábora). V praž
ském Sanopsu považovali ampu
taci nohy za jediné východisko.

Pan Mikoláše k jej po třech tý
dnech léčení zcela uzdravil, což
byla pro jeho odpůrce výzva pří
mo na kordy. Když v r. 1957 Mikoláškův ochránce Antonín Zápo
tocký zemřel, byl pak ze všech
stran varován. Již v r. 1959 byl
fingovaný soudní proces a Miko
láše k odsouzen na tři roky. Po
odvolání mu byly ješté dva roky
přidány navíc. V roce 1963, ve
svých sedmdesátičtyřcch letech,
byl z vězení propuštěn a odstě
hoval se do Vysokého Újezda u
Dobrušky za přispění MUDr. Ur
bánka.
29. prosince 1973 umírá po
mozkové mrtvici ve Vinohradské
nemocnici a 7. ledna 1974 jsou
jeho ostatky uloženy do rodinné
hrobky. Rekviem se uskutečnilo v
chrámu sv. Víta a farním kostele
ve Vinoři.
Pan Mikolášek čerpal z bohat
ství přírody a pomáhal nemocným
přes šedesát roků, kteří v ném
viděli svoji poslední naději. Mladí,
staří, vědci, lékaři, dokonce i
hlavy států. Nikoho nezarmouul,
nikoho neodmítnul, každému se
snažil podle svých možností
pomoci.
Bylo by dobré na jeho dobrý
odkaz nyní navázat, čerpat z jeho
zkušeností, aby se české léčitelství
dostalo opět na vysokou úroveň,
aby se k léčení využívalo mo
derních poznatků védy a dobrých
zkušeností léčitelů z výspělých
států. Pomoci našemu zdravotnic
tví zvládnout ve spolupráci s lé22

kaŕi nemoce, které jsou velmi roz
šířené - nemoce orgánů krevního
oběhu, rakovinu a nemoci páteře
a pod. Alternativní léčení by však
méli praktikovat lidé, kteří jsou
vedeni poctivou snahou lidem po
moci, aby k léČitelské praxi měli

"Мдпіщку sloup" na Staromčsiskčm nAmčstí v Praze.

diplom léčitele alternativní medi

cíny a přísahu před zkušební ko
misí, která diplom vydává.
Proto prosím všechny, kdo se s
panem Mikoláškem setkali osob
ně, aby napsali své dojmy ze
setkání, jeho názory a metody
léčení, aby nic neupadlo v zapo
mnění.
Navštívil jsem jeho rodnou
hrobku, kde vedle jeho maminky
jsou uloženy jeho ostatky. Pomník
je potřeba udržovat a získat pení
ze na další proplacení místa rodin
né hrobky. Bylo by zahodno usku
tečňovat setkání v den jeho naro
zenin a úmrtí (příští rok to bude
sté výročí). Hrob je neudržovaný
a dokonce chybí jeho busta, zřej
mě ji nějaký sběratel barevných
kovů odcizil. Budu pátrat, jak je
dlouho pryč. Je to smutný pohled
na prázdné místo, kde je rozteklý
zbytek svíčky a uschlé polní kvítí.
Zůstala zde pouze busta jeho ma
minky, ale na jak dlouho? Z opa
trnosti nepíši ani místo uložení
jeho posledních ostatků.
Přátelé, prosím vás, napište
cokoliv o p. Mikoláškovi víte, aby
bylo možno shromáždit vše, co se
týká jeho života i zkušeností.
Čanda František

O odkaz p. Mikuláška se
zajímám proto, že jsem diplomo
vaný léčitel alternativní medicíny a
podle přísahy, kterou jsem při
přebírání diplomu složil, chci po
máhat lém, kteří si nevědí se svojí
nemocí rady. (J nás je to rodová
tradice, léčím jiloterapit, bylinnou
akupresurou, a mentální energií již
mnoho let a mám velkou klien
telu.
P.S.

nepříjemná vzpomínka
Pohnutá a do poslední doby stá
le zahanbující je historie Marián
ského sloupu na Staroměstském
náměsú v Praze.
K jeho stržení došlo před sedm
desáti čtyřmi léty, 3. listopadu
1918. Z rozvášněného davu byl
později jmenován jako viník
Franta Sauer anebo socialista
Šťastný, který "to” měl v rodině
(viz atentát na dr. Karla Kramá
ře, který provedl jeho syn).
Týden po nabytí národní a stát
ní svobody snad mél být neblahým
činem proklamován smér, kterým
se mladičký stát chce ubírat, vy
jádřit pozoruhodný vztah k Římu.
Ze zkušenosti víme, že touto ces
tou šel.
Mariánský sloup však nebyl je
dinou kulturní ukázkou vybičova
né ulice. Ta se nezastavila ani
před jinými díly umělecky bohaté
minulosti, ačkoliv neměly s politi
kou pranic společného. Samotné
stržení sloupu bylo sice vyšetřo
váno, zato nikam nedošlo. Patrné

nebylo ani zájmu odsoudit původ
ce. (Údajné při svržení monumen
tu asistovala i nějaká mladá stu
dentka - socialistka, pozn. redak
ce.) Pohana Mariánského sloupu
však byla nejkřiklavější, takže za
stínila zničení jiných historickouméleckých důkazů o výspélosti
našich předků. Takměř se o nich
nehovořilo. Přišli jsme ale o ob
rovské množství umění za husit
ských bouří, utrpěli jsme hrůzné
ztráty za vpádu Svedů a několika
dalších příležitostí - konečné by
bylo na mišté seznámit nejširší
veřejnost také se zničením onéch
hodnot kulturního národa za nekultumího tažení obrazoborců popřevratových. Kdo je ale zveřejní
a kdy?
Trosky díla, roztříštěného o
dlažbu náměstí zachránili pouze
odvážní jedinci. S palčivými výt
kami jsou zachovány - některé v
Lapidáriu Národního muzea, ob
rázek z kapličky v patě sloupu v
Týnském chrámu dík rozhodnému

postoji týnského faráře.
Jenom staré rytiny seznamují s
dominantní posicí sloupu. Udával
ráz imposantnímu prostoru, sevře
nému radniční věží, Dienznhoferovým chrámem Mikulášským a
vzletnou hmotou Týna, který vy
stupuje jako okřídlený nad nízký
porost školy a měšťanských domů.
Wůrbsův pohled, zručné řemesl
ný, je výmluvným dokladem z po
loviny minulého století. Z téže
doby je pohled Langův se silně
romántisujícími prvky. Jiná rytina
ještě s Krocínovou kašnou, dnes
také v Lapidáriu, zpřítomňuje ná
městí vysoce uměleckým pojetím
jako celek. Mezi uvedenými ryti
nami působí jednoduchá kresbička
z počátku XIX. století jako naivní
umění, které v příkladné lineár
nosti nepozbývá upřímné srdeč
nosti.
Tak je pouze vystupňována lí
tost ze ztrát v každém z dědiců
slavné minulosti, v níž nemalá
role připsána římské Církvi. A
právě proti ní hanebným činem
"zakročili" samozvaní odpůrci oso
bitým způsobem.
Josef Herman

Dvě míry ...
Slib větroplacha je tlach. Slib
politikův se stává programem.

Plněním jsou si oba téměř vždy
rovní Znamená to všeobecnou
bezcennost slibů? Určité ne -

pokud za slibem stojí chlap. Je

ledy na místě nejprve odhadnout
člověka a teprve s přihlédnutím k
jeho osobnosti zvážit hodnotu

slov a zejména slibů. Budeme-li
tak činit důsledně, usnadní nám

to vlastní orientaci ve vesmíru.
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”Res publica” č.15/94

___________________ Pravda o Srbsku
(pokračování)

Hned na začátku existence „nezávislého" Chorvatska, NDH, spolupracovníci A.
,Pavelice například Dr. M. Budak, stanovili program na řešení srbské otázky:
*
likvidaci třetiny Srbů, třetina bude vyhnána do okupovaného Srbska, třetina pra
voslavných Srbů se stane násilím katolíky. Zatímco v Čechách a Polsku byl katolický
klér jednoznačně protinacistický, v NDH značná část katolického kléru se zloči
neckou vládou ustašovců kolaborovala. Během existence NDH přes 200 000 pra
voslavných Srbů bylo přinuceno, nejednou pod hrozbou smrti, stát se katolíky.
Takže dne 18. května 1943, záhřebský arcibiskup (pozdější kardinál) Aloizije
Stepinac hlásil papeži Piovi XII., že bylo: „... 240 000 Srbů převedeno na katolictví,
Z toho téměž 100 000 už v 1941. roce. " Pravoslavná církev byla prakticky postavena
mimo zákon, přes 200pravoslavných kněžíbylo od ustašovců vyvražděno, mezi nimi
tři biskupové (baňaluckého biskupa Platona Jovanovice
,
*
spolu s knězem Subotii*
cem
bestiálně zavraždil ustaša Celie
*
a jejich těla hodil do řeky Vrbanji, Sávu
,
*
Trlajice
biskupa horněkarlovackého ubil téměř k smrti ustaša Tomljenovic
*
a
konečně ho zavraždili v některé z jám pohoří Velebitu, snad v Jadovně), včetně
populárního metropolity Dr. Petra Zimonjice
.
*
který byl po strašném mučení
pravděpodobně také svržen do vražedné jámy Jadovna. Zatčen byl v Sarajevu.
Vyloupeno, vypáleno a zničeno bylo na 400 - 450 pravoslavných kostelů. Při
násilném pokatoličťování proslul například sarajevský arcibiskup Saric
,
*
který
napsal i oslavnou ódu Pavelicovi
:
*

Ty jsi pro vlast obětoval celého sebe,
statečný jak hrdina, z víry, hrdino, žiješ.
za svobodu povstal si naší vlasti,
Ustašo překrásný.
Ze srbské pravoslavné církve celé Jugoslávie, bylo během války 1941-45
zavražděno téměř 700 kněží, tj. celá čtvrtina, z21 biskupů jen šest jich zůstalo na
svých místech. Kromě biskupů zavražděných ustašovci, další byli zavražděni od
Němců, zemřeli v různých táborech. I patriarcha srbský byl internován od okupantů.
Podle církevních odhadů z 8 500 000 pravoslavných bylo zavražděno nebo zahy
nulo 1 200 000 lidí. Škody vzniklé církvi byly nevyčíslitelné - odhadovaly se na 7
miliard předválečných zlatých dinárů, tj. asi na 4 miliardy předválečných korun ve
zlatě.
Na štěstí ne všichni katoličtí kněží kolaborovali s ustašovci. Zářným příkladem
byl katolický kněz, Slovinec, Franjo Žužek, který riskoval vlastní život za bezuzdné
ho vraždění v glinském kostele v květnu 1941 a před ustašovci zachránil nejednoho
Srba. Záhřebský kanovník Pavle Lončar, vědom si hrůzy vyvraždováníSrbů v NDH,
měl odvahu a jako téma svého kázání měl Boží přikázání: „Nezabiješ!" Bylo to v
hrůzném srpnu 1941, kdy desetitisíce Srbů byly vražděny, podřezávány, mučeny a
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svrhávány do hlubokých jarn krasového terénu Dinarského pohoří. Kanovník by
odsouzen k smrti, ale papežský legát Ramiro Marcone se za neho přimluvil takže
dostal „pouze" doživotí. I biskup Alojzije Mošic
,
*
jakkoliv byl pnznive nakloněn
ustaŠovskému režimu poglavnika Pavelice
.
*
výrazně odsuzoval ustasovske
bezuzdné vraždění. Ve svém psaní v Časopise Dobrý pastýř (č. 10, str.3-4)vr. 1041
psal: „Násilníci vydávají rozkazy - a dokud jsou ještě nové obrácení na viru
(katolickou) na svaté mši v kostele, chytajíje. mladé, muže i zeny a honí je jak otro v
téměř v masách na věčnost. Za několik roků každý a všichni budou odsuzovat takový

nepromyšlený postup a činnost."
- ■>
Jak se toto všechno slučuje s besedou Páně na hoře, s jeho Blahoslavenstvím.
Jak krásně třebas zní (Matouš 5.7): „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou
milosrdenství," nebo (Matouš 5.10): „Blaze je těm, kdo jsou pronásledovaní pro
spravedlnost, neboť jejich je království nebeské."
Když jsem stál v pokoře na Galilejském jezeře, na místě, kde probíhala Bes eda
na hoře, myslel jsem na ty statisíce umučených a tázal jsem se, jak je možné, ze ti,
co měli hlásat lásku a milosrdenství, sami vraždili, nebo vražděni svými projevy
dopomáhali, nebo svou pasivitou vraždění nezabránili.
°
Již několik málo týdnů po vzniku NDH začala hrozná genocida Srbů a Židu v
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině. Na „konečném řešeni židovské otázky se
ministr vnitra NDH A. Artukovič osobně domlouval s nechvalně známým A.
Eichmannem. Pak přišli na řadu i cikáni (Romové). Vražděni byli i protiustašovsky
smýšlející Chorváti a muslimové. A. Artukovič (pocházel ze Západní Hercegoviny),
který po válce utekl do USA, byl jako válečný zločinec vydán v r. 1986 Jugoslávii.

Včlltili své nule scstic
p.nii Věk- Ui .uliéove- I opiC'ovc

Pod tíhou kříže

V tvé říši jako hosta hy
mne přivítaly
Pomoc r mé trýzni však
neposkýtaly

odvrátíš

Ježíši Kriste. Pane náš
Ubohost mou lidskou znáš
Božskou svou a pravou mocí
Od ni mne. prosím, vysvoboď

Úděl se vždy tornu říká

Pošli mi světlo do temno noci
Mě duši de j napít z. věčných vod
v tě tne žízni, jež mne žhne
Z té studny věčna tajemné

Jsem nyní více srostla
s křížem Tvým
Vstal když padnu pod ním
se pokusím
Děje se tak. Pane, jen
vlastní vinou
Vždyť spasné břehy mi
sotva kynou

V Životě nic hy nestálo
za námahu
Odejmi od nás, prosím,
tenhle kříž
Od lidí tím starosti

Hle Pane, kdybych to bvl
jenom já
Kdo pro svůj kříž
si naříká
Tíha ztratila by pak
svou váhu

nebo west
Když, přetěžký kříž je
třeba nést
V svém žití. jež. Kalvárií
se zdá
Jež. vrozenému hříchu
je nádoba
Poskytnu nám. Pane,
milost svou
a k věčnosti cestu
bezpečnou.

Praha, prosinec 199.'.
O. Roman Petrov

NOVÁ STRANA
BŘEZEN 1'993

Prdcé druhého zasedání XXXVI. sjezdu Radikální strany
byly zahájeny za přítomnosti Předsedy italská vlády,
předsedů obou Sněmoven: 150 ne italských poslanců,
pocházejících z 27 zemí, 50 italských poslane,
představitelů všech politických skupin s výjimkůou
extrémní pravice, členů Federální rady Radikální strany.
Občané neposlanci - v celkovém počtu 280 - dospěli z 58
zemí. Přítomných Italů bylo 1.380.

Orgány strany, v vodních projevech, popsaly situaci:
mimořádná odpově' východní Evropy na projekt
radikálů, proti níž slojí naprosto nepostačující
odpově' bohatého západního světa, zvláště italského.
30.000 italských členů je označeno za "technickou
podmínku" pro existenci Radikální strany. Sjezd měl
rozhodnout o životě nové transnacionální a
transpartitní reality.

NA SJEZDU Z TŘI
IJruhe zasedáni XXXVI. sjezdu Radikální strany se koňak? v Římě cxJ 4.
do 8 února.
Předseda italské vlády Gililiano Aniato a Radikální strana učinili co bylo
v jejichsilách,aby starostaSarajevaMuhatned Knesevljakosič.člen
Radikálni strany, mohl vy jet ze svélto obklíčeného města a otevřít práce
sjezdil I z tohoto důvodu se Emma Bonino a Sergio Stanzani odevrali v
předchozích vínech do Sarajeva. Starosta Sarajeva, jak se později sáni
definoval, zůstal “vězněm politiky".

Put si

sa mlžím.
ráče bv Iv zahájeni
zptávami lajemnika sírany
Sergio Stanzaniho a
pokladníka Paola \ igevana, za
přítomnosti Předsedy italské
vlnily Giuliana Antala, předsedů
obou sněmoven italského
parlamentu (iimanni Spadoliniho
a («iotgia Napolitana.
Makedonského Předsedy vlády
Branko Crvenkov ského. starosty
Ríma 1 ranča Carrara. stHÍalisty.
člena Radikální strany,
velvyslanců Burkiny Faso. Velké
Britanie Izraele. Nizozemí,
zástupců vyslanectví Albánie.
Belgu Bulharska Kamerunu,
pobřeží Slonov iny. Chotiatska.
I rančte. Řecka. I ilvy.
Mozambiku. Peru. Polska Ruska.
Slovenska. Slov incká. Španělska.
('SA. Jižní Afriky. Švýcarska.
Ma arska Za 80 neiialskych stran
b\ |p přítomno 150 neiialskych
poslanců starosta Ritnajc poctil
přiletím na Kapitolu 7 února
dopoledne • poklid se lýka 50
tlalskvch poslanců, bily přítomny
všechny politické skupiny s
vý jimkou extrémní pravice.
Všichni jsou členy Federálni rady
Radikální strany
Neitalšti poslanci se dostav ili z
následujících zemí: Albánie.
Arménie Azerbajdžanu. Bolívie.
Bosny Hercegoviny. Bulharska.
Burkiny Faso. České republiky.
Pobřeží slonoviny. Chorvatska.
Estonska. Fram ie. Gruzie.
Kazachstanu. Kosova, l otyšská.
1 itvу. Makedonie. Mali.
Moldávie. Nizozemí. Polska.
Rumunska. Ruska. Senegalu.
Srbska. I. 'krajiny
Mimo těchto zemi dospěli občané
nečlenové parlamentu <280).
členové i nečlenové strany z
Rakouska. Belgie. Běloruska
Německa. Kirgizistántt. Iránu.
Izraele Portugalska. Španělska.
I S \. MaiFaiska Počet Italu
přítomných sjezdu, nečítaje
poslance dosáhl I JbO
Slil M t. SIRAM
Rezoluce prvního zasedání sjezdu
svěřovala organum strany,
tajemníku a pokladníkovi,
společně s předsedky ní strany
Emmou Bonino a předsedou
federální rady Marccm Pannellou
úkol opětného založení Radikální
strany a měření možnosti posílit
a zorganizovat Novou stranu, ve
světle dobyté tiansnacionalily a
Iranspartilnosti, V souvislosti s
tímto rozhodnutím sjezdu zprávy
Sergia Stanzaniho a Paola
\ igevana a příslušené sjezdové
dokumenty položily před sjezd
základní otázku: tváří v tvář stále
širší odpovědi mezi poslanci a
občany východní Evropy - 7 778
Členu v roce 1992. z nichž více
než 3tX> poslanců a představitelů
80 národních stran - nestojí
ixlpov ídající odpové' západu, a
zvláště Itálie Počátkem sjezdu
existuje pouze I 5<
*0
zápisů v
Itálii Počet naprosto
mi

nedostatečný, jestliže se uváži
dluhy strany (přibližně 4 miliony
dolarů koncem ledna 199.1) a
i nezbytnost dát cílům strany
autonomní a.samofinancovaný
život. Kdyby se situace neměla
' rychle změnil • prohlašuji
Stanzani a Vigevano by lo by
nezbytné prixiat římské sídlo k
' tomu abychom mohli čelit
závazkům vůči věřitelům a
nemuseli dospět k
hospodářskému a politickému
úpadku.
Již před více než rokem orgány
stiany označily 3<>
zápisů v
Itálii za "technickou р'чітіпки".
konkrétní možnost realizovat
transnacionální akce, projekty,
mobilizovat okolo některých
přesných cílů poslance a občany
demokratického světa. T ato
"technická podmínka", tato
předběžná podmínka by la opět se
vší dramatičností předložena
tajemníkem a pokladníkem
účastníkům sjezdu a italskému
veřejnému míněni
j Nov A PRAVIDLA STASOV

, Sergio Stanzani mj zdůraznil
další bod: strana si musí dál nové
stanovy. Nová transnacionální a
' transpartitní dimenze si
vyžadovala prověrku stanov
Radikální strany pocházející z
roku 1967. Za udrženi zásad,
které prolnuly italských život
strany bylo zapotřebí brát zřetel
na nové potřeby vlastní poltické
organizaci, která cb.e operovat
mimo národních hranic.
' překračovat a přek. ■naval je.
komunikovat na všech
kontinentech, připravit nástroje a
prostředky aby bylo možno
1 současně podnikat společné akce
; v co nejvěLšitn početu
parlamentů, umožnit aby všem
členům byla dána možnost
účastnit se života strany, zachovat
pravidla svobody a demokracie,
která jsou podkladem kontraktu,
kierv se uzavírá v okamžiku
zápisu. Z těchto dův 'xiů tajemník
předložil sjezdu návrh nových
stanov pro Transnacionální
stranu, který byl předmětem
debaty ve zvláštni komisi a který
byl pak schválen sjezdem.
SÍSI-KQMJSJ
Dva následující dny po zahájení
prací byly věnovány zasedáním
této komise i dalších pěli komisí:
"Federalisinus a národnosti:
občanská a politická práva, práva
menšin, jazyková demokracie“;
í “Světová parlamentní kampaň za
zrušení trestu smrti do roku
2ÍXXI"; "Demokratický rozvoj,
vývoj lidské osobnosti, životní
prostředí": “Nové normy na poli
prohibicionismu drog"; "Nové
mezinárodní právo, mír a
bezpečnost" Debatu v komisích
charakterizovaly početné
přís|>ěvky. zvláště delegátů ze
zahraničí, o nichž pak sjezdu
referovali Marino Busdachin.
Sergio DElia. Olivier Dupuis.
Hanilo Quinto. Mavrizio T ureo.

členové Federální rady strany a
Mario Signorino. Předseda italské
sekce "Přátel Země".
R.oziioijnutj

Všeobecná rozprava - přerušená v
sobolu dopoledne "Convention
pro ustaveni Ligy proti trestu
smrti“ - byla velmi intenzivní a
vášnivá, někdy i dramatická,
vzhledem k rozhodnutí která
sjezd měl přijmout život či
přerušeni činnosti Radikálni
strany.
Poslední den prací, 8. února, byl
j věnován právě rozhodnutím.
Především rozhodnutí, které
schválilo návrh stanov
předložený tajemníkem. Posléze
došlo ke schválení bilance strany
na rok 1992 a sjezdové rezoluci,
kterou vám předkládáme v
plném znění. Na závěr došlo ke
zvolení orgánu Tajemnicí byla
zvolena Emma Bonino a
pokladníkem Paulo Vigevano.
Schválená rezoluce předpokládá,
že vstoupí do funkce v polovině
května v připadč. že bude do
konce února dosaženo cíle
30.(XX) členů v Itálii Do onoho
dala bude muset byl svoláno
Shromážděni poslanců členů
Radikální strany, které má zvolit
• svého Předsedu Společně s
Generální radou má zvolil i
Předsedu strany.
Na závěr prací účastníci sjezdu
zvolili 60 členů Generální rady, k
nimž se připojí 40 členů
zvolených na společné schůzi
obou nových orgánů

ROZUMNÝ CÍL
Schválená rezoluce (531 hlasů pro, 40 proti, 13 abstencí) stanovila, že kdyby
se do 28.února 1993 nevytvořily minimální podmínky požadované pro
existenci strany (alespoň třicet tisíc členů v Itálii či odpovídající příspěvek
finančních zdrojů) budou zaktivovány procedury pro likvidaci strany.
Kdyby tohoto cíle bylo dosaženo, zvolené orgány se ujmou funkcí nejpozději
15. června 1993.
.
XXXVI. sjezd Radikální strany,
který se se.Šei v Římě ve dnech 4. až 8. února
1993

vzhlfdem K tomu že tváří v tvář tragédiím,
hrozbám a výzvám konce tohoto století se
zadá být stále nezbytnější organizovaná
přítomnost Transnacionální a nenásilné strany
za právo na život a za Život práva, neboli
Radikální strany:
vzhledem k početným a velmi prestižním
uznáním, která vyvolala a vyvolává radikální
politická iniciativa ve stále širších kruzích;
s ohledem na To, že minimální technickou a
politickou podmínkou pro existenci a činnost
strany je dosažení alespoň třiceti tisíc
zapsaných členů v Itálii či odpovídajícího
přínosu finančních z.drojů;
vzhledem k tomu, že doposud dosažený
počet členů neodpovídá ani desetině tohoto
čísla;

ROZHODUJE,
že v pfiPADU, že do 28. února 1993 a v
každém případě s ohledem na nezbytné
technické období se nebudou realizovat
požadované minimální podmínky, budou
aktivovány veškeré procedury vedoucí k
likvidaci činnosti strany.
Následkem toho tf.dy sjezd schvaluje
zprávy tajemníka pokladníka a vyslovuje
poděkováni výkonným orgánům z.a to, že
zajistily život strany během těchto posledních
pěti let a umožnily tak první úspěch nové
transnacionální a transpartitní reality a

ROZHODUJE

a) přijmout návrh stanov předložený tajemníkem,
jejichž definitivní ratifikace se ponechává na příští
sjezd;
b) přistoupit ke zvolení tajemníka a pokladníka, jakož i
dočasně
60 členů Generální rady, na základě způsobu
stanoveného sjezdovými normami pro zvolení
Federální rady.
V případě, že bode dosaženo shora uvedených
minimálních podmínek
- zvolené orgány se ujmou svých funkcí v polovině
května a v každém případě do 15. června t.r., do onoho
termínu pokračují orgány současné;
- současně s tímto datem tajemník svolá shromáždění
poslanců a 60 členů zvolených sjezdem na mimořádné
volební kolégium, která má přistoupit ke zvolení
předsedy strany a dalších 40 členů Generální rady, která
po ustavení přistoupí ke zvolení svého Předsedy;
- tajemník předloží Generální radě linie politické akce
definované za souhlasu dosav adních orgánů strany.
Sjezd mimo to rozhoduje, že při první aplikaci stanov:
a) nebudou aplikovány články 2.4 (oblastní sjezdy) a
2,5 (koordinační výbor),
b) Generální rada zvolí ze svých řad svého předsedu;
c) příští sjezd se bude konat 18 měsíců od okamžiku
kdy statutární orgány převezmou své funkce.
V případě, že nebude dosaženo do stanoveného terminu
zásadní podmínky,
dosavadní orgány • tajemník a pokladník, společně s
předsedou Federální rady a předsedou strany - přistoupí
k okamžité likvidaci strany na základě procedur
stanovených italským občanským zákoníkem (články
36/37/38).

zřetel na potřeby nové transnacionálnía transpartitni ■ ?
realitv. Schválení rezoluce. Život Radikální strany spojen i
dosažením 30000 zapsaných členů v Itálii
Sjezd zvolil Emmu Ronino a Raola Vigevana do funkcí
tajemnice a pokladníka. Vstoupí do funkce v polovině
května. Do onoho data bude muset bít svoláno shromážděni
poslanců členů Radikální stran
*
a Generální rada, organy
stanovené novým statutem.

Šest sjezdových котім: "federahsmu.s, národnosti, jazyková
demokracie", "parlamentní kampaň protitestu smrti",
"rozvoj lidské osobnosti, demokraticky rozvoj. žviofní
prostředí", "antiprohibicionismus na poli drogv ". "nové
mezinárodni právo, míra bezpečnost. "nové normy
Manin "
Schváleni ná\ rhu stanov předloženého tajemníkem Sergiem
Stanzaniin. Nově normv svobod
*
. demokracie, které berou

s
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NOVA STRANA
BŘEZEN 1993

ETI DEVÍTI ZEMI
NOVÉ
STANOVY

Sjezd schválil návrh stanov předloženy
Sergiem Slanzanim. Příští sjezd, který se
bude konal do 18 měsíců od ustaveni nových
orgánů strany tento návrh bude ratifikovat
Sjezdová komise věnovaná tomuto tématu
byla předsedána Sergejem Seboldajevem.
náměstkem Předsedy legislativní komise
Nejv yššího sovětu Ruska a Lorenzem Střik
Lieversem. bvvalvm italském poslancem.
M.j. se prací zúčastnili poslanci ixv
Semanško. Lev Ivanov a Michail
l.ebedinskij z Ruska. Edmond Serba z
Rumunska, vesměs členové Shromáždění
poslanců Radikální strany.

S

chváleny leví obsahuje
zásady. které jsou
poilkladem předcházejících
stanov normou je svoboda na
niž se zakládá přímý vstup a
která sebou nese svobodné
převřeli osobní zodpovědnosti;
vyloučeni stranické discipliny
Povinnostmi člena jsou přijeli
stanov a zaplaceni členského
přispévku Nepředpokládá se. že
bude aplikovat rozhodnuli
sírany která г<чі naopak
zavazuj pro vedoiivi orgány
Nikdo nemůže posuzovat
chovaní člena či jej vy loučit To
sebou nese, že strana nezajišťuje
kryti nebere si na sebe
politickou či morální
zodpovědnost za zve členy, kteří
|sou zodpovědní za své čmv a
politické pozice, ktere
zaunmu|i V tomto smyslu
Radikální strana je "stranou
služební", utv oženou ze
svobodných osob které
vstupuji, aby pracovali na
společných akčních cílech
Strana nemá mkirak v úmyslu
■'reprezentovat" své členy.
ie|ich lidskost. myšlenky
všeobecné zájmy Jedna se o
stranu saniolinancov anou
skutečnost, že zápisné je lak
v у soké je zárukou její
autonomie důvod tejí silv
Nova iranvnaeionalnt realita
připojuje k těmto zásadám
princip volebního nesouiěženi
Radikálni stranv s ostatními
národními stranami Odtud
odmítnuti mil ve svém rámci
jakoukoliv formu organizace na
národní či teritoriální bázi.
Stanovy chtějí: ai zajistit a
umožnit přímý vztah mezi
členem a sjezdem jak zajistit,
aby sjezd skutečně vyjadřoval
společná odhodláni tak
vzdálených a odlišných členů?
bl vyhnout se utvoření
"národních" radikálních stran a
současně s tím dosáhnout toho,
aby členové si mohli dát
organizační formy, nevyhnutelně
na tnisini házi. či státní, aby to
umožnilo společnou práci; cl
zdůraznit odpovídajícím
způsobem přítomnost tolika
poslanců z tolika zemi; dl
vyhnout se hospodářskýma a
logistickým obtížím při
svoláváni orgánů sírany.

Předpokládanými orgány
jsou Sjezd. Shromážděni
poslanců. Generální rada.
Koordinační výbor Oblastní
sjezdy. tajemník, pokladník s
příslušný nu pracov nimi
skupinami, kolegium účetních
revizorů Sjezd se schází
jednou za dva roky. a
předchází mu celá řada
oblastních sjezdů, kde se
scházejí • před i po sjezdu ■

I
I
!
'

členové žijící v jisté
geografické oblasti. Oblastní
sjezdy nevolí orgány, s
výjimkou kvóty zástupců v
Generální radč a
Koordinačním v у horu
Zasedáni oblastního sjezdu,
které předchází sjezdu slouží
k vvpracov ani návrhu
i iniciativ pro sjezdovou
rezoluci Koordinační výbor
projednává návrhy iniciativ

formulované Oblastními
sjezdv a sepisuje dokument,
který je výsledkem
předložených návrhů Poté se
Koordinační výbor rozpouští,
aby se opět ustavil u
příležitosti příštího sjezdu V
měsících následujících sjezd
se opět svolávají Oblastní
sjezdy, s úkolem převést
sjezdovou rezoluci do praxe.
Generální rada obsahuje

' kvótu členů zvolených
i sjezcem, kvotu členůposlanců a zvolenou kvótu z
i Oblastních sjezdů
; Stanovy předvídají nový
. organismus; Shromáždění
poslanců. Má být místem
! vypracováni a koordinace
činnosti poslanců a odráží
novou realitu Radikální
strany a její projekt: “stejné
návrhy zákona, stejné
rezoluce, v co největším
počtu parlamentů, k vytvoření
nového pozitivního práva".
I ve schváleném návrhu je
tajemník zvolen přímo
sjezdem a má plnou
zodpovědnost a tedy i
odpovídající pravomoce k
realizaci přijaté rezoluce a
zodpovídá za ni přímo
následujícímu sjezdu
Pokladník má plnou
politickou zodpovědnost za
finance strany. Zatímco se na
základě stanov ustavuje
figura Předsedy, kterému
I přísluší předsedání sjezdu.
Generální rdy a
, Koordinačního výboru, mimo
funkce garanta stanov
Na rozdíl od stanov
předcházejících předloženy
návrh napředvídá asociační
povinnosti členů Asociace
' nemají právo hovořil jménem
; strany, která se projevuje
; prostřednictvím svých
1 federálních orgánů.

BÝT RADIKÁLY V BÝVALÉM SSSR
Členové Radikální strany v roce ■ vojenské služby pro ty. kteří ji
(xlmítaji z důvtxlů svědomí;
|úú2 žijící na území bývalého
SSSR: Arménie 53. Azerbajdžan
antiprolůbicionisiické iniciativy

318. Bělorusko 164. Estonsko
44. Gruzie 106. Kazachstán 206.
Ktrgizistán 32°. Lotyšsko 52.
Litva 44. Moldávie 110. Rusko
2862. Tádžikistán 6,
Turkmenistán 45. Ukrajina
І IO7. Uzbekistán 133.

V

roce 1992 Radikální
strana se rozrostla
mimořádným způsobem
v celé oblasti bývalého SSSR a
dosáhla téměř šesti tisíc členu a
více než. sta poslanců
parlamentů odlišných republik,
které se zrixlilv z trosek
sovětského impéria.
Organizace politické činnosti
strany se pohybuje okolo
ústředního sídla v Moskvě.
Další sídla a orientační body se
nacházejí v Petrohradě a
Samaře v Rusku, na Ukrajině v
Kyjevě a ve Vilniusu pro
Estonsko. Lotyšsko a Litvu, v
Minsku pro Bělorusko, v
Tbilisi pro Gruzii, v Baku pro
.Azerbajdžan. v Jerevanu pro
Arménii. v Alma Até v
Kazachstánu a v Bíškeku. v
Kirgizistánu pro střední Azii.
Radikální stranu identifikovala
v postkomunistické společnosti
celá řada politických iniciativ:
kampaň za zrušení trestu smrti;
kampaň za civilní vykonávání

proti černému trhu a mafiím
olxhixlu s drogou; návrhy a
nenásilné a demokratické akce
za řešení konfliktů v Nagomént
Karahachu. Zadněstří i
Abcházii. v Gnizii, bitvy na
obranu životního prostředí a za
prosazení lidských práv.
() těchto návrzích se konalo
více než 50 konferencí a debat:
zvláště připomínáme setkání v
Moskvě a Kyjevě, jichž se
zúčastnili Emina Bonino a
Setgio Stanzani. I)o strany se
zapsali občané více než 50
nártxlnosti a jazyků. A vtontto
jazykovém a lidském babylonu
je třeba zdůraznil, že téměř
20% členů [xx hází z ohlásí s
' muslimským náboženstvím.
• Jedná se o raritní, ne-li
jedinečnou okolnost v natolik
“západní". natolik
demokratické a nenásilné
straně. Přežije malý
demokratický výhonek zrozený
z trosek komunismu anebo se
bývalé impérium vrátí k
balkánské cestě k ničení? Bude
to palmě závisel na věcech
větších než. my. ale jsme
přesvědčeni, že v malé míře na
tom. jak se nenásilná a
transnacionální politika
radikálů prosadí v lak
vzdálených světech <xí
demokracie, dialogu, tolerance.

P0PPERÚV GÁNDHÍ
:

z knihy “Karl Popjter. Lekce tobtno století" od Giancaria
Bosettiho. náiněstka šéfredaktora listu “ĽUnitá".

J

aké základní priority bystr chtěl mít v popředí
politického kalendáře: obranu míru, zastavení
demografické exploze, rozvoj nenásilné výchovy. Tyto
indikace jsou dle vašeho náorn pravicové ČI levicové?
Ani levicové, ani pravicové. Tyto priority naznačují něco, co by
mohlo převzít místo odlišováni pravice-levice. (...) Měli bychom
zkrátka nahradit tento hrozný systém politických stran. Mým
názorem je. že tento systém musí být nahrazen a my se musíme
pokud možno vrátit k státu, kde zovlení jsou do parlamentu a
prohlásí: já jsem váš zástupce a nepatřím k Žádné straně.
Domnívám se. že pád marxismu nabízí příležitost jít tímto
směrem Pokud se týká priorit, které jsem naznačil, doufám
skutečně, že nějaká strana, nezáleží na tom jaká, je přijme, že
prohlásí, že je pro sebe akceptuje. Takto by přinutila i druhé,
aby je přijaly a vytvořila by se tak nová situace.

Jakí Je trp modelu, který považujete za nejvíce uspokojivý v
naší dobí?
Zásadně dobrým politickým modelem je demokracie,
demokracie, která konec konců nevidí jako svůj úkol stanovení
kulturního leadership.

Nyní se zdá, že jedním i nejzávažnějších důvodů násilí a
války je nacionalismus. Jak vy se díváte na rostoucí aspirace
ke zrození nových nezávislých států, i v Evropě?
Zásadní otázkou je. že v natolik hustě obydleném světě tyto
problémy vyvolané nacionalismy musejí být považovány za
nebezpečné. Jedná se o nebezpečí, které se týká právního státu.
Je zde třeba poznamenat především jednu věc a která není
dostatečně brána na vědomí v evropské debatě o národnostech, a
která sama o sobě obsahuje celou politickou otázku národností:
menšiny musejí být hájeny. Samotná myšlenka národního státuj
se nemůže realizovat, jestliže se především neakceptuje tato
zásada.

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

22. dubna 1994

Někteří poctiví lidé
•yli podvedení i u nás.
/ím o rozvedené paní dů-;
hodkyni, která pobírá
2.6OC,- Kč důchodu a na
ružstevní byt, který
iž je zcela zplacen t.
v. anůita ji od dubna
ačali strhávat 1.900,č. To je situace na
Lžádost o sociální pod
poru, sie řekněte mi,
^do z těch, kteří měli
yždy jakous takous úroeň životní si o ni pů
jde žádat k arogantním
osamětovým úředníkům
?|ěstského výboru, chtěl
sem napsat KSČ, ale pa"Ošišan Jež" 18.5.1990
Úon Městského úřadu.To
je situeae, ti co potiů- Не, господине докторе, ]а као професор историке, тврдим да
ováli lidská práva na
šech úrovních dnes pri-S смо били презарени!
etizuji'do soukromých
uk miliónové majetky.__ 5
jen proto, že zrovna byli na tom správ
ném místě ve správné funkci a jak říká
Zieleniec brzy se jim přihrnou i milia
rdy a jiní oootřebovaní bývalou tatslitou na místech, kdé se muselo dělat do
vyčerpání, protože někdo musel ty ele
mentární práce zastat pro udržení nor
málního života e chodu společnosti
/práce za ten komunismus nemohla/ se
dnes dostávají do pozice parvenu. ulavně, že se to-mu vedení ODS směje obz
vlášť pobaveně a ví proč. ’’Kradl Mates
jeko straka až nakrad velký majetek a
?í»!o
pak rázem na to napsal: soukromé vlast
nictví je sváto!” Fuj! Musel jsem si
dokonce vypůjčit u Marxe, jinak se té
privatizaci u nás říci nedá.
V.H.
Uvnitř čísla:
~
—
-na
1. Vladimír Hajný: Žádost o odstranění pomníku J.V.Stali
FoLOAmia

33690

2. Významní představitelé SSSR, kteří spolu se mnou uve
denou žádost by podepsali, pokud v té době již nebyli
pochováni s kulkou ve lbi, ne oprátce 8 pod. pokud mě
li štěstí, ti další skončili hůře - umučením.
3. ONV v Šumperku - odbor kultury odpověděl ne dopis!
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V Šumperku, dne 28.12.1984

Ckresní národní výbor
všumoerku

Věc: Žádost o odstranění pomníku J.V.Stalina.

Obracím se na Váš úrad, Okresní národní výbor v
Suít oe r ku se žádostí o odstranění pomníku Josefa Vissarionoviče Džugašviliho - Staline. Je jistě enachronismem,

aby v našem městě stál i nadále pomník-tonoto iniciátora
masových vražd v jiném smyslu než jako turistická atrak
ce, nebot je to jediný pomník rudého care ve Střední Ev

ropě .

rtudá armáda si ooravdu zasluhuje pocník za osvoboi naóe.'r'» městci v r. 1945» ale nikoliv ve fori..é dik
tátore jehož rozkazy vedly k osudn4 likvidaci celýco sku
лєг.х

pin obyvatelstva, včetnč vojáků, jež padli ne svou vinou
do německéno zajetí. A oc osvobození z nacistických kon
centráků byli tito vojáci slavné Hudé ernady nahnáni do

stslinsk/ch táborů jako "zrádci”, kde mnozí zsnjnuli.
irosíc, aby bylo k mé žádosti přihlédnuto s nále

žitou odpovědností Vašeho ‘kaču, když už se o t :to věci
nemohou r^zVdnout občané sami třeba formou ankety, re
ferenda a p.od. Vždyt pomník sám je ve. skutečnosti kense-

rvou doby jíž se tsk Skron.r-ě a kulantně říká období kul

tu osobnosti.
V příoadě, že je uveden', v kompetenci ■ ěst?kéh~
národního výboru v Šumperku, prosíc; o postoupení tamtéž.

Vladimír Hejn v
čs .cTir á dy č. 34
787 61 Šum p e r k

Přílohfe.

Spolu se ir.nou by

tento list zajisté podepssl i
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Antonov - Cvsejenko V.A. /1884 - 1939/ - funkcionár bolševické stra
ny a sovětský diplomet. V Říjnové revoluci patril mezi vedoucí činitele
petrohradského vojenského revolučního výboru. Stal se obětí represálií v
období kultu osobnosti. Posmrtně byl rehabilitován.
nrosev a.J. /189С - 1938/ - sovětský státník, stranický pracovník,
diplomat, literát. Za Říjnové revoluce Datŕil k vojenským vůdcům moskev
ského povstání. Stal ee obětí represálií v období kultu osobnosti} posmr
tně rehebilitován.
Bokí j G.I. /1879 - 1941/ - funkcionář bolševické strany. Ze Říjnové
revoluce byl Členem petrohradského výboru vojenského a revolučního. V ob
dobí kultu osobnosti se stal obětí represálií, posmrtně rehebilitován.

Bubnov A.S. /1883 - 194C7 - funkcionář bolševické strany. Jako člen
vojenského revolučního výboru petrohradského sovětu se aktivně podílel na
oří.pravách říjnového ozbrojeného povstání a na jeho provedení. Byl tajem
níkem ÚV KS Ruskb. V období kultu osobnosti se stal obětí represálií;
posmrtně rehebilitován.
Buch&rin N.I. /1888 - 1938/ - sovětský veřejný a stranický činitel,
publicista a pracovník nominterny. po r. 1917 byl členem ústredníhp výboru
střeny в patřil nezi vůdčí činitele strany. R.1938 byl v procesu v Loskvě
odsouzen k trestu smrti.
x

Dybenko r.J. /1889 - 1938/ - podílel se nap přípravě ozborjeného po
vstání v říjnu 1917» Byl jedním z hlavních organizátor1’ sovětského loďst
va. Stel se obětí represálií; 'osmrtně rehebilitován.
Iljin - Ženěvskij a.F. /1894 - 1941/ - sovětský státní a stranický či
nitel, Duh", i cista • Ve dnech Říjnové revoulce byl politickým komisarem oddí
lu, vyslenéoo na pomoc moskevskému povstaní. Stal se obětí represálií v ob
dobí kultu osobnosti; posmrtně rehaoilitován.
Joffe A.A. /1883 - 1927/ - sovětský diplomet, v r. 1927 spáchal sebe
vraždu .
:.ameněv L. . /1883 - 1936/ - sovětský stranický činitel a státník.
1 o úmorov - revoluci zastával čelné funkce v bolševické straně a petrohrad
ském sovětu. V r. 1936 byl v novém procesu v . oskvě odsouzen k trestu smrti.

nsmc-něvové fc.D. /sovětská veřejná pracovnice , • anželka L.B.asceněv?,
sestre L. b', ľrocdého. V období kultu osobnosti se stala obětí represálií.
A&rachan I.. . /1889 - 1937/ - sovětský diplomat. «am-č-stek lidového
komisaře zahraničnícn věcí, ^tel se ob^tí represálií v období kultu osob
nosti. rosnrtně byl rehabilitován.

xvirov o.ľ . /1886 - 1934/ - významný stranický pracovník a sovětský
státník, účastník tří ruských revolucí. Cd r. 193- byl členem politbyra
bolševické strany. 1. prosince 1934 byl v Leningradě úkladně zavražděn.

r.ožanov I.h. /1897 - 1937/ - od r. I93I byl velitelem námořních sil
na černém moři, otel se obětí represálií z ak kultu osobnosti; oosnrtně rehabilitován.
rrylenko i\.V. /1889 - 19 38/ - sovětský státník. Cd r. 1918 předseda
ixejvyššího revolučního tribunálu, prokurátor ruské republiky, lidový komi
sař justice 3SSR t^to cd r. 1936. Stal se obětí represálií za kultu osobno
sti; Dosnrtn5 rehabilitován.
Lacis
.1. /1888 - 1938/ - funkcionář bolševické strany. Ze Říjnové
revoluce býji členem, petrohradského vojenského revolučního výboru. Stal se
obětí represálií za kultu osobnosti, pos BErti rehabilitován.
Lomov - Cppokov 3.1. /1888 - 1938/ - za říjnového povstání byl místooredsedou moskevského sovětu a členern moskevského vojenského revolučního
Výboru, .x r II. sjezdu sověti v říjná I9IZ byl zvolen lidovým komisařem ju-

štice.-tel se obětí reoresalií ze kultu osobnosti; posmrtně rehabilitován.

1 echonošin K.а. /1
89
**
- 19 38/ - sovětský vojenský činitel. Ze občaeské války líčil boje ne nnoha frontách. Stel se obětí represálií v období
kultu osbnosti; posmrtně rehabilitován.
tiljutin V.ř. /1584 - 1938/ - funkcionár bolševické střeny, po Říjnové
revoluci se stel členem vlády lidových komisařO. Stal se obětí represálií
ze kultu osobnosti; peamrtně rehabilitován.
Luralov á.I. /1877 - 1937/ - funkcionář bolševické strany. Za občeneké války byl známým velitelem. Odsouzen r. 1937 v procesu v Moskvě.
hěvskij V.I. /1876 - 1937/ - funkcionář bolševiské střeny, publicisté
a historik, řo Říjnové revoluci se stal členem sovětské vlády ve funkci li
dového komisare dopravy. Byl jedním z prvnícn autorů dějin bolševické strsny. Stal se obětí represálií v období kultu osobnosti; posmrtně rehabilito
ván .
Ordžonikidze G.K. /1386 - 1937/ - sovětský státník. Za občexnské války
by 1 vedoucím politickým pracovníkem Rudé armády. R. 1930 byl zvolen členem
politbyra ÚV KSSS. R. 1937 skončil sebevraždou, protože nechtěl nést spolu
odpovědnost z& nezákonné Činy páchané v období kultu osobnosti.
rokrovskij L.N. /1868 - 1932/ - sovětský historik, politik, funkcionář
bolševické strany, i o serti Bokrovského byl v období Kultu osobnosti očer
něn význam jeho prací a řada jeho žák
*
byla postižena represáliemi.■ XXII.
sjezd KSoS rehabilitoval osobnost a dílo rokrovského.
Rjazanov D.fí. /1870 - 1938/ - člen SDD^-R od r. 1898. Do r. 1931 byl
ředitelem Institutu K.Karxe e B.Engelse. Za pravicový oooziční postoj byl
v r. 1931 vyl uďěn z VKS/Ь/ a nezději odsouzen.
Sn)iH-& I.T. /1892 - 1938/ - člen bolševické strany od r. 1907» řo Pí;n~vé r-voícci byl členem revoluční vojenské rady. Stel se obětí represálií
ze kultu osobnosti; posmrtně rehabilitován.
bmirn^v r.1 . /1897 - 1938/ - námořník. Za Říjn ve revoluce byl oolitick'8_ Komis1 rez c -ozději velitelem v jednotce kronšt&dsk/ch náuořníkč, Kte
rá se zAČr.stnila o vstání v Petrohradě. Z’.-, kultu osobnosti se stel obětí renres'lií; posmrtně ren&bilitovár.
Šl.ianr.i k^v Л.З. /1885 - 1937/ - odborový a s renickv pracovník. V 'nor-v- r*
ev^l?ci
1 1/ *: а 1 členem petrohradského výboru bolševické strany, v/ко*
nréh'
výboru oetroor’-ds.4ino sovětu a předsedou oetronredského odborového
jvezu kovodělník
.
*
otci s- obětí represálií v období kultu osobnosti; posmr
tně rehabi1'tcván.
Tomskij i
/188С - 1936/ - dlcuoletý crícovník v odborovém hnutí.
V r. 11 li a.-.tivní- rreccvčl v petrohradském výboru orlševikč. R.1936 soáchal
'•■ehevrt žgu
:o smrti b„. 1 orohlášen z~ ".nepřít le lidu
'.
*
Tr~CKÍJ L.D. /Io79 - lb4J/ - politik, veřejný činitel e publicisté.
Z< ozbrojeného říjn^véno povstání se Jfcío pí>deeds netrnartdsKéno sov-tu
-Ktivně p-.dilel ne jeho řízení, tozději vj .< - név š 1 funkci lidověno komisaře
vojenství <. Ml-.-or.iho námořní c tve . . V té co ě patřil .< významným yůdcV. stra
ny. V r. 1929 byl vymazán z -ni ská. V zanraničí vedl ve/kou Kampaň proti
v.-.S/b/, nroti j-'ixi výotavby socialismu v SÓSR s rotí 1 on.interně. V r.li-40
byl úkladně zavražo^n v Lexica.
Zin-^věv u.J. /Iťc3 - 1936/ - sovětský veřejný a stranický činitel.
Ve 2(л. letech byl riedsedou petrohradského sovětu. V té době ostřil k význam
ným vAdcum strany. Roku 1935 byl odsouzen kl kth vězení a r.1936 v nov m
procesu v Mcskvě odsouzen k txrtrestu smrti.

V

Ckresní národní výbor
v Šumperku
odbor

kultury

Sumoerku, dne 26. ledne 1985

Chcete si vydělat
peníze ?
Volejte naši informační kancelář tel.č.: 02/7951810
Po-Pá 800- 12°°p. Pecháček

Obdržel jsem Váš dopis, ze dne 21.1«1985> kterým jsem
nadšen, neboí se mi nestává, abych obdržel odpověá na dopisy
o komunistických diktátorech majících na svědomí smrt milionů

nevinných obětí, spíše se o nich cudně mlčí. Svého času jsem

poslal doois do redakce sovětského časopisu "Nová době" a
jindy do redakce "Rudého práve" s dot&tem jek to, že soudruh
bol—Fot v době, kdy vyvraž^ovel tři miliony kambodžských oby
vatel byl u náa podporován e áleven jakožto organizátor nej
většího štěstí v dějinách Katbodže. ha odpověá čekám dodnes.

Proto, Vám ještě jednou děkuji ze Vaši odpovřd ve věci
projednání odstranění pomníku J.V.Stalina na náměstí rašeno
městě, eie termín, Který uvodíte k oscbr.íru projednání, je pro

cne poněkud nevhodný. Pracuji v yr: ze a Váš dopis jsem obdržel
v patek večer 2p.1.1965 a tudíž Jsem nemohl informovat svého

zenčstnsvetele, aby ti poskytl ne 28.1.1985 dovolenou. Jelikož

nejses zvyklý si dělat z prtce holubník, prosím o změnu osobní
ho projednání na období jarních prázdnin, které začínají 13.2.
1985 e v tu dobu budu mít týden dovolenou a budu pobývat v Šu
mperku. 7 tyto dny se pod .e Věších pokynú velmi rád dostavím
ne uvedené osobní pr jednání.

Dovolte ľ.i, abych zakončil jek je mým zvyker, tentokrát
úryvkem z básně ”ócrt a doktor 'íornbook /pravdivé historie/"

od mého oblíbené io Skotskéno b.sr. í.<p Poberta B u r n s e

/ 1759 - 1796 /:
Však to, co vám cnci vw. právat,
je čistá prsvde, žádny žert,
tak jistí, jsk je v pekle čert,
v Irsku má sne tu.
se k tobě přicPor.ejt,
tem pozor, hochu!
yi&dirír Hajný
Cs.rrmády č. 34
787 01 Š u ľ. p e r k

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ŠUMPERK
PSČ 78713

Tento druhý do^is
mi byl doručen asi
pisárkou z CNV, neb
jsem ho objevil ve
schránce ve čtvrtek
těsně před termínem.
Ve čtvrtek odpoled
ne e kdybych se ná
hodou nepodíval do
schránky nemusel
jsem: to stihnout .

Tento druhy dopis
“1

Г
V1 •’d ii.-.í r

jný

Č3A 34

Jek už jsem kdysi päel na CNV mne očekával pen
Novák Kilen, vedoucí odboru spolu s mně neznámým so
udruhem z 0V KSČ jak mi bylo sděleno. Po zopakování
mého stanoviska o odstranění sochy, mne oba dva pá
nové začali vyučovat významu osobnosti v dějinách a
několikátí poučkám typu ”když se kácí les tak léta* jí třísky”. Do toho se vešli i nebozí vojáci Ra .

1

7 c? 01 Šumperk

---odbor

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ŠUMPERK
_

kultury

—

PSČ 78713

-

ŠUMPERK DNE

•1 9.2 .1 985

1

VÉC

po svůrka

1
Vladimír Не j n ý
čs.armády 34
787 01 Šumperk

Zveme Váo k projednání Vaší zúle^itoJti ar odbor kultury GbV doatcvte oe v pátak 22.2. 1985 v_- 14,00 uoúin do kanceláře
veúoucíao odboru r.altury CIV ( ir\,roci hlavní óuuové C.~J).

i

VAS DOPIS ZNAČKY I ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

401/85-Nk

VYŘIZUJE / LINKA

Dr.Lešenarová

l

ŠUMPERK DNE

21.1.1965

V£c

K Vašemu dopisu ze dne 26.12.1964 sdělujeme, že odbor
kultury ONV v Šumperku je odborem, který zabezpečuje výstavbu,
rekonstrukce a obnovu památníků a pomníkA v okrese. K Vašemu
požadavku,který uvádíte v dopise navrhujeme osobní projednání
na odboru kultury ONV v Šumperku a tc dne 28.ledna 1985 v
15,oo hodin. Odbor kultury ONV se nachází v budově naproti
hlavnímu vchodu do ONV, v 1.patře.

"Res

p u b lic a ”

č . 1 6 /9 4

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme se soudružským
pozdravem

□

Milan 'Novák
vedeno# odborun

Konec jednání vyzněl v tom duchu, že “Vy jste se
svým názorem sám, když ostatních 30.000 obyvatel mě
sta proti tomu nic nenamítá.” Takže pomník se bou
rat nebude. Ale i tak musím přiznat, že soudruzi by
li vůči mně korektní a odnesl jsem si lepší dojem
než z podobného jednání na Svazu protifašistických'
bojovníků asi o 3 roky později. Zvlášt se vyznamená
val bývalý ved.odb.kultury na ONV a mu zdatně sekun
doval tajemník Koláček, dnes opět ve funkcích na
“Svezu bojovníků ze svobodu”, pobočka Šumperk. V.H.

R E S P U B L IC A

29. dubna 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

—

26.dubna jsem pod
Společnost pro lidská práva, poštovní schránka 448. Praha 1.
pokutou 50.000,- Kč,
kdybych se nedosta
vil, vypovídal jako
svědek ve věci doktora-majora Z.Š. ,
známějšího pod pře
zdívkou "kuložrout"
u Krajského soudu v
Č.Budějovicích, po- *
bočce v Táboře’, ř/usím říct, že soudce,
předseda senátu ve
dl líčení velmi ko
rektně jak vůči svě-,
dkovi tak vůči ob- ■
žalovanému. To mne I
těší zejména proto, •
Že obviněný Z.Š.si l
nebude moci maříkat
na neobjektivitu. V
jednu chvíli chtěl
obviněný vědět, kdy
jsem ho ještě od
toho napadení vůči I
INFORMACE
mé osobě ještě potom viděl. Chtěl
O SPOLEČNOSTI
při tom zpochybnit
PRO
mé svědectví o je
LIDSKÁ
ho brutálním mláce
PRÁVA
ní do mládence na
zaěátku "Palečkova
týdne" v r.1989 v
centru Václavského náměstí i když vím zcela jistě, že to
byl on. Když jsem soudci sdělil, že vím z doslechu od pří
mého svědka/S.D./ proti němuž obviněný Z.Š. zakročoval
stejným způsobem jako proti mně - do oblasti genitálií,
předseda senátu se obviněného zeptal chce-li i toto svě
dectví vyslechnout. Obviněný Z.Š., který za desítky let u
StB, kde kopal a mlátil své okolí při nesčetných příleži
tostech /což mu mimochodem vyneslo jedno z nejvy&ších míst
u městské správy StB v Praze/ 8 je si vědom své zběsilosti
raději v tomto případě mé svědectví odmítl. Věru tak. V.H.
Uvnitř čísla:
1. Václav Jiří V o s t ř e z: Dopis Dp.Marian Janu Klenerovi OSB, farnost Neposkvrněného početí Panny Mari|e.

2. Vyznamenání pro básníka Miloslave Zlámala a
časopis "Svědomí" v Kanadě od Prime minister.
3. Co je a co chce "Společnost pro lidský práva" r . 68.
4. Václav J.Vostřez: Věstník "Orel" z Brna v Kanadě.
5. Alena Smut n á: Znamení smíru a pokání.Věstník
Předpokl.cena:2,-MIČ 47263Náklad: 50 výtisků
vycházelo
obnoveno
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CO JS A CC CHCfi
SPOLEČNOST РЯС LIDSKÁ PRÁVA

Společnost pro lidské práva vznikla v československém národ
ním jaru 1968 jako výrazné progresivní součást načato veřejného
livota, 'usilující o socialistickou demokracii. Rozhodnutím ministra
vnitra ze dne 3. kvétna 1968 jí byla povolena činnost v rozsahu,
vymezeném stanovami.

Společnost považuje za svůj ideový, politický a mravní základ
Všeobecnou deklaraci lidských práv, přijatou Valným shromážděním
Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948, a dála meziná
rodní Pakty, vycházející z této deklarace.
Společnost podporuje úsilí o humanistickou demokratickou po
dobu socialismu, jehož přirozeným základem je svobodný člověk, plně
užívající svých lidských s občanských práv.
Společnost se hlásí k demokratickým tradicím českého a sloven
ského národa, k evropskému humanismu, ke spolupráci se všemi národy
v duchu bratrství, rovnosti, spolupráce a vzájemná úcty.
Cíle Společnosti

Odmítáme nerovnost mezi lidmi, národy a státy, ei je tato ne
rovnost zdůvodňována a ospravedlňována čímkoliv a kýmkoliv. Věichni
lidé jsou si rovni bez ohledu na národnost, rasu, politické nebo
náboženské přesvědčení či společenské postavení.
Usilujeme o to, aby čs. ústava a zákony byly v plném souladu
ae zásadami VSeobecné deklarace lidských práv a mezinárodních Paktů
o lidských právech, podepsaných československou vládou dne 7. říj
na 1968; žádáme, aby tyto Pakty byly ratifikovány Federálním shro
mážděním.

Žádáme, aby se československé zákony staly skutečnou zárukou
právní jistoty a plně zabezpečovaly občanské svobody a práva, zej
ména svobodu slova a tisku, svobodu shromažSování a spolčování,
svobodu náboženského vyznání, akademické svobody, svobodu vědao-

Dr. Jan Pixa
Dr. Vladislav Vlček
Maria Vlková
Dr. Karel Laštovička

profesor Karlovy university
skladatel a publicista
důchodce
profesor Karlovy university
profesor Karlovy university
děkan bohoslovecké
fakulty
biskup církve římsko
katolické
duchovní
vědecký pracovník
úředník
dělník
vědecký pracovník
ministr vlády ČSSR
patriarcha církve česko
slovenské
dramaturg ČI
ministr ČSR
studentka
advokát

Ing. František Hasil

předseda Revisní komise

Doc. dr. Milan Machovec, předseda
Dr. Snil Ludvík, generální tajemník
Dr. Jan Belanský, místopředseda
Prof. dr. Václav černý, místopředseda
Prof. dr. 3. Goldstuckar, místopředseda
Prof. dr. J. B. Souček, místopředseda
J. 3. dr. Fr. Tomášek, místopředseda

Dr. Jan Blesík
Doc. dr. Jiří Cvakl
Dr. Rudolf Fendrych
František Fliegel
Doc. dr. Karel Hromada
Dr. Bohuslav Kučera
Dr. Miroslav Novák

čestní Členové

národní umělec Jaroslav Seifert
národní umělkyně Olga Scheinpflugová in memoriam
primář MUDr. František Kriegel
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kého bádání a umělecké tvorby, nedotknutelnost osoby a obydlí,, za
chování listovního tajemství.

Zasazujehe se o vydání nového, spravedlivého volebního zákona,
který zaručí tajné a svobodné volby na všech úrovních.

Usilujeme o obnovení úcty k zákonům a autority zákonodárných
sborů národních i federálních.

šin.

Podporujeme oddělení moci výkonné, soudní a zákonodárné jako
nezbytný předpoklad právního řádu.

žádáme proto zřízení Ústavního soudu a Nejvyššího správního
aoudu jako svrchovaných strážců občanských svobod a práv.

Žádáme, aby byla zaručena nezávislost soudů a soudců všech
stupňů a druhů.

Trváme na potrestání všech viníku zločinů proti lidskosti;
žádáme, aby v Československu v souladu з přijatým usnesením OSN
byl zrušen promlčecí čas stíhání těchto zločinů.
Podporujeme celonárodní úsilí o demokratizaci státních a spo
lečenských institucí jako součást a podmínku ochrany lidských práv.

Zasazujeme se o zabezpečení práva na svobodné organizování
odborů, o jejich nezávislost a o právo na stávku.
žádáme humanizaci a modernizaci výkonu trestu odnětí svobody,
důsledně demokratickou občanskou kontrolu příslušných ústavů, péči
o návrat propuštěných vězňů do života, a v souladu jak se zásadami
Lidskosti, tak s příznivými zkušenostmi téměř sedmdesáti zemí, jež
odstranily už před naší republikou trest smrti, žádáme jeho zrušení
i v Československu.

Žádáme, aby náš veřejný život byl očištěn od osob, které sa
podílely na jeho deformacích, na politických zločinech a na zloči
nech proti lidskosti.
Usilujeme o spravedlivé a důstojná vyřešení problémů lidí, kte
ří z politických důvodů opustili naši vlast, a o zajiště u. svobody
pobytu pro budoucnost.
Trváme na odstranění anonymity všech civilních a uniformova
ných představitelů státní moci a veřejné správy.

- 4 práci se státními orgány všech druhů a stupňů, s politickými a záj
movými organizacemi, se skupinami občanů i s jednotlivci.
Společnost není podporována z veřejných peněz; je závislá na
příspěvcích a darech členů, sympatizující veřejnosti, organizací a
podniků, a na výtěžku vlastní činnosti.

Požadujeme zákonnou účinnou ochranu práv národnostních men

žádáme, aby hromadné sdělovací prostředky nebyly používány pouze
k jednostrannému vyhlašování oficiálních názorů; hájíme právo obča
nů na informace z domova i ze zahraničí.
Zasazujeme se o účinnou podpora rodiny a o péči o děti; proto
podporujeme mj. zřizování vesniček SOS. žádáme stálou pozornost
ke starým, opuštěným a bezmocným spoluobčanům, k je jich "životní
úrovni a k jejich lidské důstojnosti. Zdůrazňujeme problém občanů
tělesně postižených a chronicky nemocných, zejména otázku jejich
přiměřeného společenského uplatnění.
Zasazujeme se o soustavnou cílevědomou ochranu kulturního dě
dictví a přírody.

Zasazujeme se o ochranu životního prostředí, jež u náš byla po
léta zanedbávána, a o moderní pracovní podmínky.

Protože spravedlivý mír je pro naše cíle nezbytností, odmítáme
jako zločin útočnou válku, a úsilí o mír řadíme mezi naše přední
úkoly.
Členství ve Společnosti, její činnost a prostředky

Společnost je dobrovolným sdružením čs. občanů, starších osm
nácti let. Jejím členem se může stát každý bez ohledu na světový
názor, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání, pokud sou
hlasí a jejím programem, chce зо při jeho uskutečňování činně podí
let a pokud se nedopustil činů, jež jsou neslučitelné s principy
Všeobecné deklarace lidských práv.
Pro svoje cíle pracuje Společnost konkrétními podněty a návrhy,
odbornou oponenturou a odpovědnou kritikou. Využívá k tomu přede
vším vlastních periodických i neperiodických publikací a osvětových
a kulturních akcí, ale soustavně též hledá všechny cesty ke spolu-

1-ení ,iistě nehodou, že rr.ezi čestnými
členy "Společnosti pro lidský práve"
byl HJDr.Fr&ntišek K r i e
e l.Dnes,
se ze všech střen ozývá kálení пв 68.
rok od novinář
,
*
Kteří dnes eni zdbleke neodhalují zločiny koar.unist
*
jbk to
dokázel on v obklíčení
i vr.ě.V.H.

Václav J. Vcstřez, 18 Aintree Court,
S1L _0n t ar i o t _L8K _ 4R 9 j. _ C an ad a t _

Hamilton, 5» dubna 1994»

Dp. Marian Jan N
*
K L E N E R, O.S.B.,
farnost Neposkvrněného Početí Panny Marie,
Ke Strašnické 10/1000, 100 00 Praha 10 - Strašnice.
CZECH REPUBLIC, EURÓPE.

Důstojný Otče!

Děkuji Vám za dopis z HoIII.94.
K předešlému Vašemu dcpisu ze *
14
17
9
1
ještě sděluji, že na částce
3 670.oo - což byly dosavadní dary z Kanady pro Váš kostel - se podílelo
více než jen tři rodiny. Peníze, které Vám předal osobně dp.Josef Šach,
byly první částí sbírky a on zajieté Vám udal jména dárců.
V poslední odpovědi jsem se pokusil Vám naznačit rozdílnost poměrů
mezi krajanskou společností v U.S.A. a Kanadě a mezi západní Evropou.
My zde v Severní Americe jsme blíže k úplné asimilaci krajanů do stáva
jícího prostředí /hlavně nové generace, narozené už v cizině, zatím,co
jejich rodiče odcházejí na věčnost^. Váš dopis ze 17
11.94
*
jsem rozmno
žil a rozeslal na dalších 160 adres krajanských pracovníků v USA a Ka
nadě. Možná, že se někteří z nich k tomu postaví kriticky, protože zde
všeobecně ^panuje nespokojenost з vývojem poměrů ve Vlasti. Doufám však,
že alespoň několik dalších Vám pošle peněžní dary. První tak učinila
paní Ludmila Svirgová, R.R.No.l, Cedar Valley, Ontario,LOG 1E0, Canada
a poslala dar Can.$ 50.00, které Vám v příloze posílám "Globál Money
*
Order
z ЗО.III.94. Potvrzení o příjmu peněz pošlete laskavě přímo na
její adresu.
Těším se ze zprávy, že 17
června
*
94 posvětí pan arcibiskup Vlk
Váš nový kostel a oltář. Děkuji za pozvání k účasti, ale na počátku
června zde máme dvě tradiční krajanské národní pouti: 5.června v Midland
a 12. června v Chatham, Ont. Proto Vás prosím o omluvení neúčasti v Pra
ze. I náš dp. J.Sach, který plánuje byt V.května na Strahově,při umístě
ní sochy P.Marie v Exilu, se připravuje vrátit do Kanady před našimi
poutěmi.
Cyrilometodějská liga v Kanadě se staví velice kladně k plánu po
stavit 12 kostelů na okraji Prahy a v jeho podpoře bude nadále spolu
pracovat© Mimo to jsme ještě povinni dokončit minulé úkoly a dokonce
sliby Bohu. V první řadě je to slib vyjádřit kladně postoj čs. exilu
k fatimskému poselství,postavením českého památníku. Když tedy nastaly
změny v Rusku á tím i v naší Vlasti r. 1989, naskytla se příležitost
postavit tento památník přímo ve Vlasti,na Blaníku. Na počátku roku 1990
jsme to předložili panu kardinálu Tomáškovi v Prate a obdrželi jsme jeho
schválení. Na příslušném fondu CML v Kanadě je nyní Can 3 18.725*12,
skládající se z 232 položek. Všechny tyto dárce jsme jednotlivě požádali,
aby nám do 31.ledna 1994 sdělili avá přání o použití jejich darů. Ani
jeden z nich si nevyžádal vrácení daru, či jiné určení, než je postavení
českého památníku na Blaníku, s vyhlášením k roku 2.000© V zahraničí
svorně vyznáváme, že Český národ nutně potřebuje návrat ku křesťanským
tradicím a zejména k tradici svatováclavské - a toho symbolem má být
postavení CESKÍHO PAMÁTNÍKU NA BLANÍKU.
Nejde tedy jen o postavení dalšího kostela, který je více potřeba
"v sídlištích, kde žijí lidé"© Jde o obraz duchovní obrody, předložený
celému českému národu© Jde o odčinění křivd. Jde o památník obětí z dob
nesvobody - doma i v exilu - v Čele s třemi kardinály, aby zejména mladé
generace neztrácely naději, že nakonec Pravda Páně zvítězilo©o©
S pozdravy Váš v Kristu Pánu
V© J. Vostřez©

Y5§TNÍK_"OREL^Z_BRNA_JE_V_RL94_ROZESÍLÁN^NA_ADRESY_V_KANApŠ£

Borýsek Ludmila Mrs.,647 Yonge St.W. ,Midland , Ont• ,L4R 2E1.
Broušek Josef Dr.,149 Springhurst Ave.,Toronto,Ont. ,M6K 1B9.
Brun Bruno Mr.Mrs.,6313 Ker Sto,Niagara Falls,Ont©,L2G 1X7»
Cmajdalka Emil Mr.Mrs.,20 Prince George Dr.,Etobicoke-Islington,Ont.M9A 1Y1©
Coufal Václav Mr.Mrs.,1054 Martin St©,Sudbury,Ont©,P3A 2Z4.
Crha Stanislav Mr.Mrs.,645 Oakridge Dr.,London,Ont.,N6H 3G3.
Čambala Josef Mr.Mrs.,1554 Chandler Rd..Windsor,Ont.,N8Y 4P7
*
Čech Pavel Mr.Mrs.jl61 East Ave. ,Apt. 506 , Hamilton, Ont. ,L8N 2T8.
Dolák Jaromír Mr.Mrs.,15 Astra Cour t, Hamilton, Ont., L9C 4Р1»
Doupovec Karel Mr.,1750 Mayfield Ave.S/A.No. 4142,Chomedey ,Laval,Que.H7T 1K1.
Fabián Jerry Mr.Mrs.,116 Harvard Rd.,Guelph,Ont©,N1G 2Z2.
Hora Rudolf Mr.Mrs.,26 James St.,Toronto,Ont.,M8W 1K9.
Horký Josef Mr.,188 Oxford Sto,Kitchener,Ont•,N2H 4S2.
Hurník J.F.Dr.Prof and Mrs. ,R©R.No .l,Rockwood , Cnt. ,NOB 2K0.
Hořák Jiří V.,Mr.Mrs.,Box 7oO,771 Durham RdoE., Dur ham, Onto ,NOG 1R0.
Chromec Mojmír Dr.,22 George St.S.,Toronto,Ont.,M5A 3Z9Klaban František Mr.,50 Panorama Crt.,No.1011,Toronto,Ont.,M9V 4A9.
Knapová Bohumila Mrs.,877 Upper Gage ,Apt. 806 , Hamilton, Ont. ,L8V 4K8.
Korwin Márie Mrs.and Dr.,90 Hilliard Ave©,Ottawa,Ont.,K2E 6C2.
Krahulík Louis MroMrSo,39 Orphir, Hamilton,Onto,L8K 3Y9
*
Krátky A.Dr© and Mrs©,54 Grand View Cr.,London,Ont©,N6K 2Y2.
Křivák J. A© Mr.,1580 Du College St©,St©Laurent,Que.,H4L 2M2©
Křivánek Alois Rev©,Stoney Plain Terr©Box 1690-Ste.215jBeausejour,M©RQE OCO©
Lacina Jaroslav Ing.and Mrs.,37 Doon Dr. .London,Ont© SN5X 3P1.
Leták Martin Mr.Mrs.,13390 - 103 Ave.2, Surrey,B.C©,V3T 1R7.
Macenauer Jiří Revo,464 Plains Rd©W© ,Burlington,Ont© ,L7T 1H2©
Maršálek Jiří Ing.and Mrs.,2172 Cartier Cresc. ,Burlington,Ont© ,L7P 2Z5»
Mašek Frank Mr.Mrs.,55 Glaceport Ave•, Hamilton-Dundas, Ont© ,L9J 1H8.
Mitáček Vavřinec Mr.Mrs©,10777 Tanguay,Montreal,Que© ,H3L ЗНЗ»
Míšek Jan Mr.Mrs.,Vineland, Ont©, LOR 2C0.
Mořický Frank Mr.Mrs.,336 - 200 Dallas Rd© , Victoria, B.C.,V8V 1A4.
Myslín Pavel Mr.Mrs©,Í05 Gerard Ave.,0rillia,Ont.,L3V 3S4©
Navrátil Jaromír Mr©Mrs©,12610 - 228th St©,Маріє Ridge, B.CO,V2X 6M8©
Novák Pavel Mr.,2360 Dundas St.W.,Apt.407,Toronto,Ont.,МбР 4B2.
Novotný Jan Mr.,519 Thulin St.,Campbell River,B©C., V9W 2L2.
Novotný Miroslav Mr.Mrs.,RoR©No.l,Site 6,Box 14, Wynndel,B.C©,VOB 2N0.
Prajza Zdeněk Mr.Mrs.,229 Delaware Ave.,Toronto,Ont.,M6H 2T4.
Roháč Jurko G. Mr.Mrs.,133 Rymal Rd.West /HWY No.53/,Hamilton,Ont©
Rímek Jiří V.Dr.and Mrs.,1405 Prince of Wales Dr.,Apt©1503, Ottawa, 0©K2C 3J9©
Stana Alois Mr.Mrs.,40 GoldWin St.,Hamilton,Ont.,L9C 6V9
*
Stupka Vít Mr.Mrs.,4 Bonacres Ave..Scarborough,Ont.,M1C 1P7.
Svoboda Jiří Rev.,187 Magnus Ave.,X8X Winnipeg,Man©,R2W 2B3
*
Svoboda Josef Dr.Prof.and Mrs.,943 Phyllis St. ,Burlington,Ont© ,L7R 3W1.
šach Josef Rev©,464 Plains Rd.W©,Burlington,Ont©,L7T 1H2.
šrahulek Josef Mr©Mrso,161 Broughdale Ave0.London,Ont©,N6A 2K6.
Štrajt František Mr©Mrs©,395 Grantí River BÍvd.,Kitchener,Ont©,N2A 3B5©
švirgová Ludmila Mrs.,R©R.No©l, Cedar Valley, Ont©,LOG 1E0.
Vajdík Jan Mr©Mrs©,902 Charing Cross Rd©,Chatham,Ont©,N7M 5H4.
Václavek Otakar Mr.Mrs©,,54 Royal Orchard Dr© ,Kitchener,0nt© ,N2N 1J6.
Večeřa Bedřich and Zdenka,660 Eversley Dr.,Mississauga,Onto,L5A 2C9©
Venclík Jan Mr.Mrs©,R©R.No.l,Conc.No.l,St.Agatha 0nt.,N0B 2L0.
Vostřez Václav J.Mr.Mrs.,18 Aintree Court,Hamilton,Ont©,L8K 4R9
*
Zofchak Dobromila, 273 Vine St.,Apt.lO9, St.Catharines,Ont.,L2M 7P7
*
Žalud Rudolf Ing© Arch. £lQ5_Kenwood_Ave. ;_Apt L35LTorontor0nt © iM6C_2Slr________
FINANČNÍ ZPRÁVA: Ústředí Orla nám posílá balíky po 50 číslech za poštovné
270 Kč /ročně za 1.620 Kč/.Loni jsme jim předali dar $400.- z člen©přísp©
na úhradu poštovného© - V Kanadě mne stojí rozesílání ročné za známky:
50 x / 86 » $ 43.00 a 6x za rok je to $ 258.00© Pro rok 1994 bylo vybráno
na člen© příspěvcích celkem $ 155
00©
*
S pozdravem ZDAŘ BUH I Váš
V0J0 Vostřez, starosta
Kanadské Oblasti Orlao

Vtsistx
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PŘED PADESÁTI LETY
3.

dubna urgoval dánský vyslanec v Berlíně

povolení návštěvy delegace u dánských vězňů

v Terezíně; návštěva byla slíbena na leden a
pak přesunuta na březnu. Dostal příslib nové
ho termínu - květen.

3.-4.

ních a severovýchodních oblastech Maďarska
bylo internováno v koncentračních táborech.
Šlo o židovské obyvatelstvo Podkarpatské Rusi

zejména se jedná o Ukrajinu a Bělorusko) a
Českou republiku.

a Sedmihradska, anektované Maďarskem.

'račních

28. dubna

zpráva Wetzlera a Resenberga
(Vrby) byla z Žiliny dopravena do Bratislavy,

kde se jí ujala tzv. pracovní skupina, tajné
vedení židovského odboje na Slovensku. Členo

Polsko: Údržba objektů bývalých koncent-

táborů

Gross

Majdanek,

Osvětim,

Rosen, Stutthof. Zajišťování a distribuce léků
pro bývalé vězně koncentračních táborů
Rusko: Pomoc obětem katastrofy v Čer
nobylu, údržba objektů (muzea odboje proti

dubna se konala společná konference

vé skupiny se rozhodli předat zprávu přede

fašistickým okupantům), pomoc uprchlíkům

Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a minister

vším vůdcům nyní zvlášť ohrožených maďar
ských Židů. Stalo se to příštího dne.

z oblastí válečných konfliktů,

stva zahraničí o 'stavu protižidovských exeku

31.

tivních opatření". Zúčastnili sejí referenti pro

dubna bylo v terezínském ghettu věz

židovské otázky na německých diplomatických

něno 36.020 osob. V tomto měsíci tam zem

zastupitelstvech. Hlavní referent vyslanec Six

řelo 729 vězňů.

Připravil

Židovstva’ sice odejme židovstvu jeho biologic

ké

rezervy, ale židovská otázka musí být vyře

šena mezinárodně.

6. dubna

doporučilo německé ministerstvo

6. dubna

v

zástupce

kaři aj.). Práce na údržbě některých židov

ských

Birkenau Vítězslav Ledcrer. Rozhodl se va

hřbitovů

(např.

Miroslav

jižní

na

Moravě). V Praze vykonává náhradní vojen

skou službu pan Friedemann Bright.
Organizaci Akce Znamení smíru a pokání

založili

v

roce

křesťané, kteří tak

uprchl vězeň rodinného tábora

Česká republika: Údržba Památníku Tere

obědů, pomoc v domácnosti, doprovod k lé

ZNAMENÍ SMÍRU
A POKÁNÍ

zahraničí Eichmannovi, aby se na základě žá

také

vězňům z pozdější

zín, péče o starší členy židovských obcí (dovoz

dosti švédského vyslanectví v Berlíně mohl
prohlídky Terezína zúčastnit
Švédského červeného kříže.

stalinismu a politickým

doby, sleduje i dodržování lidských práv).

M.K.

zdůraznil, že "fyzické odstranění východního

spolupráce s

Memoriálem (organizace pomáhající obětem

k

1958

němečtí

vyjádřili

své

V dalších zemích (Izrael,

USA, Belgie,

evangeličtí

Francie, Velká Británie, Norsko) pracují dobro

stanovisko

volníci i mladíci vykonávající náhradní vojen

chování Němců v období nacismu. Jejich

skou službu v domovech důchodců, útulcích

východiskem bylo uznání historické viny ně

pro bezdomovce, zemědělství, ústavech pro

rovat před tím, co se děje v osvétimské továr

meckého národa. Na synodní radě evangelické

zdravotně postižené. Udržují kontakty s ob

ně na smrt. Uprchl v esesácké uniformě, ke

církve v Německu zazněla v roce 1958 tato

čanskými iniciativami a organizacemi, které se

kterému mu pomohl SS-Roitenfuhrer Viktor

slova:

Pestek. jeho druh na útěku.

světovou válku a lidstvu jsme způsobili nesmír

6. a 7.

My,

Němci, jsme

rozpoutali druhou

zabývají problematikou diskriminace, antisemi
tismu, rasismu a xenofóbie.

na údržbě

dubna Hitler na poradě o výstavbě

né utrpení. Němci ve své troufalé vzpouře proti

V

leteckých továren rozhodl, že pro tuto práci má
být nasazeno 100.000 maďarských Židů Rušil

Bohu vyvraždili milióny Židů. Z nás. pamětní

bývalých

ků, třebas jsme často nesouhlasili, se nikdo

Neuengamme aj.) a Domu Dietricha Bonhoe-

se

dostatečně nesnažil tomu

tím dřívější rozkaz, že židovští vězňové

všemu zabránit.

N

Německu pracují mladí lidé

koncentračních

táborů

(Dachau,

ffera. Provádějí i osvětovou činnost, upozor

extre
a žadate

nesmějí být na práci na-azcni na německém

prohlášení dále stojí: To je důvod, proč ne

ňují zejména na nebezpečí pravicového

území, a proto Hitler přislíbil, že záležitost

mohlo dojít ke smíření, především proto nemá

mismu. Pomáhají také uprchlíkům

projedná osobně s Himmler.-ri

me pocit klidu a míru. Je třeba neustále klást

lům o azyl.

7.

dubua začali připravovat svůj útěk z

odpor snahám o scbeospravedlňování, bránit se

Osvětimi-Birkenau dv3 slovenští židovští věz

pocitům zatrpklosti a nenávisti. Naše povinnost

ňové Alfréd Wetzler a bVj’ter Rosenberg
Území osvétimského táb-.-r. •••ého komplexu

činit

zodpovědná

politická

rozhodnutí

(Pro RoŠ chodešpřeložila a podle zahranič

ních pramenů zpracovala Alena Smutná.)

tím

vůbec neutrpí.

13. dubna si zapsal Eg^n Redlich: Au ná

pokání je poučit se z dějin, snaha pomoci při

ҐІ13К ’p-is

městí města hrál poprvé židovský orchestr...

překonávání příčin a následků němé.kého fa

Jako osmá publikace nakladatelství Sefer

opustdi o tři dny později.

Heslem programu Akce Znamení smíru a

Naši nepřátelé mají novou válečnou taktiku -

šismu Chceme dosáhnout smíru pokáním. Bez

a pření svazek edice X, která je vyhrazena

Zastíráni oči, stavěni Potém'cnových vesnic...

moci, strachu, lhostejnosti a samolibosti chce

základním textům judaismu, vychází v těchto

Ale melodie nám nepomohly zapomenout na ty

me čelit osobním nasazením.

dnech traktát Babylónského talmudu PlRKEJ

strašné oběti, pogromy, kte-é nás ještě čekají,

nebezpečí, které má nyní jer. jinou tvář.

25. dubna nabídl

v

Organizace zahájila činnost v roce 1959 v

AVOT (Výroky otců). Kniha se skládá ze dvou

západní Evropě. Mladí dobrovolníci pomáhali

částí - z vlastního hebrejského textu, paralelně

novým

Budapešti

stavět Sociální akademii v Rotterdamu, synago

doprovázeného

Joelu Brandovi, členu žid vského záchran
ného výboru, prodej miliónu Židů pod heslem

gu ve Villerbanne u Lyonu, kostel v Taizé,

významného

mateřskou školu ve Skopji, meliorační zařízení

a z obsáhlého komentáře, jehož základem je
v Izraeli všeobecně rozšířený výklad Pinchase

ELhmar.n

hebraisty

českým

překladem

dr.Bedřicha

Noska,

"Zboží za krev, krev za zboží". Mezinárodní

na Krétě, kostel a slepecký ústav v Norsku. Po

židovské organizace měly Němé.ku poskytnout

procesu s Eichmannem (1961) přijela první

Kehatiho, který čerpá z tradičních pramenů.

10.000 nákladních aut na vyzbrojení 2 divizí

skupina do Izraele. Pomáhala stavět slepecký

Také překlad komentáře a doplnění o další

WatTen-SS a navíc další vzá.né zboží. Ei.hmartn nabídl prodat i Židy vězněné v Terezíne.

ústav v Jeruzalémě. Počátkem šedesátých let

výroky rabínských autorit vztahující se k trak

začali dobrovolníci jezdit do SSSR a Polska.

tátu

25. dubna dorazili A.Wetzler a W Rosen
berg do Žiliny, kde sepsali obsáhlou zprávu o

V polovině šedesátých let začali dobrovol

níci pomáhat při realizaci různých sociálních

biblických knih, osobních a místních biblických

Osvětimi. Podrobně vylíčili »ražedný mecha

programů v Německu: pracovali se zdravotně

jmen, citovaných traktátů Talmudu a rabínské

nismus a rekonstruovali sled transportů sváže
jících oběti z nejrůznéjšívh zemí Evropy

postiženými dětmi

Rosenbergovi odbojové hnutí obstaralo falešné

a narkomany.

papíry na jméno Rudolf Vrba.
16. dubna urgoval Německý

červený kříž

vat náhradní vojenskou službu, která trvá 18

místo i v židovské liturgii. Je nám velkou ctí,

ústřednu gestapa o slíbený termín návštěvy

měsíců. Mladí muž.i ji vykonávají i v zahrani

že ho můžeme spolu s vynikajícím překladem

čí. V jejím rámci pracují na údržbě památníků

a spolehlivým komentářem nabídnout naší ve

Terezína

a

mladistvými,

invalidy,

Od roku 1969 lze v této organizaci vykoná

jednoho židovského pracovního

tábora.
ohlásil německý rozhlas, že
300.OOG maďarských Židů žijících ve východ

27. dubna

a

lidmi propuštěnými z výkonu trestu, alkoholiky

obětí druhé světové války.
Jako podrobnější příklad činnosti uvádím

Polsko, Rusko (resp. země bývalého SSSR,

Pirkej AVOT jsou

dílem dr.Noska. který

rovněž sestavil přehledy tanaitů, citovaných

literatury.

PlRKEJ avot je nejčastěji studovaným, ci
tovaným, vydávaným a překládaným dílem

Lalmudské literatury, které zaujímá ojedinělé

řejnosti. (240 stran, pevná vazba, doporučená
cena 115 Kč. Pro členy židovských obcí za

režijní cenu 85 Kč).

Res; publica" č. 17/94

Panychída
za Dr. E. Beneše

VYZNAMENÁNÍ.
CONSCIENCE
Nezávislý čtrnáctideník
Roč. V., č. 4/1994
Čatopis je pokračovatelem
"Natích hlasů" založených
v r. 1955 a "Vězně" v Kanadě.
Není určen pro výdělek!

pro básníka MILOSLAVA ZLÁMALA
a časopis SVĚDOMÍ
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May the blessings of this season be bountiful and
may they bring you serenity and happiness.
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Le Canada est riputé pour son respect des
différerues valeurs et traditions de sa population. Bien que nous
célíbrions les fites de fin ďannAe selon nos coutumes et
croyances religleuses respeaives. nous partageons touš ľespolr
ďun monde ой rěgnent la paix et ľharmonie.
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Puisse la période des fites vous combler de ses
joies et vous apporter bonheur et siréniti.

ontarijská provinční vláda a Asociace etnického tisku
OTTAWA

UZNÁNÍ

Administrace:
Gabriela Žvaková

za excelentní novinářskou a spisovatelskou činnost
básníkovi Miloslavu Zlámalovi a časopisu SVĚDOMÍ,
jehož vydavatelem je
Miloslav Komínek

’

Redakce za podepsané články
nenese zodpovčdnost
a nemusí te > jejich obtahem
tíotožůovat.
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Všem vyznamenaným srdečně blahopřeje a za statečnou práci
děkuje redakce časopisu Svědomí ve Frýdku-Mistku
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1993
Milo Komínek
Editor in-Chief
Magazíne Svědomí (Conscience)
2098 Dundas Street West
Toronto, Ont., Canada MÓR 1W9

:

;

Miloslav Zlámal
Tak jako když skřivan padne do
polí,
kde zpíval nad bídou všech lidí ...
Tak jsme stáli v řadě
jako smutné topoly
a mysleli, že velký mrtvý
nás všechny vidí.
Nemohli jsme se rozplakat
a jako děti ukázat místo,
kde to nejvíc bolí,
nad námi tehdy stál kat
a zabíjel naši lásku holí.
Ten hrob, ten se neměl v zemi
vykopat,
ta zem je mokrá, plna špíny
a kdo ho musel dát,
měl ho dát pod jasmíny.

* * *

"■ *

V rámci letošního «TÝDNE TISKU« udělila - kanadská vláda,

Vedoucí: Petr Komínek

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

PREMIER MINISTŘE

Canada is renowned for the tolerance with which
it embraces the diverse traditions and values of its people.
Although we celebrate this speciál time of year according to our
differeni customs and religious beliefs, we all share a common
hope for world peace and hormony.

Vydavatel a šéfredaktor:
MILO KOMÍNEK

Vvcbáa dvakrát mfoRpž,

MINISTER

Aline and I are delighted to convey our warmest
wishes to each of you for a festive holiday season.

Spolupracuje
redakční rada

TelJFax: 0658 348 63

CAMAOA

PRIME

ía_______

gratulace od předsedy
kanadské vlády
6

Co když přijdou jarní déště,
po nich květen a pak zase mrazy,
to rudé jejich ovoce, to neuzraje,
to nebude život, moji drazí.

Ty trávy uschnou
a bude vidět, jak jsou zvadlé květy,
jak na nich prach leží
a vy budete chtít čerstvé kytice,
karafiáty snad, z kterých ještě voda
stéká
.....pro koho......
položit je na hrob a cítím, jak se ve mně dnes něco
vzteká,
jak bych chtěl ničit, jak bych chtěl
zabíjet,
jak bych se chtěl modlit,
jak bych chtěl plakat,
jak bych chtěl domů jet.

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

R E S P U B L IC A

6.května 1994

KAREL SRP
- VÝJIMEČNÉ STAVY
/POVOLÁNÍ JAZZOVÁ SEKCE/
Z obsahu mj. Jak jsme vydávali Hrabalova
Anglického krále - Kotelníci Václava Havla Dvě snídané s Mitterrandem ... a jeden oběd Living Theatre na Ořechovce - Kurt Vonnegut
a John Updike sází v Praze stromky - Dubleři
- Soudy - jména 196 dizidentú, kteří byli na
listině smrti - 170 dosud nepublikovaných foto
grafií - v rejstříku přes 800 jmen, možná i vaše.
Vzpomínání na kardinála F. Tomáška. J. Seifer
ta. 8. Hrabala, diplomaty, přepisy z policejních
vysílaček, tajných archívů atd.
Vydává nakladatelství PRAGMA.
Zahájení prodeje o Knižní noci ve středu 11.5.
1994 v 18 hod. v knihkupectví Na východ od
Pařížské, Vězeňská 3, Praha 1.

Uvnitř

Karel Srp vydal excelent
ní materiál této knihy - 3+
jména 196 disidentů, kteří
byli na listině smrti - již
v r.1991 v Metropolitanu či
v Lidových novinách, jak se
vyjádřil už si přesně nepa
matuje, kde přesně vyšly.
Ale i tak je tento materiál
spolu s přepisy policejních
vysílaček a tajných archivů,

čísla:

1. artfórum - Jazzová sekce: Pozvánka na záhájení prodeje knihy Výjimečné stavy o Knižní noci.
2. Bohuslav H u b á 1 e k: Osnova Vašeho případného pod3. Pieta politických vězňů: Bez lístosti a omluvy.-nětu.
4. Václav Jakoubek: Případ - EMILIE FAITOVÁ.‘
5. Petr R a d o s t a: Katolická církev - nepřítel č.l.
_ Proi
*
.Dr. Ing.-Libor-Brom:_ Nikdy ne zapoceném, hrůzný únor
Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
obnoveno

197 3
1987

-1975
ročník 11 číslo 18

Vydává: Vladimír Hajný
Red. Marta Zemanová
čSh 34, 787 01 Šumperk
rada:.juiius A.Varga
Uzávěrka: l.květns 1994

Prosíme, do týdne zavilejte, zdali přijdete:
Art forum-Jazz.sekce

Vážený pan
Ing .Vladimír HAJNÝ

ČSA 34

ŠUMPERK

dovolte, abychom Vás pozvali na zahájení prodeje knihy Karla Srpa
Výjimečné stavy: Povolání Jazzová sekce
*
Jedná se o vzpomínky na
období.1979-1989 bohatě provázené fotografiemi a utajovanými poznám
kami z archívů státní správy. Jen rejstřík obsahuje přes 800 jmen,
včetně Vašeho - a sice v kapitole věnované dizidentům, kteří měli
být v případě výjimečného stavu odsouzeni na doživotí nebo do 72 ho
din popraveni.
: ' _
Věříme však, že Vás kniha zaujme i jinak; autor popisuje ilegální
vydávání Hrabalova Anglického krále, jak Kurt Vonnegut s Johnem
Updikem sázeli v Praze stromky, co byl harakiri press, hodně místa
věnuje dublerům a provokatérům, vzpomíná na snídaně a oběd s prezi
dentem Francois Mitterrandem, na diplomaty, píše o Living Theatre,
Chartě, o kriminálech - zkrátka o světě, který byl důvěrně znám
i Vám.
Nejde však o knihu sentimentální: autor vsadil během své nezaměstna
nosti na automatické psaní padni komu padni - tedy i jemu. Zřejmě
z tohoto důvodu si přál nízký náklad...
Zahájení prodeje bude o Knižní noci

ve středu 11. května 1994- v 18 hodin
v knihkupectví Na východ od Pařížské, Vězeňská 3, Praha 1, za účasti
sdělovacích prostředků - a hlavně přátel, které jste určitě dlouho
neviděl.

Cena knihy je z výrobních nákladů (autor se vzdal honoráře - prý
popsal jen to, co sám znáte) a vzhledem ke značnému poctu fotografií
bude kolem stovky.
•’
Pár metrů od knihkupectví je Česká hospoda, která ha Vás bude čekat
s mírnými cenami a otevřenou náručí. Kromě přátel zde bude autor
a vydavatel.
Těšíme se !
NADACE
V Praze, duben 1994
pro podporu nezávislé kultury
Valdštejnská 14
118 00 Praha 1

Pieta politických vězňů

P. Bohuslav Burian

49

P. Adolf Kajpr SJ.

Katolická církev - nepřítel č. 1
Po komunistickém puči v únoru 1948
si nezávislost zachovala dc faclo pouze
římskokatolická církev. Představitelé
KSČ toužili a snažili se všemi prostředky,
vtělit katolickou cirkev do obludného
podvodu, zvaného Národní fronta.
Naštěstí však nikdy nenalezli vhodný
způsob, jak tento transfér provést
Hned druhý den po komunistickém
převratu požadoval novopečený ministr
spravedlnosti. Gottwaldův zeť JUDr
Alexej Čepička, na pražském arci
biskupovi Josefu Beranovi, aby katolická
církev veřejně zaujala pozitivní sta
novisko k novému režimu... Arcibiskup
Beran na Čepičkovu výzvu odpověděl
v interview, které poskytl tisku, že
"katolická církev bude vždy nadstranícka
a nepolitická".
Dva dny po únorovém puči zakázali
komunisté vydávání většiny českých
a slovenských kalilických periodik. Do
církevních záležitostí začali zasahovat
svévolně, aniž vyčkali příkazů shora,
místní funkcionáři. Témčřze všech okresů
přicházely zvěsti o šikanování a perzekuci
kněží a církevních institucí.
21. března schválilo neúplné Ústavodámé národní shromáždění šest nových
zemědělských zákonu, znamenajících
dovršeni agrární politiky KSČ, zveřejněné
již přechozího roku v tzv. Hradeckém
programu. Propagandistický trik
komunistů - "Půda patři tomu, kdo na ní
pracuje" - byl další z celé řady podvodů,
jimiž chtěli legalizovat rozkradení
církevního majetku a ožebračit úspěšně
hospodařící rolníky'. V krátké době po
únoru 1948 přišla církev o 108 země
dělských statků o průměrné výměře 2 468
hektarů. Jen majetek olomouckého
arcibiskupství měl rozlohu 34 hektarů
a strahovský klášter premonstrátů přišel
o 15 000 hektarů polností a lesů.
Proticírkevní politika a kolektivizace
zemědělství byly dva prvořadé úkoly

vedení komunistické strany, kterému se
s pomoci Státní bezpečnosti podařilo
zlikvidovat nej nebezpečnější ohniska
odporu.
Za několik týdnů po komunistickém
převratu přinesla katolická církev první
z předlouhé řady oběti - dne 27. března
1948 byl zastřelen u Chebu, P. Vojtěch
Rygal, kaplan z Holešova.
V průběhu roku 1949 začala v komu
nistickém Československu propagan
distická kampaň proti katolické církvi,
jejímž účelem bylo zdiskreditovat církev
v očích prostých občanů. Jednoduché, leč
velice účinné demagogické očerňování
katolické církve, zejména vysokého kléru,
bylo každodenním chlebem celé komu
nistické propagandistické mašinérie.
V Rudém právu se objev ovaly "nápovědy"
stranickým agitátorům asi tohoto typu:
"Dokud jim nesáhli na církevní statky,
tak šli s lidem, a led. když jim sebrali
církevní statky, jdou proti lidu!" Už jen
skutečně velmi omezená slovní zásoba a
stylizace těchto propagandistických hesel
cosi naznačuje.
Tři duchovní římskokatolické církve
byli bezdůvodně popraveni. P. Jan Bula,
popraven 20.5.1952, P. Václav Drbola
a P. František Pařil, oba popraveni
3.8.1951. Strahovský opat Bohuslav
Jarolímck zemřel měsíc po vynesení
rozsudku Státním soudem ve vězeňské
nemocnici na Pankráci dne 31.1.1951.
Pátera Josefa Toufara umlátil mjr. Státní
bezpečnosti Ladislav Mácha. Páter
Bohuslav Burian zemřel krátce před svým
propuštěním na Mírové dne 29.4.1960,
zrovna jako P. Adolf Kajpr SJ. zemřel
v' Leopoldově 17.11,1959. V komu
nistických věznicích zahynula celá řada
duchovních a nejen římskokatolické
církve. Biskup řeckokatolické církve
v Prešově, Pavol Petro Gojdič zemřel
taktéž v lcopoldovské věznici.
Počítáme-li procentuálně oběti

P. Vojtěch Basovník

komunistického teroru, tak podle počtu
duchov nich všech církvi, přinesly právě
církve a církevní společenství největší
oběti na oltář vlasti. Škoda, že sdělovací
prostředky věnují mnohem více času na
medailonky komunistických vrahů
a zločinců a na skutečné vlastence jim
nezbývá prostor a údajně ani finanční
prostředky. Bůh stvořil člověka k obrazu
svému a nikdo nedal komunistům právo
člověka zabíjet.
Petr Radosta

Bez lítosti a omluvy
Komunisté po celou dobu svojí exis
tence se dušovali, žejsou stranou dělníků
a rolníků. Když statisticky zhodnotíme
jejich práci při likvidaci osob, bylo by
třeba konstatovat, že nejvíce hlav padlo
právě v těchto profesích. Dělníků pověsili
84, rolníků a zemědělských dělníků 27.
Stejný počet hlav a životů dodala i ne
náviděná třída živnostníků a podnikatelů,
rovněž 27. Žádné slitování neměli
komunisté s vojáky a důstojníky. Těch
pověsili 25 a příslušníků SNB dokonce
26. Žilou pustili i stavu úřednickému.
Zde řádili přimo bezhlavě, takže počet
udušených dosáhl čísla 34 Neušetřili ani
studenty, jichž bylo pověšeno 13 a ne
zastavili se ani před faráři a duchovními
Těch zemřelo na šibenici 5. Dnes se
nechtějí hlásit k popravám ani surovostem
- ale jejich dílo je strašnou obžalobou
nejen vedoucích, ale i všech řadových
členů, že proti podobným krvežíznivým
činům neprotestovali, ale naopak je
požadovali! Měli by se seznámit s těmito
činy a nastavit si tak zrcadlo své politiky,
kterou prováděli bezostyšně a bez lítosti
i omluvy.
-jJÁr-

"Res publica” 6.18/94

Osnova Vašeho případného. podnětu
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"Svědomí"

- E№ fflWÍ
Václav Jakoubek
Převzalo z časopisu POLYGON.
Curych Připravil Ing Oldřich Tihelka
Jednou 7 nejznámějších protina
cistických skupin druhého odboje

byla legendárni skupina známá pod
jménem »lři králové«. Vedla ji

se jejími nadřízenými stali Jindřich
Veselý a JUDr. Štěpán Plaček.
Když získala doklady o rozkrádání
státních financí Reicincm, předlo
žila je Kraislovi-Klénovi
Jeho
reakce byla překvapující: "Klén mě
bryskně odmítl a řekl mi, že ještě
jednou jestli se opovážím mu něco

vyjmuta, položena na břicho a
Pich-Tůma mě mlátil rozžhave
ným železem do chodidel. Za pří
tomnosti dr. Plačka mě mlátil hlava
nehlava. Pak mé převezli do sana
toria dr. Borůvky. Co tam se mnou
dělali, to nevím, byla jsem polo

trojice čs. důstojníků

pplk.Josef
Balabán, pplk. Josef Mašin a
štkpt. Václav Morávek. Mezi ak

takového sdělit, tak jednoduše zmi
zím a bude po mně veta.'
*

mrtvá..." Druhý den byla převezena
do ruzyňské věznice. V citovaném
dopise o tom píše: "Ležela jsem na

Byl podzim roku 1947. Tehdy

samotce na zemi. Levou nohu jsem

tivními členy této organizace byla

onemocněla tuberkulózou a odjela

měla celou modrou a oteklou a do

se léčit do lázní, kde se seznámila
se svým pozdějším manželem
Evženem Kolářem. Pak přišel «ví
tězný únor« a Emilie Faitová, z ko
munistického hlediska politicky ne

zorce řekl, že se na to už nemůže
dívat, nohu mi ošetřil a tím mi za

spolehlivá, musela z vládních slu
žeb odejít. Ale komunisti na ni ne -

Pankrác - a tam se na ni zapomělo.
V polovině srpna 1949 se jí do-

Neustadt-Gleve. Když byla 2. květ

zapoměli; 9. října 1948 večer byla
na přímý Reicinův rozkaz zatčena

zorkyně B. Stará zeptala, za co tam
vlastně je, že ji nikdo nevolá k vý -

na 1945 osvobozena Rudou armá
dou, vydala se pěšky do Prahy,

- údajné spojení s Anglií. Pak z vě
zení zmizela a nikdo nevěděl, kde

kam došla 18. června. Své dvě děti,

10-ti letého Alexandra a 6-ti letou

vě dvou

lidi

soukromí, beze

vleklý zápas s komunistickou oblu

Emilie tuto «překvapující zprá-

svědků a jakýchkoliv následků, což

dou, zápas, který nepostrádal gro

vu« úředníka MV, že ministerstvo

uznal i komunistický soud. Jde o

teskních prvků.

spravedlnosti úmyslně klame děl

v

«čin« naprosto nedokazatelný, kte

réžto skutečnosti si státní prokurá

Po procesu s centrem soudruha

Slánského

vydalo

ministerstvo

nickou třídu publikováním nesmys
lů a k tomu falešně obviňuje za

tor dr. Kremla byl také plně vě

spravedlnosti publikaci, ve které

sloužilé

dom. O přestávce »procesu« si za

spolupráce s americkými imperia

volal Emilii a v přítomnosti obháj

tvrdilo, že mimo Bedřicha Reicina
i dr. Štěpán Plaček, kpt. Pich-Tů

ce dr Neumana řekl, že ví, že je

ma, Ludvík Kreisl-Kléna a Josef

nevinná, ale že z vyššího rozkazu
musí být odsouzena, bude muset
trest přijmout, že jí pak bude vy

Richter byli placenými agenty im
perialistů z USA. Emilie napsala
ministru zahraničí Davidovi, že
jmenované osoby, původci jejího
utrpení, "...byly, jak uvádí minis
terstvo spravedlnosti, zapojeny na
velvyslance USA v ČSR Stein-

ratuře. Odpověď dr. Fr. Jandy z
GP: "Jmenovaní zločinci byli prá
vem souzeni pro špionáž ve služ
bách cizí velmoci a vše, co v knize

mazán a ona odškodněna. Po »přeličení»» byl Evžen Kolář (její man

žel) odvezen do jáchymovských
dolů coby otrok režimu a Emilie

soudruhy

komunisty

ze

listy, oznámila na generální proku

«Proces s vedením protistátního
spikleneckého Centra v čele s Ru
dolfem Slánským»» stojí, je napros
to pravdivé! Čest práci a Míru

Faitová propuštěna a odebrala se

hardta a kpt. Prince ze CIA. Z je

domů - a tu zjistila, že žádný do

jich popudu jsem byla mučena a

rovném zápase bezmocného jedince

mov nemá.

zmrzačena a celý můj majetek byl

se všemocným státem, který si dal

Za celou dobu věznění nedosáhla

zdar!" - komunistická vložka v ne

spojení s rodinou a až. po propuš

do štítu hesla: «Vše pro blaho lidu!«, «Člověk, to zní hrdč!«. Po

tění se dozvěděla, jak se věci mají.

dívejme se do dokumentů co tyto

Po zatčení přišel do bytu domovník
se dvěma muži a za přítomnosti dě
tí, kterých si vůbec nevšímali,
obrátili byt naruby. Děti zprvu cho

ve skutečnosti znamenaly:
"...šetřením bylo prokázáno, že

dily do školy a když se rozneslo,
že jejich matka je zavřená, uvědo

jí

mělá soudružka učitelka postavila
malou Jiřinu před třídu na stupínek

dle § 162 zprostil žaloby v plném

slechům a přinesla jí psací potřeby,

a hřímala dětem do duše, jaký že je
její matka vyvrhel. Děti se začaly

4. 12. 1956.

je. V roce 1968 vypovídal o tom
dr. Štěpán Plaček: "Když Faitová z

aby napsala, jak se na Pankrác do
stala. Tři dny na to byla zavolána k
výslechu. Úředník z ministerstva

toulat a pak se jich na krátkou do
bu ujala teta Eliška. Dlouh») to ne

lii Josef Modrý', úředník minister

Jiřinu, našla v pražských siročin-

vězení zmizela, tak jsem se po ní

vnitra Pokorný jí řekl, že ve smys

cich.
Budoucnost v osvobozené vlasti

mamě sháněl. A tu mě napadlo, že
ji má asi Pich-Tůma v jedné z taj

lu stávajících zákonů bude muset
být formálně odsouzena, jinak že

vydrželo - na byt dostal zálusk sou
druh poslanec Břetislav Itorák. V
dubnu 1949 se dostavil do bytu s
funkcionářem ÚRO Josefem Špir-

se začala pro Emilii vyvíjet slibně
Za aktivní účast v odboji jí byl
prezidentem Benešem udělen Vá

ných vil ministerstva vnitra v Kr

se z vazby nedostane a předložil jí

kem, ukázali Elišce kus papíru se

konoších. Rozjel jsem se tam a ne
*
mýlil jsem se Tůma ji tak «vyslý

k podpisu zatykač - za zločin «neo

štemplem a už to jelo: děti byly

známení trestného činu»». Pak se

odvezeny do sirotčince, tentokrát

lečný kříž 19.19, obdržela peněžitou

chali» způsobem jemu obvyklým "

konal soud.

jich agenty způsobené

komunistického, a omt z bytu, kde

odměnu 50 tisíc korun a s ohledem
na rodinu dostala přidělen byt. A

Tento «obvyklý způsob« výslechu

Rozsudek (jménem
Or I 194/49/IV - to je

spis a žádám o předáni velvyslanci

se usadil nový nájemník, vy kázána.
Do této situace se po II měsících

USA."

protože ovládala jazyky (anglicky,
francouzský a německy), povolal ji
plk Ludvik Kraisl-Kléna do vládni

Faitová v dopise Alexandru Dubčekovi: "...Byla jsem odvlečena do
chaty MV ve Velké Úpě. Odvlekli

se to jako uboze koncipovaný slo
hový úkol z pomocné školy - lejs

podlomeným zdravím, Emilie vráti

větve

mě tam Pich-Tůma a Josef Richter.

tro je plné překlepů a pravopisných

valé spoluvězeňkyni a na děli se

chyb.

chodila dívat přes plot sirotčince -

také

Emilie Faitová.

Emilie i se svým mužem

Ale

xandrem Saibertem

byli 2. čer
vence 1943 zatčeni gestapem. Ale
xandr byl v únoru 1945 ve Flossenburgu popraven a Emilie prošla
dvouletou kalvárii: Malá pevnost
Terezín, Auschwitz, Ravensbruck a

služby,

do

zpravodajské

kpt.

Pich-Tůmy

popsala

Emilie

chránil život, neboť se čekalo, že
tam zemřu na otravu."
22. prosince 1948 ji převezli na

Republiky)

nadpis »dokumentu»» o konaném přelíčení. Čte

bezdůvodnéht) věznění a mučeni, s
la. Prozatím se nastěhovala k bý

MNO, 5. odděleni, které vedl ko

Tam jsem byla spoutána a dána do

munista Bedřich Reicin. Odtamtud

bedny, kde jsem ležela celkem 12

Zločin - dle komunistické dia

vzhledem k tomu, že neměla byt,

přešla na ministerstvo vnitra, kde

dnů. Za tu dobu jsem byla třikrát

lektiky - spočíval v údajné rozmlu

zůstaly »v péči»» státu. A zahájila

6

bombastické fráze pro komunisty

Emilie Faitová trestný čin za vinu
kladený

194/49

v

případu

Or I/IV

nespáchala, pročež ji soud

rozsahu..." - Krajský soud v Praze,
19. března 1951 přijel pro Emi

rozkraden.

Protože podle našeho

dostat více než

zákona nemohu

stva vnitra, a sdělil jí, jak k jejímu
zatčení došlo: v r.

1948 podala

10 000 Kčs odškodného, žádám,
aby Vaše ministerstvo předalo mé

zprávu na dr. Clementise a upozor
nila na krádež peněz B. Reicinem.

požadavky

vládě

USA.

Může-li

Na to dr. Plaček prohlásil, že bude

vláda USA věnovat na agresi mi
liony dolarů, ať také platí škody je

nutno sejí zbavit. Nyní, když tato
banda byla odhalena, bude jí mož

Přikládám

no domoci se práva, ať si podá ža

lobu...!
«Podávám ministerstvu spravedl

Druhý den po odesláni dopisu

přispěchal za ní dr. Blažek z mi
nisterstva, vnitra a domlouval ji,
aby nepůsobila diplomatický inci

nosti trestní oznámení na osoby: dr.
Štěpán Plaček, Bedřich Pokorný úřednici MV, gen. Bedřich Reic-

man - úředník MNO, a jejich spo

dent: "...ta kniha ministerstva spra

lečníky (jména v protokolech MV

vedlnosti je naprostý nesmysl, pa

ze dne 19. 3. t.r.), a to pro zločin

žádní

dokonalého únosu, těžkého ublíženi

chatelé

vašeho

zmrzačení

■američtí špióni nebyli!..."
7

na těle mučením a umožnění krá-

deže majetku. Byla jsem unesena

prs a byla jsem nucena se podrobit

spravedlnosti - prosinec 1957: «...

do chaty v Krkonoších a spoutaní

preventivní

kastraci.

1951

byla jsem bezdůvodně mučena a

držena 12 dní v bedně. Dle gesta-

jsem podala trestní oznámení na

vězněna a můj majetek byl rozkra

páckých zvyků jsem byla švihána

jmenované osoby přímo k rukám
ministra dr. Štěpána Raise, zůstalo

den státními úředníky. Nyní ode
abych hradila výlohy za své vězně

rušilo nervstvo a vazivo. V sanato

to bez povšimnutí...«
Z dopisu Emilie Faitové mini

riu v Praze mi neodborným zákro

sterstvu spravedlnosti (2. 1. 1957):

byste byla na svobodě, tak byste si

kem byla způsobena sepse..., ve

musela hradit byt a stravu. Navr

vězení mě dozorce ošetřil a zabrá

«Podle § 298 a § 301 tr. ř. žádám,
aby mi byla přiznána náhrada škod

nil otravě..., mé děti, polosirotci po

za vazbu, jak uvádím: V říjnu 1948

jsem byla držena spoutaná v bedně,

odbojári, byly dány do sirotčince a

jsem byla odvlečena orgány StB do
vily ve Velké Úpě, mučena, pak

bylo započteno jako rekreace. .«

žhavým železem přes chodidla, což

mi přetrhlo sval na levé noze a po

celý byt rozkraden. Zmocnil se ho
Josef Špirk a do bytu se nastěhoval

V

r.

mě ministerstvo spravedlnosti žádá,
ni. Dr. Melichar to zdůvodnil: kdy

huji proto, aby mi 12 dnů, po které

Na tento dopis pan ministr ne

převezena na Pankrác, odsouzena a

uznal za vhodné reagovat a případ

Břetislav Horák... Na Špirku jsem

propuštěna 29. 8.

1949. Protože

»Faitová« byl státem oficiálně od

16. 4. 1950 podala žalobu, případ

jsem nespáchala žádný trestný čin,

ložen ad acta. Za «Pražského jara

do dnešního dne není ukončen, ne
boť Špirka, funkcionář KSČ, se již

byl rozsudek dne 4. 12. 1956 v pl

I968« se Emilie Faitová znovu
obrátila na ÚV KSČ s žádostí o ná

ném rozsahu zrušen...«

dvakrát k přelíčení nedostavil, že

pravu křivd napáchaných na ní ko

prý je na cestách...«
Tolik Emilie Faitová ministers

munistickým režimem, mj proto,
že jí byl ukraden dekret a řád Vá
lečného kříže 1939 a také, že její

tvu spravedlnosti 16. června 1951.

mučitel a několikanásobný vrah
Miroslav Pich-Túma začal v té

Odpověď, reakce či náprava - žád

ná.
Nález OÚNZ Praha 7 pro stano

době vystupovat jako oběť tzv. ne

veni bolestného žadatele E. Faito-

zákonností a velice se domáhal své

vé: poranění hrudi a následná am
putace prsu - 1570 bodů, vyražení

rehabilitace. Okupace republiky so
věty a následný normalizační režim

8 zubů - 15 bodů, zranění pravé

G. Husáka, snahám Emilie Faitové

ruky, omezení hybnosti - 185 bodů,

učinil konec.
,
Konec její Životní dráhy se do

popálení nohy žhavým železem,

omezení hybnosti - 255 bodů, du
ševní poruchy po mučení - 600 bo

stavil
Z dopisu advokátní poradny č. 5,

2,

II.

dů. Celkem 2625 bodů. MUDr.

Praha

Alena Bozdčchová,

«...potvrzuji, že po jednání s dr.
Melicharem a dr. Černým z mini

12. 5.

1954.

Razítko, podpis.

ze dne 4.

1957:

1. února

1978. Toho dne

Emilie Faitová-Kolářová, v Praze

ve věku 74 let zemřela.
Po »sametce« se případ pokusila
obnovit dcera Emilie Faitové, Jiři

Po půl století okupace naší vlasti
nacismem a komunismem, po straš

straně, nezřídka vytrénovaná mezi

Prof. Dr. Ing. Libor Brom

národním komunismem v různých

mi zločinci všeho druhu a při sou

hospodářskou, společenskou, mrav

zemích světa, včetně Kuby a Rudé
Číny, nezřídka vyslaná pro vzdělá

časném osvobozování našeho ná

ní a duchovní genocidou, která v

ní na západní university, včetně

roda z okovů lží, podvodů, násilí a

krvi a potu po desítiletí následova

Anglie a Spojených států, nezřídka

vražd, nezapomeňme nikdy osudný

la.

ném ničení našeho státu politický

únor 1948!
Nezapomeňme nikdy, kterak v

zapojena na mezinárodni živly, vy
Nezapomeňme nikdy, kterak v

šplhá

do

nejvyšších

postavení

onom únoru se zrodila druhá ko

ověnčená zahraničními poctami -

onom únoru se táhly po ulicích da

munistická a kolaborantská garni

garnitura opravně protřelá světem.

vy s rudými hadry kladiv a srpů, s
obrazy fousatých ďáblů z minulého

tura - mladí fantasté, křiklouni a

Nezapomeňme, protože tato třetí

ctižádostivci, kteří pak po dvacet

garnitura je ve spojení s rozsáhlou

století a masových vrahů z tohoto
století, a jak ta pochodující lůza
řvala pó třídním boji, revoluci a

let nejhoršího teroru fanaticky ko
munismu sloužili, pak v roce 1968
nasadili "lidskou tvář" a ve vnitropartajním boji učinili první pokus

sítí podlých agentů a kolaborantů

moci!

'

j

Nezapomeňme nikdy, kterak v

po celém světě, soustavně podvrací
touhu národu po klidném životě a

zákeřně útočí na jejich vůli po

strhnout státní moc na sebe.

opravdové vládě lidu - demokracii.

Nezapomeňme nikdy, kterak v
onom únoru zrozená druhá garni

garnitura věří s Gorbačovem a ji

žaté Praze, před tou nahnanou seb
rankou stáli na tribuně vrahové de

tura komunistů a kolaborantů insce

nými padouchy mezinárodního ko

novala nakonec v roce 1989 svůj

munismu, že žijeme v neodvratné

mokracie v čele s povalečem a

druhý pokus o převzetí moci nad

éře

opilcem Klementem Gottwaldem -

národem - takzvanou sametovou

revoluce.

onom únoru, na našem památném

Staroměstském náměstí ve stově

Nezapomeňme, protože tato třetí

Druhé

světové

socialistické

první komunistická garnitura, která

revoluci - postavila do vlády své

Ne, nezapomeňme nikdy onoho

popravila poslední zbytky svobody

vlastní panáky, rozpoutala propa

osudného února 1948, kdy se na

a nastolila hrůznou socialistickou

gandu, že hroznou bolševickou mi

náš národ začala vylévat stoka ko

tyranii!

munistických

Nezapomeňme nikdy, kterak v

nulostí je vinen celý národ, zacho
vala životy, majetky a pohodlí své

onom únoru - v okamžiku osudné
zkoušky národního charakteru a je

první garnitury a dokonce vyslala
jako svého představitele k nám do

ho věrnosti pravdě a svobodě - ko

Ameriky - vůdčí zemi světové de

smí opakovat!
My Češi víme dobře, jak křehká

mokracie a svobody - v cizině na

je svoboda. Dokud tedy ještě svo

Dopis z ministerstva vnitra: Na

sterstva spravedlnosti, je Vám k

na. Ale z jakýchsi záhadných důvo

základě odborných vyšetřeni Vám

úplnému vyrovnáni Vašich nároků

dů je výsledkem její tříleté snahy

poskytujeme odškodnění v hodnotě
10.000 Kčs. Touto výplatou jsou

vůči čs. státu odkázána částka
4.564 Kčs. Další Vaše nároky již'

jen několik dopisů z různých insti

zcela vyrovnány Vaše veškeré ná
roky vůči státu za utrpěné škody!

nebudou brány v úvahu, neboť jsou

vyjadřující «pochopení a 1 ítost« nad

v přímé souvislosti s vazbou a jsou

faktem, že se s tím, bohužel - z

... květen 1954, nečitelný podpis.
Z dopisu Emilie Faitové před

též promlčeny. Na Vaši stížnost
ohledně - výše odškodnění sděluji,

hlediska stávajících zákonů -

PichTůma, kterého soudruzi komu
nisti rehabilitovat odmítli, byl již
v roce 1991 plně rehabilitován.

oportunismu před bojem, resignaci
před konfrontací a nakonec, kdo
jen mohl, útěku na svobodný zá

únorem 1948 do Prahy k revoluční

kompromisně tvrdě a na každém

sednictvu vlády (27. 7. 1954): «...

že z částky musela být odečtena
náhrada za 324 dnů vazby, a to 30

akci nasazenou bolševičku.

kroku, pikle komunistů a kolabo

pad
Nezapomeňme nikdy, kterak v

časné době nastupuje proti národu
již třetí komunistická a kolaborant

Quo vadis, justicia
Bohemiae?

onom únoru náš národ začal platit
za kolaborantství presidenta a poli
tických stran s komunisty strašlivou

ská garnitura, ta nejpřipravenější a
nejrafinovanější, nezřídka s vyma-

na příkaz B. Reicina jsem byla mu
čena v chatě ve Velké Úpě gestapáckými metodami Miroslavem
Pich-Tůmou za asistence dr. Štěpá

na Plačka. Na následky nesčetných
ran mi musel být amputován pravý

Kčs za den.« Tolik z dopisu dr.
Melichara (prosinec 1957), co při

tuci, včetně prezidentské kanceláře,

nic dělat...!

To hrdlořezové býva

lého režimu jsou úspěšnější:

pomíná nacistickou praxi účtování
munice příbuzným popravených.
Z dopisu Emilie Faitové ministru
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nedá

laboranti v Socialistickém bloku a
Národní

frontě

dali

přednost

rozenou

a právě před osudným

Nezapomeňme, protože v sou

a

kolaborantských

garnitur!
Jeho hrůza se nikdy a nikde ne

bodu

dýcháme,

odhalujeme

ne

rantů, ať jsou páchány kdekoliv a

kýmkoliv!
* Vzděláni je nejlepši cestovné
pro stáři.

Aristoteles

> zaným členstvím v komunistické
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První soukromý týdeník
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v 16 h o d in .
V 17 h o d in
se
k o n á p r a v id e ln ě k a ž d o u
s o b o tu s ta ro s 1ověnská v e č e r n í. S rd e č n ě zvem e p r o f e 
s o r y a s tu d e n ty b o h e m is tik y a s l a v i s t i k y f i l o z o f i 
c k é a p e d a g o g ic k é
f a k u lt y , p ro fe s o ry a s tu d e n ty
t e o l o g i c k ý c h f a k u 1 , v š e c h n y , k t e ř í m a jí r á d i k u l 
t u r n í d ě d i c t v í V e lk é M o r a v y a d a l š í c h s l o v a n s k ý c h

13.května 1994

NA

Pravoslavný

120 00 Praha
ČESKÁ

VYDALA
PRAVOSLAVNÉ
katedrální

NEDĚLE

?

a

Metoděje

9, tel.295595
v

9

dopo1edne,zpívá

hod.

sbor:diriguje

pěvecký
STŘEDA,PÁTEK,SOBOTA

SPRAVA

sv.Cyrila

chrám

2,Resslova

SV.LITURGIE:

DUCHOVNÍ

BOHOSLUŽBY

Božena
Berounská
v 8 hod.dopoledne,1 id.zpěv

STAROSLOVĚNSKÁ
VEČERNÍ:

SOBOTA

v

17

Uvnitř

čísla:

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

Myron

odpo1edne,zpívá

hod.

sbor:diriguje

pěvecký
L

u

k

a

n

i

č

1. N á v r h Organizačního řádu - Hrnutí za občanskou
svobodu - členství v HOS - vznik členství atd.
2. 50. výročí vstupu volyňských Čechů do československé
armády - rrof.Dr.Vladimír D u f e k, předseda SČVP.
3. Vladimír Hajný: Otevřený doois Tomáši Ježkovi.
4. Nová protestní strana v Hamburku - STäTT./aktuell/
5« K zasílání příspěvků na konto DEU- číslo účtu._______
VIČ 47263
Předpokkl.cena: 2,- Kč
Náklad: 50 výtisk’*
vycházelo
obnoveno

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Cl Šumperk
Uzavěríca

197 .3
1987

-1975
r o č n í k

11

Hed. Varta Zemanová
rada-.Julius A.Varga
Г2. p.у 4

číslo 19

19

NÁVRH
Organizačního řádu - Hnutí za občanskou svobodu (HOS)
Část I.
ČINNOST HOS:
1. HOS je právnickou osobou: vystupuje v právních vztazích svým jmenem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Každá složka HOS ma
právní subjektivitu, nese odpovědnost za své hospodařeni a jednaní.

/

2. Předmětem činnosti HOS je především prosazovat hlavní programové cíle HOS do veřejného života a tím působit na občanské vědomi.
3. V rámci predmetne činnosti HOS připravuje a zabezpečuje:
a) Sněmy HOS
b) Tiskové besedy
c) Besedy s občany
d) Shromáždění (veřejná)
c) Distribuce tiskovin
f) Volby do zákonodárných sborn
g) Řídi a jedná ve styku se zahraničím

Můžeme nejen Vás ubezpečit, že
jsme vděčni za každý příspěvek. (A skutečnost, že ČD dále neotiskuje
náš inzerát s prosbou o finanční podporu žel neznamená, že ji už nepo
třebujeme.) Dosud jsme existovali z vlastních finančních zdrojů. Nyní
potřebujeme peníze na nájemné nové kanceláře sekretariátu DEU a na
její základní vybavení. K zasílání příspěvků na konto DEU používejte,
prosíme, výhradně složenky typu „A1’ (zelené), které dostanete zdar
ma na každé poště, vyplněnou následujícím způsobeni:

Část II.
ČLENSTVÍ V HOS - VZNIK ČLENSTVÍ:

Název účtu adresáta: Demokratická unie.
Název a sídlo peněžního ústavu: P1B Praha 3
Číslo účtu: 33 11 357/5100
V. symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka (např. 430206128)
Bílé složenky (typ „C“) prosíme nepoužívejte. Děkujeme Vám.
Za Přípravný výbor Demokratické unie Ratiboř Majzlík

1. Za člena HOS může být přijat každý zletilý občan, který splňuje podmínky vzniku členství podle stanov. V minulosti nebyl členem KSČ.LM, StB,
KGB a předloží své negetivní lustrační osvědčeni.

2. Celostátní Koordinační výbor (dále jen CKV) může zamítnout přijetí za člena HOS. Uchazeč se může odvolat ke sněmu.
3.

Členství vzniká dnem, kdy CKV HOS rozhodne o přijeti občana za člena na základě písemné přihlášky.

4. CKV HOS je povinen rozhodnout o přihlášce do 30 dnů ode dne. kdy tuto obdržel.

PRÁVA A POVINNOSTI RÁDNÝCH ČLENU
Člen HOS ma pravo"

a) učastrut se a hlasovat na sněmu HOS
b) byt volen do CKV HOS a Kontrolní komise HOS (dále jen KK HOS)
c) předkládat návrhy na zlepšeni činnosti HOS. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi tykajícími se činnosti přímo na CKV HOS nebo
KV HOS. Organy HOS jsou povinny reagovat do 30 dnů.
d) vystupovat v duchu programového prohlášeni HOS
Člen HOS je povinen:
a) dodržovat stanovy a organizační řád a řídit se rozhodnutím sněmu HOS
b) chránit majetek HOS
c) oznamovat včas změny týklajicí se člena, kterc jsou podstatné pro vedení členské evidence HOS
d) předložit lustrační osvědčení
e) na požádání CKV HOS přinést osvědčeni o své trestní bezúhonnosti
f) placení příspěvků je povinné, minimální výše příspěvku 100 Kč za rok, dary neomezené (výjimku z ustanoveni uděluje CKV HOS

ČLENSTVÍ V HOS - ZÁNIK ČLENSTVÍ:
Členství v HOS zanika:
a) jednostrannou výpovědí členství
b) smrtí člena
c) vyloučením
d) zánikem HOS

al) Písemnou dohodou mezi členem HOS a CKV HOS může členství zaniknout kdykoliv.
b2) Člen HOS může své členství v HOS vypovědět písemnou výpovědí ke konci měsíce. Výpověď lze vzít zpět pouze se souhlasem HOS.
d4) Rozhodnutím CKV HOS může být pozastaveno členství v HOS tomu, kdo"
- hrubé nebo opakované porušuje stanovy HOS
- užíva majetku HOS tak, že vzniká značná škoda nebo trpí,aby se majetkem HOS takto zacházelo
- byl odsouzen pro závažný trestný čin nebo úmyslný trestný čin spáchaný proti HOS, jeho majetku
- vlastním protiprávním jednáním setrvale zbavil možnosti vykonávat členská práva a povinnosti
O vyloučení člena HOS může definitivně rozhodnout snem HOS jen tehdy, dal-li CKV HOS výstrahu o pozastavení členství v HOS doporučeným
dopisem do vlastních rukou a musí obsahovat odůvodnění. Rozhodnuti sněmuje konečné.
5. O rozpuštění HOS rozhoduje SNÉM HOS
Zánikem členství nevzniká bývalému členu pravo na výplatu jakýchkoliv dobrovolných finančních příspěvků na konto HOS.

Část III.
ŘÍDÍCÍ ORGÁNY HOS
1. Organy HOS jsou:

Konfederace politických vězř.j

a) Sněm HOS

110 00 Prarid 1, Na ponči 6

"Res publica” c. 19/94
* b) CKV HOS
c) KK HOS

Další orgány HOS jsou zvolené samosprávy zastupující kluby.

2. Funkční období volených orgánů čim 1 rok
3. Výkonné orgány vykonávají své funkce i po uplynuti doby, na které byly zvoleny, a to do zvolení nových orgánů HOS.

4. Orgány HOS mohou jednal jen o záležitostech, které podle stanov HOS, organizačního řádu spadají do jejich působnosti.
5. Organy HOS rozhoduji na schůzích, na které se musí zvát všichni jejich členové.
6. Orgána HOS uvedené v odst. ib), c, způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
7. Orgány uvedené v odst. la. jsou způsobilé se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina zúčastněných členů.
8. V obou případech (odst. 7. a S.) je usnesení přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
9. Členové orgánů HOS jsou povinni dodržoval obecně závazné právní předpisy a stanovy a Organizační řád HOS. Pokud pří výkonu funkce jednotliví
členové orgánu HOS způsobí HOS škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem.
10. Člen voleného CKV HOS a KK HOS, kterému důležité okolnosti trvale brání ve výkonu funkce, požádá orgán HOS, jehož je členem, o zproštění.
Povinnost vykonávat funkci skonči dnem, kdy tento orgán vysloví souhlas se zproštěním z funkce.

11. O jednaní orgánů HOS se pořizují zápisy, které obsahují podstatné body jednání a přijatá usnesení. Nesouhlasí-li člen orgánu s nekterym usnesením,
má práva, aby jeho odchýlený názor byl v zápise poznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijaté usnesením akceptovat. Zápisy podepisuje
moderátor, který jednaní řídil. Zápisv o jednani'snému HOS podepisují zvoleni ověřovatele zápisu.

12. Do všech orgánů HOS zvoleni členové přijímají tyto funkce dobrovolně, bez nároku na odměnu.

NEJVYŠŠÍ ORGÁN HOS - SNĚNI HOS
1. Vrcholným orgánem HOS je shromáždě™ členů HOS - SNÉM HOS, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti HOS a kontrolovat jeho činnost.
2. Do výlučne působnosti SNĚMU HOS patří:
a) přijímat a měnit stanovy a jednací řad
b) volit členy CKV HOS a KK HOS v počtu a způsobu, který sám urči
c) odvolávat jednotlivé členy CKV HOS a KK HOS před uplynuum funkčního období, neplni-li řádné svou funkci
d) volit kandidáty na volby do zastupitelských orgánů (komunální, statní).
e) projednávat a schvalovat zprávy CKV HOS a KK HOS o činnosti HOS
f) rozhodovat o odvoláních a stížnostech prou usneseni CKV HOS
g) schvalovat přijeti programu HOS
h) rozhodovat o sloučeni připadne spolupráce s jinými politickými stranami či hnutími (předvolební koalice).
ch) rozhodovat o předmětu činnosti HOS a jeho změnách
i) určovat výši příspěvků členů na činnost HOS a poplatků za úkony
j) rozhodovat o zrušeni - zániku HOS
k) rozhodovat případně v dalších oblastech, které si vyhradil
3. SNÉM HOS svolává CKV HOS podle potřeby, nejméně jednou ročně.

4. SNÉM HOS musí byt dále svolán, požádá-li o to:
a) jedna třetina členů
b) KK HOS

5. Pořad jednaní musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději osm dnů před SNĚMEM. O způsobu hlasování na SNĚMU HOS rozhoduje
SNÉM.

CELOSTÁTNÍ KOORDINAČNÍ VÝBOR HOS (dále jen CKV HOS).
1. CKV HOS je výkonným orgánem, je oprávněn jednat jménem HOS ve všech věcech, zabezpečuje a kontroluje plněni usneseni SNÉMU HOS,
pravidelně mu podáva zprávy o své činnosti a činnosti HOS a odpovídá mu za tuto činnost.

2. CKV HOS řídi činnost HOS a zejména:
a) rozhoduje o hlavních směrech činnosti
b) schvaluje zřízení místních klubů a jejich samosprávy
c) projednává zprávy KK HOS, schvaluje, zajištuje opatrení k odstraněni zjištěných nedostatků
d) rozhoduje o přijeti člena do HOS a vyřizuje lustrace svých členů
e) stanovuje klič pro volbu kandidátů na volby do zastupitelských orgán§ ČR
f) rozhoduje o pozastavení členství v HOS, resp. navrhuje vyloučení člena HOS
g) vydává návrhy k programovým cílům, ke stanovám a organizačnímu řádu HOS
h) rozhoduje o žádosti na svoláni mimořádného sněmu
3. KK HOS se volí z přítomných členů na SNÉMU HOS tak, aby členové CKV HOS nebyli mezi sebou nebo členy KK HOS manžely, příbuznými v

řadě prime nebo sourozenci.

4.

CKV HOS voli ze svých členů zapisovatele(ku), pokladmka, sekretáře(ku, apod.)

5. CKV HOS se schází podle potreby, nejméně však jednou za měsíc.

5. Schůze CKV HOS se mohou - s hlasem poradním zúčastnit pověřeni členove KK HOS a zástupci místních klubu

7. Jmetiem HOS jednají 3 zvoleni mluvčí z CKV HOS. V době jejich nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný pověřeny člen CKV HOS.
8. CKV HOS může písemnou plnou mocí s vymezením kompetenci pověřit zastupováni HOS i jiné občany a organizace.

ČLENSKÁ EVIDENCE
a.
b.
c.
d.

CKV HOS vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem
základní členskou evidenci HOS tvoří kartotéka (popř. členské přihlášky).
HC může vést členskou evidenci i pomocí výpočetní techniky
do -.artoteky zapisuje HOS všechny své členy s uvedením data vzniku členství a udají umožňujícími identifikovat člena

KONTROLNÍ KOMISE HOS
1. KK HOS je kontrolním orgánem HOS. Kontroluje dodržování stanov, organizačního řádu a plnění usnesení SNĚMU HOS a hospodařeni HOS.

2. KK HOS je oprávněná požadovat od členů CKV HOS a zástupců místních klubů předložení všech dokladů a poskytnutí informací, jež považuje ze
potřebné. Pověření členové KK HOS jsou oprávněni se zúčastnit zasedáni CKV HOS a místních klubů HOS.

3. Zprávy o výsledku provedených kontrol předkládá KK HOS - CKV HOS a v případě potřeby navrhuje opatření k odstraněni zjištěných nedostatků

a ke zlepšeni činnosti HOS.

4. Neodstrani-li CKV HOS zjištěné nedostatky, je KK HOS oprávněna požádat CKV HOS o svoláni sněmu HOS.
5. KK HOS se volí z přítomných členů HOS na SNĚMU HOS tak. aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy CKV HOS manžely, příbuznými
v řadě přímé nebo sourozenci.

NOVÁ PROTESTNÍ STRANA

6. Členy KK HOS nemohou být členove CKV HOS.
7. KK HOS voli ze svých členů předsedu a místopředsedu, o způsobu volby rozhoduje kormse.

8. KK HOS odpovídá za svou činnost SNĚMU HOS a podává mu zprávu o své činnosti.
9. Schůze KK HOS svolává jeji předseda podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.

SAMOSPRÁVY ZASTUPUJÍCÍ MÍSTNÍ KLUBY HOS (dále jen SZMK)
1. SZMK je volena členskou základnou v místním klubu, a to v počtu 3 členů.

2. V místních klubech členove projednávají záležitosti svého okruhu, jakož i záležitosti celého HOS.
3. Úkolem SZMK je zejména aktivizovat členy a umožňovat jim přímou účast na činnosti HOS.

Hamburská strana STATT. která překva
pivě zdolala jako protestní hnutí při vol
bách do hamburského městského zastupi
telství překážku pěti procent, a tím se doká
zala dostat do parlamentu, se nyní rozhodla
většinou hlasú o rozšíření působnosti nacelé spolkové území. Podle ankety Institutu
pro výzkum veřejného mínění a aplikované
sociální vědy (INFAS) v Bonnu muže tato
občanská protestní strana počítat s clobrvmi šancemi, alespoň v současné chvíli. Po
dle zjištěni demoskopú je ochotno ode
vzdat svůj hlas novému seskupení až šest
procent respondentu. Přes 20 procent mu
vyjádřilo jisté sympatie.

4. SZMK:
a) rozhoduje o způsoby zajištění činnosti HOS v okruhu své působnosti v souladu s hlavními programovými cíli a schválenými stanovami, organizačním
řádem HOS
b) rozhoduje o způsobu zajištěni úkolů, které jí byly stanoveny místní členskou základnou nebo navrženy CKV HOS

5. SZMK musí svolat členskou schůzi, požádá-li o to jedna třetina místních členů.
6. SZMK svolává schůzí místních členů podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

7. SZMK podává návrh ke CKV HOS na pozastavení členství v HOS. re^p. na vyloučeni člena HOS podle Časů III. Zánik členství, bod 4.

Část IV.
HOSPODAŘENÍ HOS
1. HOS hradí náklady a výdaje své činnosů z příjmů získaných:
a) z členských příspěvků
b) z dobrovolných příspěvků
c) z hospodařeni činnosů
d) případně z jiných zdrojů (darů atd.)

2. Každý místní klub HOS hospodaří zcela samostatné a nese za své hospodaření odpovědnost, CKV HOS neodpovídá za závazky ostatních složek
HOS s právní subjektivitou a naopak tyto právní subjekty neodpovídají a neručí za závazky ostatních složek HOS s právní subjektivitou.

Část V.
DORUČOVÁNÍ
1. HOS doručuje svým členům písemnosů zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil.
2. Doručením písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených tímto organizačním řádem.
3. Povinnost HOS doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vráů HOS z poslední známe
adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem CKV HOS nebo KK HOS a člen její převzetí

písemně potvrdil.

P.'i VS Up" HO

’ 2 í

VČ: vítáni Si ! .’iíá S

dostiučinání. VH n'lrryt j7 J-.dncu z dílčích siví'
?’ <■’
nčm mojí- v? svá. » sojhctu p^r.rod vybtídoy *t náš r. . j
národní stát Ml ’’h-’I o nul<u.i ncvá.n stát?, vím, jC'. j::»
prává vy a vcíši přispán svými životy a krví k jl'-> ?
ZnovüZ’ü’onf.
Z pordství — B«sn^Š7 k uvítání Čvchá x ’/l;. ?

Sdružení Cechů z Volyně a jejich přátel
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50. výročí vstupu volyňských Č cchň do československá armády
V únoru 1944 začalo osvobozování Voly■ 5.
Německé armády s odvěkou germánskou to^h.j
podrobit sl evropské národy byly na ústupu.
Zpupnost a nadutost prušáckých oGcírů mizela s
každu-i prohranou biř/ou. Na Volyni začalo svfct,
narůstala naděje, objevovala se radost a
zadostiučinění Historická spravedlnost se blížíte
Ve;ké nad
*
mí zavládlo když se u nás objevi’a 1.
čs. brigáda. Její velitel, generál Ludvik Svoboda,
věděl, že vclyf/í Češi doplní její prořídlé řady. V
Rovně d později v Lucku vznikly, jak všichni víme,
odvodní komisi a začal nábor. O tom se již mnoho
napsalo a mnoho ví. Nejsou však dosud zpracovány
podrobnosti tohoto náboru, např. jeho organlsace,
průběh, časový sled apod. Nemáme prostě dosud
historicky přesně podchycen tento slavný úsek života
volyňských Če- iiů v ucelené formě. Je načase s tím
začít.
Musíme si především ujasnit, jakou formou byly
čs jednotky doplňovány volyňskýml nováčky. Byla to
mobiti cuC-2? Tedy povinný nástup do předem
určených útvarů po obdržení povolávacího rozkazu?
Každý voiyňský Čech, kterému jsem položil tuto
otázku (a byly jich desítky), ml odpověděl, že to
mobi’isece neb,'a, že to byl vstup dobrovolný. Jak se
ale *.,> dobře. Jr.ý vstup uskutečnil? Opustili jsme
naje-nou všicii.ň své rodiny a domovy a směřovali
urychlené dc Rovna a Lucka? Odpověď zněla
nejčaitěji: 'Ne, takto také ne"! Jak to tedy vlastné
bylo? .Nutno hned na začátku říci, že sl již nyní na
všechno nevzpomeneme. Dnes se musíme podívat
do našich ča<:/$ů a kronik a hledat v nich údaje o
těchto událos" h r.ebo požádat pametiiky, aby nám
Z3s'aii své vmcmínky, aby napsali své osobní
zkušenosti, j-' lo čs. vojska vstupovali. Podařilo se
nám získat ur: '‘daje. Vyplývá z nich, že již v druhé
polovině úr ’■ odcházeli tejne a se značným
nebezpečím r s frontovou linii někteří nadšen-:,
vesměs svoócJní chlapci, jak o tom píše J. Chudoba
nebo M. Novák. Dostali se komplikovaným
způsobem do ';ma. Zde se jich takto sešlo asi 430.
Na jejich nai.' - r.í byfl odesláni vlakovou soupravou
do Jefremova. Rodcbným způsobem překročil frontu
téměř celý Český Kupičov a přihlásil se v Lucku na
odvodní komesi, jak o tom píše S. Tošner. Někteří
krajané měli ‘bronirovku
*
např. chlapci z lokomotrvniho depa ve Zdoibunově. Odešli tejně, jak to uvádí
V.Paiička ve svém rukopise připravované knihy. Do
Rovna se dostali na tendru lokomotivy. A takovýchto
případů bylo více. Lze je právem označit za
dobrovolný, nadšený, místy vynalézt./ý I nebezpečný

vstup do muší armády. To je historická ski.
ost.
Podstatně větší r.inužsř.ívolyň ;kých č: • j < k
vstoupilo do našich jednotek až po osvob-.^м'
Volyně. Dělo se tak organisovaně. Oder::.'i
postupně muži z jednotlivých v^.ilo. Nejvý'-bžn-žji ja
to uvedeno v kronice obce Volkova. Oo$1
citovat krátký výňatek: "V období od 27 b'-•* h "•
dubna 1944 bylo cbdc:,'m záv -„šriý.-h
■■
vstupu do čs armády Okresní voj-mkv ••
mobPisaci mužů od 18 do 50 let. Branci si
připravovali obuv a octečem. č,;y se ruksaky, pl-- 'y
svetry a rukavica. Šestého dubí'-! 1944 proběh'! na
vojeckcmatu registrace branců. Loučení s domo.em
a se svými riejdražšími b/ ■ důstcjim, bez zbytečných
slz. Sedmého dubna se vydali pěšky do Rovna.
Doprovázelo je několik koňských potahů vezoucích
ruksaky. Nocovali v Dubne, Moldave, Hruč/ic: a
Ome!anš“ně. Do Rovna přišli za 4 dny. Ve dnech 10.
*13. dubna předstupovali (s krajany ze sousedních
osad) před čs. odvodní komisi. Odvody prGbthaly
hladce a rychle. Skutečně neschopných bylo mí'o,
nikdo nesimuloval
*.
Všimněme sl, že v tomto citátu
se objevuje kromě "vstupu
*
označení 'meč, s;>.e
*.
Tento termín používají I další voiyňští pisatelé při
různých příležitostech. Byla to však skutečně ktes>
mobilisace? Vzpomínám si na situaci v r,-?.ší a
sousedních vesnicích.
Když z vojenkcma.te
nepřicházel žádný pokyn k odchodu, byl jsem
delegován, abych příslušného dúsNj.Pj požŕ'zl o
zahájení odchodu našich krajanů do Lucka. Oůztijck
ml sdělil, že prozatím nedostai přesný termín.
Oznámil jsem mu, že v takovém případě odejdi -sami a všichni. Druhý den ráno jsme sk
j
r stoupili společně $ dobrovolníky ze soused'
*
stojník z vojenkematu se s námi jen s ús~' . n
r doučil. Odešli jsme tedy spontánně na /*. •'“í
zadost a všichni včetně několika rez'etifých chlap- ' e
mužů starších p-iízád leL Podobná slt.dC’ b/a i
jinde.
Ale i Čeští branci, kteří opouštěli domovy tejně a
dostali se do sovětských útvarů, odešli při pr/ní
oficiálně vyhlášené možnosti vstupu do čs. jednorky.
Stalo se tek např. v Rovně, ^ak to uvádí M. Masopust.
Je tedy možno říci, že vstup voiyňských mužů
do čs.vojska byl skutečně dobrovolný, spontánní,
vesměs nadšený, měl jen určité organisační známky
(p /ky)
mobilisace,
ryze
formálního
spise
p- idkového charakteru. S takovýmto závěrem
í Jňlasí též Or. A. Nagel, který byl členem odvodní
ku tise v Rovně až do července 1944. Jeví se nám
proto správné vyjádření generála L. Svobody: *Na
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i inu byla -лік':, алл, boty,

byl

díCtšm. A pro ІО ffilčdí,
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u pr.-í

pro /У \ý;ло /zhlod по аліі réti.
By'} lo '■<:/-■» « BszvJfHennJ Irrířy.
Vepiš'4нч "■'<л

Volyni proveden nábor, k mobilísaul nebylo nutno
*.
přistoupil
Z našeho pohledu bychom mohli místo
slova "nábor použít slovo "vstup". Myslím si, že v
připravované historií volyňských Čechů, nebo I v
jiných pubi:'<acích, by se pojem "mGbillsace" neměl v
takovéto situaci používat.
Jak tento vstup do čs. Jedrm’ek dlc-ubm tr ’.’?
Možno odpovědět, že od února do 1.září 1344 - tedy
téměř sedm měsíců. Poslední obcí, jejíž muži byli
odesláni přímo do Sadagury, byl Račín (k jeho
osvobození došlo tolíž až v čer/enči 1944).
Maximum nástupu bylo v březnu i dubriu.
Dosud nevíme přesně kolik mužů a Žen v;':
do našich jednotek. Údaj o 12 OC-C m ’žů a
ž-:i
hlstmmi nepotvrzují. Je to počtet -řejm’: n- př.j .ý,
nadivený. Musíme pr-<o vycb-zet j- '. z ■*' -ů. T.-k '<
prvnímu září 194 1 měl I. čs. sbor dle h!^;i
náČ?n.t<?. Štábu škpt. 3. Lorncl-і?Lí věž 16 5C3
mužů Vr'yŕšií Č-?ši v něin tvnřiíi 55
což č:j ;i ?
Os. mužů. Pcdobílý počět se ĽV
*?'í
7 dok. ■...
*!
S
reorgan -ac! sboru ,;a armádu. Bylo by pr:t> ,bc ľ. é,
abychom mio skutečnost v n<
*š'?h
s!-?. ':h a
písemných pmje.-zch brľi na vědemí *• aby:
;.r
*
*e
počtu 12 COO mužů a -500 žsn proclím vy'nám tvsturlc:, především :<:••>! Richtr, zj^tí pí ■. é
počty .e V
*je:>'?.ém hici:.ickú;i úz'v/j.
Závěrem '.;ch chtei říci, že před
st: do<!o na Voly:'- k ІсЬго’/оіпЛпи, hr*
-.■■•: a
vesměs spořádanému vstupu našich krajanů d« rs.
vojenských jednotek. Mohl tak vznikncut I. čs. sbor,
v němž převažovali početně češi (což nebylo ■/ 1.
brigádě ani v 1. praporu). Byl to slavný ús;k našich
volyňských dějin. Můžeme být na něj právem hrdi a
se ctí na ně] vždy, zejména však při padesáteiém
výročí, vzpomínat. V našich regionech již byty os'a .y
tohoto výročí zahájeny. Dosud největší, ústřední,
setkání se uskutečnilo za tímto účelem dne 15 3 t. r
v Žatcl. Účastnilo se ho kolem 280 krajanů Melo
skutečné důstojný a nezapomenutelný ráz.
Prof. Dr Vladimír Ou'ek
předseda SČVP

”Res publica” č. 19/94
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-jí dostat vše oxamžita, r.aooor. vím veku
dooře, že oškuoený stát kiruni :t io.c- u
vládou je cnudý jax kostelní myš. T:,
jak Něirci řešili své dluhy ZiTT, ještě
dnes jim solace jí reoarace • -> to je jéme-"
•oko "'odatý stát. Stačilo mase finanční
nárosy idložit, ale n^rok octvriit. 7.’!.

Odpovídám otevřeným xdopisem no V-Ti adresu a zároveň i na -dre
su "Če3k?ho deníku", ve kterém vyšel Vás příspěvek v rubrice "Polemi
ka" s názvem "Na falšovaní d-jin je jošt" brzo“, dne 10,.11.1993« O nlouvú.a 39, že jaštj nyní po celkem delší i?b'< sc k V-T i poloaioo w cín. Poněvadž obviňujete pan Václav.-- Bendu v souvislosti se z Tonem
Č.403/90 Sb. z falšování dújin, dovolím si Vis obvinit z něčdho ješ
tě horšího, cos by se restitučnímu zákonu, ve kterém 3i pochvalujete,
že
, předloha zákona neprošli obvyklou procedurou a lest 1a se ini
ciativou ODA rovnou do Federálního shromáždění", non To štít. A sice
obviňuji Vás z komunistických praktik, kterými 3e z~ vyvlastnúný sou
kromý majetek poskytovala v tom lepším případ'' almužna.
Jelikož moje t Tce nemocni maminka. 3p-'dí pod tento 7T do nebe
vychvalovaný zákon, lovci to mi, <sych se k n Tu mohl 773 Třít i .já,
její 3jn. Doposud jsme v Ty, když jsme okusili dobrodiní taceto záko
ne proklínali komunistická legislativce v pari'mentu, kteří v té jobť
jest' zakopaní 7 jen lehce přebraných brázdách 3ametu připravili pro
výbory a 3nTovny tento zákon asi 7 tom ressTiu, jak nám oylo po lesí
tky 1st odpovídáno za komunistická diktatury a sice tou kouzelnou vě
tičkou, která ve skutečnosti zněmen la zrnech všech na lájí/ Vis nárok
je promlčen, počkejte na vydání náhr-dníoh předoisů! ?o vyjití z ikoně
o kterém jde řeč jsem přirazen* protvitovT u Poslanecké sn Tcvny FS,
ale p'Tle dobrého zvyku z komunistického oarlernentu mi nikdo neoioov’'s 'm
Po VTom článku, p-r.e předsedo, v ČD 3a té legislativ* v tomto
příp- d‘z musím omluvit, alespoň v duchu. Skutečn' ten komunistický näh
r'dní předpis byl na sv'T'T Pokui 30 trosku divíte, tody vezte, že ne
mluvím z~- ty, jimž byly nakradené nemovitosti vráceny, ale Z" ty dru
hé, kterých je sice měn*, ale okrádáni jsou bud zcela nebo z vTší či
sti znovu. Když pominu Šibeniční termín tohoto V Teho zákona o přihlá
šení se k restituci - pul roku, min višní výhr-dy k obsahové stránce
zákona jímž restituujete majitele již demolován, ch ukraden., ch nemovi
tostí, které Vaše bývalo ministerstvo - Ministerstvo pro 3prúvu národ
ního majetku o .jeho privatizaci, finančn-- uspokojovalo podle toho 3kvTího zákon;-- o.403/90 Sb.
Tedy Byl bych št.nstr./, kdyby jste ni poskytl nijakou informaci k
tomu, jr-k to, že všechny ostatní restituční zákony, které jek říkáte
již zpracovala poslanecká legislativo vzaly při finančních náhradách
7 úvahu zcela jedinečnou oprávněnou možnost restitucí podle cen plat
ných k účinnosti t*chto zákonu. A zrovna ten VT první restituční zá
kon /který jste připravili skoro no kolen' jak píšeme/, musel brát v
šjahu náhrady v cenách pl'*tn. ch v dob** komunistického okrád--ní, tady
tuším z r.1964. Vychvalovat takovýto zákon i nyní, po vyjiti 03t?tních
restitučních zákonů, to už není samolibá j-Tiinoat, to už je hloupo3t.
Všdyň podle tohoto z-'kon': se restituuje 7 k, Že véechny restituce před
tímto zákonem a viechny restituce 00 tomto zářenu se restituují podle
asi pětkrát vy Tich hodnot než p-'ď_e toho Vašeho vzácného zákona 403.
Proto ni dovolte, abych parafrázoval nsipis 7 - Tho člínku z ČD:
Pane doktore Ježku, na falšování restitučních nároků bylo příliš brzo!
3 oro jevem hluboká úcty
J
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU

ul. KORUNNÍ

nám. MÍRU

MOTTO: Je naplněním integračních
snah HOS, Demokratická unie?

9. REPUBLIKOVÝ SNĚM

Odpovídám ano, je naplněním. Fokud bv u nás neplatila ta
pověstná klaus-sule o 5%, bude mi celkem jedno zda se do oa
rlamentu dostane ta či ona strana pravicového soektra, ale
takto je nutno sjednotit občany nedokončené revoluce. V.H.
Je s Dodivem ja
ký oroblém má jus
tice s “psychopa
tem v na objednávku”
Tábor (dan) • Výslechem prvních obžalovaných i dnes onoho muže, si Zdeňkem š. Na te
svědků z řad poškozených pokračova s odstupem čtyř let a vzhledem k to levizním záznamu
lo včera u táborské pobočky u Kraj mu, že Zdeněk š. změnil svou vizáž
ského soudu české Budějovice hlavní oholením kníru, nebyli jisti. Mezi se může každv pře
Učení v trestní věci proti pěti bývalým snímky několika mužů s knírem po svědčit jak rutin
důstojníkům StB obžalovaným ze zne cházejícími z tehdejší doby však svě ně a s ořehledem
užití pravomoci veřejného činitele.
dek Jaroslav S. bez váhání označil
Výpovědi se týkaly obžalovaného Zdeňka Š. jako člověka, který jej na mlátil své oběti
Zdeňka š., kterého poškození v prů Národní třídě několikrát udeřil pěstí na Národní třídě
běhu předchozího vyšetřování identi do hlavy.
17.listopadu 1989*
Hlavní líčení pokračuje do čtvrtka
fikovali podle videozáznamů v této
události jako muže, který se pohybo a v následujících dnech znovu od 16. Je si tAm ještě s
val mezi kordonem policistů a čelem května. „Podle návrhů, které byly sou knírkem zvlášt po
průvodu, a jenž je bil pěstí do obličeje du zatím předloženy, by mělo být vy dobný ve svém tvor
a do krku. V odpovědi na výzvu před slechnuto ještě asi 60 svědků,“ řekli
sedy senátu, zda poznávají na lavici LN předseda senátu JUDr. J. Bemát *■ ckém postoji ^’ku
lakem v mordu".VH.
Uvnitř čísla:
1. Rosekruciáni - Tajemné bratrstvo, fikce, či skutečno
st. A.M.C.R.C., Sád Růže a Kříže, Praha 1C.
2. Vladimír Hajný* Doois Nejvyššímu soudu ČSR, 11.1C.87.
3. Ing.Oldřich T i h e 1 k a: Za Dravdivv obraz Česko
slovenska. /Svědomí/ •
4. HCS - 9.republikový sněm 14-5»94 Country Klub.
5. Stalo se před pC lety oři konečném řešení žid.otázky.
předookl.cena• 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 5C výtisků
vycházelo
197 3 -1975
obnoveno
1987
ročník 11 číslo 20
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V procesu s bývalými důstojníky
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Dne 7.října se slavil v Sovětském sveze Den Ústavy SSSR.
V ten den vyšel sovět3k.ý deník "Izvěstija” s ohromu jícím nápisem velkými písmeny přes celou první stranu "Učit se demokracii".
-Jako občan tohoto státu se cítím částečně vinen Vaším rozhodnu
tím, potvrzením rozsudku nad ravlem Wonkou z Vrch abí. domnívám
se, Že je 7 souladu s demokratickými pravidly vyjádřit svůj ne

souhlas з Vaším rozhodnutím připojením зе k řetězové k4hodinová

hladovce, kterou jsem uskutečnil od 17,hod. 1C.října do 17,3C
hod. 11.října t.r.

Tuto hladovku uskutečňuji na podporu všech politických
vězňů, zejména pak Jiřímu Boháčovi, ;•etru Vauptmannovi, Vikto

ru Dederovi, Josefu Hejlkovi,
aníknvi, Michaelu Kellerovi,
koví, řetru

-егтвпи Jhromámu, Bystríku C.
Valtru Kaniovi, ing.í-avlu Křiv

bšilovi, Jrvínu lotlovi, Josefu Sumerovi, Karlu

Sroovi, Františku Veisovi a Jiřímu Volfovi.
Dovolte mi rovněž ocitovat tyto verše skotského básníka

Roberta B u r n s e

/1759 - 1796/ z básně "Lidský los je žsl":

Jestli mám lordský otrok být
po vůli> přírody,
kdo mi tn vštípil do duše
semínko svobody?
účám tedy snášet, aby lord
mnou vláčel, pohrdal?
Jak vůbec získal člověk moc
působit lidem žal?

S projevem vysoká úcty

Vladimír "ajný
čs.armády č. 34
787 01 Šumperk
'PRAVOSLAVNÝ

KATEDRÁLNÍ

SV.CYRILA

METODĚJE
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AMO./ČC.
Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., je mysticko-filosofické bratrstvo, ni

koliv tedy církevní sdružení. A.M.O.R.C. není náboženské vyznání a ne
ní též vázán na žádný politický směr. Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., je
dnes po celém světě rozšířené esoterické a filosofické bratrstvo mužů
a žen, které se věnuje zkoumání, studiu a praktickému využívání přírod
ních a duchovních zákonů.

R es

o u b lic a "

č . 2 0 /9 4
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Závěrem
V současné době je rosekruciánům u nás po mnoha
stech letech znovu umožněno oficiálně vystoupit.
V takovýchto „povolujících“ chvílích se v té či oné zemi
projevují rosekruciáni navenek výrazněji. Mimo jiné i pro
to, aby umožnili vstup do svého Řádu nejen těm, kteří touží
po poznání a takovémto duchovním bratrství, ale jsou na takovouto
Cestu i připraveni.
Není ovšem v našich možnostech ani naším úmyslem v tomto krátkém
a pouze informativním pojednání obšírněji o rosekruciánech vykládat.

Antiquus Mysticus Ordo Rosac Crucis — Starý Mystický Řád Růže

a Kříže (A.M. O.R. C.) zahájil u nás svou aktivitu v roce 1990. Má-li
kdo hlubší zájem o vidění a spolupráci s výše uvedeným Řádem,
může se obrátit přímo na tuto adresu:

Tajemné bratrstvo,
fikce, či skutečnost?
V současné době — vezmeme-li celé dvacáté století — jsme svědky vý
razného sestupu lidstva v duchovním slova smyslu. Po celé řadě staletí
v tak velké míře poprvé a nebo opět? Jedno je neoddiskutovatelné: Mrav
ní poldeslost lidstva je již tak daleko, že doslova ohrožuje samu podstatu
existence homo sapiens a celou naší planetu. Konkrétně a nejmarkantněji
se toto nebezpečí projevuje v citové otupělosti a idealizaci „zlatého telete“
u stále rostoucí většiny.
O to větší tíže a odpovědnost je naložena na malou část duchovních
lidí, jež se již po tisíciletí, více či méně, v různých seskupeních organizují.
Toto sdružování má a vždy mělo hlavní smysl v tom, aby účinky vědění
a nadání těchto jedinců nezanikly, ale především přinášely ještě větší

a účinnější pomoc ostatním. Jedno takové duchovní společenství právě
tvoří bratři Růže a Kříže.
O rosekruciánech bylo napsáno nemálo, avšak nepatrně s ohledem
na to, co rosekruciáni vskutku jsou. A ještě méně z toho, co o rosekruciá
nech bylo napsáno, odpovídá skutečně pravdě. Důvod je prostý: Spisů
od opravdových rosekruciánů je poskrovnu a pro nezasvěcené jsou navíc
těžko identifikovatelné. Rosekruciánské vědění, předávané po tisíciletích,
muselo a musí být bedlivě chráněno před zneužitím. Vše, co se kolem
nás děje, jen potvrzuje správnost tohoto počínání moudrých, od dávných
dob, až po naše časy.

A.M.O.R.C., Řád Růže a Kříže
28. června navštívili zástupci Německého

Vršovická 83, 100 00 Praha 10

červeného kříže Terezín.

19. června referoval Heinrich Himmlcr
Hitlerovi o tom. jak pokračuje vyhlazování

V červnu 1*>43

ohlásila pražská úřadovna

židovského obyvatelstva.

gestapa: Aúmctw tohoto měsíce budou <. akim-

1. června byl zahájen provoz na železniční

váni všichni lidé z protektorátu do Terezína.

vlečce spojující Terezín s nádražím Bohušovi-

Židovská rada starších v Praze bude v btulnuc-

cc, ležícím na trati 1‘raha-Drážďany. Stavba

oh ,remi 7.i. \ '

\.- s;i;;: -h.'n: man

vlečky o délce 2,5 km byla zahájena v srpnu

žehn i. Tímto opatrením bude židovsky' problém

1942 a terezínští vězňové ji postavili za 245

v protektorátu z velké části vyřešen.

pracovních dnů.

V pořízeném zá

znamu, v němž použil obvykle krycí termino

logie, píše o Hitlerově pokynu, aby evakuace
Židů dále radikálně pokračovala bez ohledu

Eichmann

tehdy

slíbil umožnit návštěvu Terezína také Meziná0

rodnímu výboru Červeného kříže, ovšem v
termínu blíže neurčeném. O průběhu návštěvy

čteme v Redlichově deníku: Delegace noviná
řů navštívila ghetto. Poslali do umývárny jen

mladé lidi. Zakázali jim odpovídat na otázky,

na nepokoje, které tím v příštích třech nebo
čtyřech měsících ješft vzniknou.

odpovídat tak pomalu, aby měl velitel
*- uibora možnost odpovídat sám.

A.M.O.R.C.

2

Známky rosekruciánů je možno sledovat zpětné až do časů krále

Z historie rosekruciánů
Rosekruciáni se objevili zcela náhle na veřejnosti, když vyšla v roce 1914
v Evropě kniha „Л4ЛМ FRATERNITATIS“ a byla přeložena do pěti ja
zyků. Odkud ale přišli? Byli teprve založeni a kdo byli zakladatelé?
V dřívějších dobách se jmenovali „Giordanisté“ podle Giordana Bru

na. Nazývali se též „Jazykové akademie“ jako ve Florencii za Medicejů,
„Němečtí přátelé Boha“, „Čeští bratři“ a měli mnoho dalších jmen. Je

Achnatona (Amenhotepa IV.) a jeho škol moudrosti. Jak je známo, při
cházely proudy učenců a vědců všech tehdy známých zemí do Egypta,
aby si své učení zdokonalili. Po důkladném poučení se pak učenci vraceli
do svých zemí a působili tam dále jako nositelé vědění a moudrosti.
Tak se dostalo hermetické vědění, vědění o zákonitostech přírody
a jejich působení, též do Evropy. Kultury Řeků, Římanů, ale i Arabů

a Indů to dosvědčují. I učení křesťanské má svůj základ v hermetickém

jich činnost je možné zaznamenat ve všech dobách. Vždy, když se v his

vědění.
Historikové pozorovali v minulosti působení dvou velkých kultur

torii odehrávaly nějaké zvláštní události, byli rosekruciáni při tom.
Všechny tylo organizace a skupiny mají svůj přirozený původ v her

ních oblastí, které široce vytvářely život na naší zemi: Na východě kultu
ra čínská a na západě kultura egyptská. Indická kultura vznikla spojením

metické filosofii, která čerpá zpětné až ze starého Egypta.
Dříve bylo všechno toto vědě
ní pěstováno v oblasti tehdejšího

těchto dvou kulturních proudů.

světadílu, v „Atlantidě“. Dávno
před zánikem této části země se
moudří a starší rozhodli, předví

dajíce, co se stane, přenésti své vě
dění a s ním související učení do

dvou směrů. Vytvořili skupiny
a vyzbrojeni vším potřebným šli
jedni na východ a druzí na západ.
Tento proces probíhal velmi

dlouho, a tak se toto vědění do

I

Co bylo a je účelem rosekruciánství?
Patří k tajemstvím rosekruciánů, že jsou spojeni neviditelnými vlákny
a vedeni k práci na vlastním Já, protože všichni musí být schopni spolu
pracovat na přeměně lidského vědomí.
Člověk se učí vniknout pomocí nauk a principů, které rosekruciáni
zprostředkují, pomocí cvičení a způsobu jednání, do tajností přírody
a jejího působení. Může se naučit spolupracovat s přírodou, zatímco vět
šina lidí ji nebere v úvahu a vede své bytí proti jejím formám působení.
Mnoho lidských problémů současné doby spočívá v nedostatečném do
držování přirozených zákonů. Učení a principy Řádu Růže a Kříže zůsta

stalo až do Egypta, kde se velmi
rozšířilo. Veškerá věda, kultura
a další impulsy se pak rozšiřovaly

ly vždy stejné a zůstanou stejnými i v budoucnosti. Co se během doby
změnilo, zdánlivé změnilo, jsou důsledky a manifestace, které rezultují

odsud do dalších zemí.

z těchto principů.
24. června

21. června

vydal Himmler rozkaz k likvi

daci všech ghett v Pobaltí a v Bělorusku.
Zbývající Židé měli být přemístěni do kon

10. června nařídil Hlavní úřad hospodář

centračních táborů, ale nepotřební měli být

ství a správy SS, aby se všechny pobočky kon

zínské rady starších, že velitel tábora SS-

evakuovaní na východ. Téhož dne započala

centračních táborů zřízených u zbrojních to

I l.iuptslurmíuhrer

23. června

dostal

K 1I I

rank sdělení, že za

pět dnů přijedou do Terezína dva zástupci
Německého červeného

kříže

doprovodem z centrály gestapa

s

příslušným

I:

Rcdlich: Rozká-

Rozkázali vyčistil okna domů. Zdá se, že čekají

váren nazývaly pracovní tábory.

likvidace ghetta ve Lvově.

zaznamenal

aii .ik/ášlit a vyzdobit místnost vedení banky

14. června

vyhlásil

znovu

vyrobit K. která

(ioebbels v

časopise Has Reich že válku Židé zaplatí
vyhlazením vve rasy v Evropě a možná ještě
něčím /tavíc.

Téhož, dne

oznámil
Seidl

denní

rozkaz tere

přikázal

zahájit

byla vyhlášena za válečně

důležitou. Nástroje určené pro zimní údržbu

vojenských nákladních aut měly být baleny do

120.(MN) dřevěných beden.

nějakou návštěvu.

25. června bylo v Birkenau předáno do

provozu poslední ze čtyř nových krematorií
vybavených plynovými komorami.

léhož dne se

Hitler

u jídelního stolu

rozpovídal o Vídni: Žuly už mám z l idně
pryč, chtěl bych ještě vyhodit Čechy.

Pokračování z min. čísla

Za pravdivý obraz
Československa
Ing. Oldřich Tihelka

toho, že se znovu na Slovensku
vyhrotily směry.
Prestiž Československa v naší

bylo samostatným státem. Určité

domácí společnosti poklesla. Snad
nikdy v dějinách nebyl v podstatě

by se předešlo tomu osočování o

nutno připojit všechny jejich
následovníky, kteří v těchto za

tom, kdo na koho doplácí a proč.

počatých tendencích pokračovali

Měl jsem možnost poznat situaci

až po listopadu 1989, ač mnozí z

demokratický stál tak hanobený a

na Slovensku, žil jsem tam od ro
ku 1947 nepřetržitě 14 roků.

nich za komunistické totality od
daně prosazovali hlas husakovské

jeho povést tak ruinovaná propa

Nedá mi to a musím připome

gandou nepřítele. Na tomto hano
bení se doma podílela přes čtyři
cet roků komunistická propagační
mašinérie, které se systematickou

rutinou sekundovali

federace.

se po II. světové válce stala prvo
řadou záležitostí pro Českoslo

Není bez viny ani dr. Edvard
Beneš s jeho kapitulantskou poli
tikou. Dvakrát za svého prezi

vensko a že byla vysokou finanční

dentování nechtěl slyšet hlas Če

nout, že industrializace Slovenska

vytvořil pro komunisty ty
nejlepší podmínky jak zlikvidovat
Československo. A o to přece re

Státu,

formovaným komunistům a postkomunistúm jak v Čechách tak i

na Slovensku šlo především. Do

sáhli toho, co sledovali. Rozbít
chabou jednotu Čechů a Slováků
a vytvořit podmínky pro uchopení

moci třeba i pučem. A kdo lépe
jim to měl připravit než dramatik
Havel, kterého si sami uvařili v

v emigraci

ztrátou pro hospodářství v histo

choslováků, kteří byli rozhodnuli

slovenští radikálové. Od listopadu

rických zemích. To by si měl uvě

1989 stala společná státnost na

domit i dnes každý ( ech. Pojem

postavit se na ochranu masary
kovské demokracie v Českoslo

disidentské omáčce.

otázku, zda bylo všechno v pořád

asi ne. Lidé jako Milan Hodža,
Pavel Blahul, Vávro Šrobár, An
ton Šteíánek, Ivan Dérer, Štefan

ku ze strany české? Musíme si

Jančák, Janko Jesenský a mnozí

slabých nohách a ti, co byli a jsou

"HUKO" strašil dlouhá léta všech

venské republice. Roky 1938-39 a

nesplnil slib, kterým se zavázal

přiznat, ať chceme nebo ne, že

jiní, nebyli jen přívrženci myš
lenky československé národní jed

proti ní. mají najednou poměrně
lehkou hru. Možné by bylo všech

ny, kteří měli na zřeteli naši život
ní úroveň. A podobných gigantů

1948 jsou výraznými mezníky v
československé novodobé historii.

pro zachovám československého

tzv, čechoslovakismus nepřed
stavoval jen koncepci jednotného

no, i záruk společného státu, jehož

bylo na Slovensku více,
hýbaly státní pokladnou.

které

Současné a nastupující generace o
nich neví téměř nic a nemají ani

rozbíjeli už za první republiky
vše, co souviselo s demokracii a

Vycházíme-li z poznatků získa
ných ze společného žití v jednom

zájem se s událostmi tehdejší doby
podrobné seznámit. Je však mož

že to byli opět komunisté, kdo de
finitivně likvidoval právní řád a

státě, zejména v době po druhé
světové válce, musíme si zde po

né bez respektováni realit z oněch
let stavět základy nového státu po

demokracii

ložil otázku,

listopadu 1989?

Domnívám se, že nebude ke
škodě (i když pozdě) položit si

československého národa a že tato

noty a často s určitými výhradami,
ale především to byli západně

koncepce ve svých nechténých dů

orientováni vzdělanci

sledcích

skutečné

poškozovala

představitelé

a hlavně

co se zapsali myšlence sloven

demokratického

ského sarnostaného státu, většinou
považují tento cil za absolutní

Slováky a nutné vedla k napětí
mezi Slováky a Čechy. Na české

směru slovenské politiky. A při

straně, zejména v určitých spole

rakterů nám schází dnes jak na
Slovensku tak i v Čechách.

čenských, ale i politických kru

pevné datum je už stanoveno. Ti,

znejme si, že lidé takových cha

hodnotu a vítězství. Oni by se už
nikdy nesmířili s československým

zda bylo správné

státem v žádné jeho podobě.
Rozpad Československé repub

bojoval tak vehementně za jedno

liky se zakrátko stane realitou.

listopadu 1989? Co od toho naši

samozvaní politikové očekávali?
Dokázal by snad někdo vyčíslil

tu československého státu také po

Václav Havel jako prezident

státu. Vědom toho, že komunisté

v

únorovém

puči

postavil se po listopadu ’89
na obhajobu komunistických zlo
činů a komunistů jako takových.
1948,

považoval nový stát za své vlast

V demokratickém obraze sta
rých Čechoslováků pokračovala za

nictví a zatláčet Slováky do pod

druhé světové války a po ní doba

Vůle občanů žít ve společném stá

řadného postavem. Pod pojmem
československým si mnozí Češi

volání po demokracii generace

tě se vytratila, pojem vlastenectví

mladších slovenských demokratů,

téměř

na

náklady vynaložené na všechna ta

skutečné představovali jen česky.

která v určitém protikladu k té

starší, stála uz jednoznačně na
jiozicích sveprávneho slovenského

Slovensku je převážná většina
občanů, ať levicové či pravicově

jednání, o nichž obyčejný člověk

Je mimo diskusi, že existoval také

nemá ani tušení? Nebo to byla

odvratný, jako první opustil po
tápějící se lod’. Tímto činem mu

myslících, přesvědčena, že s "bra
try" Čechy žít ve společném státě

součást jakéhosi bontonu, v něrnž

sel definitivně ztratit důvěru i u

ve
vyznávání vlasteneckého cítění?

mu ještě snad věřili.

zích, byla skutečné silná tendence

čechoslovakismus, který nebyl ani

zdaleka dost citlivý pro slovenské
louhy, potřeby a zájmy a velkou
mírou přispěl k tomu, čeho jsme

národa. Na tomto místě je nutné
jmenoval

Dr. Jozefa Letlricha.

Rudolfa Fraštackého, Jána Ursíniho a Michala Múdreho. Tito

neexistuje.

Zejména

nelze, že není možné už. dále na
Čechy doplácet, lakových а [ю-

se

tzv.

politici

To byl začátek konce společné
státnosti Čechů a Slováků po listo

padu 1989. A když se už nezvrat
né schylovalo k tomu, že konec
Československé republiky je ne

předháněli

My, kteří jsme hned na počát

těch, kteří až do poslední chvíle
A co Václav Havel, ten nemá

dobných výroků bylo v posledních

ku, bezprostředné

muži statečné vzdorovali komunis

dvou letech slyšet velmi mnoho.

1989 viděli, kdo že nám to bude

tické uzurpaci a před tú, ještě za

Byly vysloveny na ulici, ale také

vládnout, jsme

druhé světové války stáli spole

na zákonodárné půdě. Kdo však

přicházel do styku s občany slo

národnosti i před listo

u nás v osmdesátých letech dostal
komunismus na kolena vlivem

otálení říci:

válce ovládli politickou sféru na

hlivé a aktivně na straně západní
demokracie v protiklade k sloven

Slovensku. Nebyli to ledy ani
zrádci ani jiní nepřátelé sloven

ským nacionaiislúm, kteří (hlavně
mladá ľudácka elita) vplavalt

padem 1989, vycítil z jejich slov
stejné názory a louhy už tehdy.

ského národa. Byli to dobří Slo

rychle do nacistických proudů a

Přiznejme si, že tomu tak bylo

váci a nekompromisní přívrženci

nikdy neučinili atu pokus se z meh

nepřetržité od konce II. světové

společné státnosti, kteří se v pod

vymanit.

války a snad nejstlnéjší volání po

mínkách své doby domruvali, že
společná státnost předpokládá také
jeden národ. V tomto se však

Historicky spor mezi sloven
skými demokraty a nacionalistic
kými radikály probíhá s narůstající

samostanosti od roku 1939 se da
lo na Slovensku pociťovat právě v
letech 1946-47. Už tehdy byla do

radikální křídlo Hlinkový ľudové

zřejmé mýlili, ale v jiných věcech

intenzitou také dnes. Jsme svědky

ba zralá k tomu, aby Slovensko

strany v třicátých letech. K nim je

ucelený obraz o tom, že jako poli
tik (pokud ním vůbec je?) a hlava

dnes už jen svědky.
V souvislosti s rozpadem Česko

slovenské republiky se musím
zmínit také o slovenských "Čechoslovákoch', kteří po I. světové

venské

po listopadu

rovnával k T.G.

věděli k jakým

udělal pro pevnou obnovu česko

sáhnout návratu demokracie, kte

koncům to vše spěje. Tak, jak se

slovenské státnosti? Je třeba bez

rou právě prezident Masaryk na

šemu národu ve své době vybojo
val a získal. A jaká je spuvislost s

vlastní ideologie, až dobrovolné

ano, Václav Havel má
podíl viny na rozpadu Českoslo
venské republiky. Ať si každý sám

předal moc jiným, stejně anebo

dá do poradí jeho vlastenecké ho

clava Havla? T.G. Masaryk byl

obdobné došlo k rozpadu nové
polistopadové Československé re

rování po listopadu ’89 a ti, co ho
znají od vzniku Charty, ať to k

vzdělaný a moudrý člověk, filosof,
politik a prezident osvoboditel.

publiky. Jedni z prvních byli před

lomu přiloží. Pokud budou nezau

stavitelé katolického a naciona
listického proudu na Slovensku,

jati a budou objektivně srovnávat
jeho postupný proces, dostanou

Václav Havel je dramatik malo
měšťáckého myšlení a chování,

7
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5. června Ncw York Tinies přinesl článek
o masakrování Židů v okupovaném Polsku za
pomoci plynových komor, které jsou s to u-

PŘED PADESÁTI LETY

končil život 700 osobám najednou. Zabito jc

již 90% polského židovského obyvatelstva.

Václav Havel se velmi rád při

být pojat do seznamu hrobařů
Československé republiky? Co on

Masarykovi a

často se vyjadřoval, že chce do

osobnostmi T.G, Masaryka a Vá

nebyl a není politik a jako prezi
dent se zasloužil o rozpad Česko
slovenské republiky.

Např. Antonie Pfau, rozvedená s židovským
manželem, por/ falešnými jmény jako árijec

28. června bylo podle zprávy kriminální
inspekce •• Praze zatřeno několik skupin Židů

tjejn,; í’-;o;>'c'.r/(.,;. '

’.!..c o(.„.’o-

ly židovským osobám falešné osobní doklady.

zamestnávala Židy, kteří uprchli z transportů
neho hodlali se tímto vyhnout.

30. června bylo v Terezíne 44.621 židov
ských vězňů.

Připravil M.K.

niiLit

zj

vlxanskou svobodu

Členům a příznivcům
Nadace demokratické

Senovažne náměstí 2

iniciativy

) 10 00 Praha 1

Vážení přátelé,

zvu Vás všechny jménem výboru NDI na výroční schůzi naší nadace,
která se koná 23. dubna 1994 v Národním domě na Vinohradech, klubovna č. 3.
t

Program výroční schůze:

Praha dne 27.4». 1994

MOTTO 5NÉMU

Diskuse
Vo 1 by

pane!

Zveme Vás na 9.

:

činnosti
hospodaření nadace
činnosti Pražského liberálního klubu
nový výbor Nadace demokratické iniciativy

Příznivci NDI a Pražského liberálního klubu, které tímto na naši
schůzi srdečně zveme, se mohou zúčastnit jednání jako pozorovatelé.

republikový sněm HOS.

Je naplněním integračních snah HOS Demokratická unie?

V Praze dne 14. dubna 1994

íctt. ti ef llfrx

Účastníkům sněmu budou vydány identifikační karty HOS proti
předložení originálu lustračního osvědčení
Žádáme písemné potvrzení

adekvátních prostor.

účasti

a jedné kopie

Emanuel Mandler
předseda výboru NDI

do 7.5.94 vzhledem k zajištění

Možnost občerstvení zajištěna.

Ha sněmu budou v prodeji diskety se seznamy

spolupracovníků StB.

SNĚM SE KONÁ

PROGRAM

V SOBOTU 14. 5. 1994
Prezence od 9.00 hod.
Pracovní jednání od 10.00 hod.

1. Zahájení - hosté
2. Volba: moderátora, skrutátorů,
zapisovatele/ky. návrhové komise
3. Schválení hlasovacího mechanismu
a programu
4. Zpráva KV HOS o činností od
posledního sněmu
5. Zpráva o hospodaření HOS
6. Zpráva lustrační komise
7. Volba nového KV HOS
8. HOS - DEU
9. Otázka zachování slovenské
sekce HOS
10. Různé

COUNTRY KLUB
Praha 2-Vtnohrady,
Korunní 50
METRO, trasa A. stanice nám. Míru

UPOZORNĚNÍ
Vezměte si s sebou lustrační
osvědčeni, včetně kopie, průkaz
totožnosti a 2 fotografie formátu
jako na občanský průkaz.

Potvrďte prosím svoji účast na sněmu,
písemně na adresu: (do7. 5. 1994)
KV HOS.
Senovážné náměstí 2 (přízemí).
110 00 Praha 1
tel. (02) 24225839/fax: (02) 24225840

Pražský liberální klub při Nadaci Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku
si Vás dovoluje srdečně pozvat na diskusní odpoledne k vydáni knihy

Hledání naděje
(výboru z íneditnich sborníků Konstruktivní skupiny z let 1979 - 1986)

Diskusní odpoledne se koná v sobotu 23. dubna 1994 od 14.00 hodin
v klubovně č. 9 Národního domu na Vinohradech (ÚKDŽ)

Úvodní slovo: PliDr. Miroslav Vaněk
Ing. Miloš Hiibner

Knížka, obsahující texty В Doležala. M Hůbnera, T Ježka. E Mandlera,
L Mlčocha, P Pitharta, P Příhody, 0 Sekala. J Stráského a K Štindla, bude
na diskusním odpoledni v prodeji za režijní cenu 40,- Kč.

Těšíme se na setkáni s Vámi.

}
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Vážená paní,

Zpráva o
Zpráva o
Zpráva o
Návrh na

RES PUBLICA

27-května 1994

První soukromé tvd
se samizdatovou tradicí

"Mám vás ve voku!"»..
"ale jako malé smítko",
si asi myslí Dlk.St'3 Ča
dek. Aféra s Bankou bo
hemie pravděoodobně od
startuje ten imDuls na
jehož konci bude ÚDlný
krach Klausovy moneteristické politiky. V krát
ké chvilce jsme ihned oo
chooili ne jek'vratkých
základech Kleus buduje
tento systém. Elementá
rní Dojištění vkladů
drobných střádalů, běž
né v rozvojových zemích
tu výmluvně absentuje.
To je ta lepší stránka
jež vyplula na povrch,
teprve až se do dvou
let zmocní většiny zná
rodněného majetku komuni
stická nomenklatura Dres
investiční fondy a Dřivá
tizaci účelově jim před
kládající jednotlivé fabrik.v do vlastnictví .Tc
je to co je najisto Dřesvědčí, že jejich stra
nou není KSČM, ale CDS.
Jen ta jim umožní , to
co jim Dři vší úctě ke
klasikům nemohl komunis
mus zajistit, Proto asi
s nelibostí sledují své
ho soudruha Čadka, který
si chtěl nahr°bat až oři,
liš rychle a taky nahra
bal. CDS a jeho ministr
spravedlnosti Novák už
zajistí, abv se lumpům
ve fraku avdořádném balí
ku nic nestalo.
V.U.
Uvnitř čísla

1. Karel Srp: Ukázka z jeho knihy "Výjimečné stAvv Jazzová sekce", kde jsou jména 1?6 lidí, kueří měli
být popraveni do rozsudku od 3 do 12 hodin z r.1989*

2. Rajko Doleček’ Fravda o Srbsku a Jihoslovanští
bratři Srbové, Chorvati a Muslimové - Droch.dějinami
3- Vladimír. Hajný: Donis redakci "Pěny" 21.5«I989.
------ ... --------- ■ - ------------------------- -----.Přednokl. cena : 2 , - Kč
Mlč 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
obnoveno

197 3
198 7

-1975
r o č n í k
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Vydává: Vladimír H^jný
P^d . Karta ^emunova
ČSA 34, 737 Cl Šumoerk
rada: Julius A.Var=ca
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číslo 21

Seznam, který je na tomto listě je jistě pozoruho
dný. Když jsem si šel na Staré Město na setkání dis
identů pro tuto knížku a sice nezatahal Karla Srna
za kabát jak mi do telefonu připomínal, ale jenom
jsem pedantský kontroloval, zda mi do věnování v kni
Kdosi mne pozval na schůzku. Pak jsem tuto osobu již nikdy neviděl.
Ukázali mi dokumenty o známém v parlamentu. Vázací akt, přehled
cest do zahraničí předem projedaných s vnitrem, krycí jméno a struč
ný obsah podávaných zpráv. Napadlo mne, že jde o falzifikáty. Jeho
jméno nevyšlo v seznamech Necenzurovaných novin.
Dokumenty byly pravé. Prominent se dokázal z rejstříku vymazat
dříve, než redakce NN seznamy získala. Kolik podobných asi je.

ze připsal datum, což správně okomentoval, nečekal
jsem, věru, že tam také figurují lidé o kterých se
roznášelo, že jsou spolupracovníci StB. kár jich tam
je. Asi ty informace nebudou tak úplně košer. Strana
se zbavovala odkráglováním důležitějších lidí totál-

196 JMEN

ně a navždy, těch, kteří přežili je však podezřele
mnoho. Bojovali jsme sice, ale padlých máme jaksi
poskrovnu. Spočítáme je na prstech jedné rukv. V.H.
Nevím, zdali platí komunistický zákon o stanném právu nebo jemu
podobný. Byl nesmlouvavý. Soud do 72 hodin, žádné odvolání, poprava
od tří do dvanácti hodin po vynesení rozsudku. V lepš*m případě doži
votí. Politický odpor splňoval podmínky pro nejvyší trest. Komunisté
zákon nikdy nepřipomínali. V tichosti číhal.
Kdo by visel první? Našel jsem dokument schválený ÚV KSČ o ne
přátelských osobách. Byly by zatčeny ihned po vyhlášení výjimečného
stavu. Tato verze je ze začátku roku 1989.
F.Adamík, M.Auerová, R.Battěk, V.Benda, P.Bartoš, R.Bereza, F.Bryňák, P.BIattný, J.Bok, P.Brodský, J.Bucharová, J.Brejchová^ A.Benčík,
P.Cibulka, O.Černý, J.Čarnogurský, M.Červenka, L.Čivrriý, E.Červinková,
S.Devátý, J.Dienstbier, J.Doležal, L.Duda, T.Dvořák, J.Danysz,
J.Dobrovský, M.Drda, V.Drda, M.Dus, M.Duray, J.Domanský, A.Dubček,
J.Exner, M.Fialková, M.Filipová, J.Fiala, M.Fišerová, G.Gössel,
J.Gruntorád, J.Hájek, M.Hájek, V. Havel, L.Hejdánek, M.Hůbl, M.Hromádková, J.Hanzal, Č.Huňát, P.Holubář, T.Hradílek, V.Hajný, T.Hrách,

160

V ry c h lo s ti jsem doufám p ře č e tl tv d ů le ž ité s ts t*
v k n ize K erle Srna :
Výjimečné stav y - Jazzové sek ce. L íb ila se m i, ale oreK vsD ilo mne, že au 
to r z n ič il všechen dokum entační m a te riá l, k te rv n e p o u ž il. Trošku divné.VH.

převezli do Prahy. Dokunce do civilní nemocnice, aby zemřel mimo
celu. Tajné, ale přece jsem to viděl v rakouské televizi. Byl to Václav
Havel. Měl zápal plic.
Po Listopadu pátral Karel Mašita, kde je můj dopis Husákovi. Vězni
ce odepsala, že mi byl tehdy vrácen k přepracování...

V.Chi ciinostová, J.Chudomel, M.Chromá, H.Chromý, M.Chadima,
L. lngr, B.Janát, M.Jelínek, L.Jičínský, J.Jírů, L.Jankovcová, I.M.Jirous, V.Janisová, I.Jirout, V.Kouřil, T.Křivánek, I.Kachlík, J.Kolář,
E.Kantůrkové, V.Kozlík, J.Kiš. V.Kolínek, V.Koutný, J.Krumpholc,
T.Kvapil, J.Kaplan, J.Kantůrek, M.Komárová, V.Komár, P.Kozárek,
Z.Kulík, V.Kadlec, H.Klímová, P.Kabeš, L.Lis, J.Litomiský, V.Liberda,
J. Lopatka, J.Litera, K.Lukeš, V.Malý, A.Marvanová, M.Machovec,
A.Masaryková, E.Mandler, J.Menzík, S.Machonin, V.MencI, D.Mráz,
R.Mihálik, L.Marečková, P.Neuman, D.Němcová, A.Navrátil, V.Nedbálek, J.Opat, M.Palouš, R.Palouš, B.Placák, D.Plichta, J.Průša (právník
Jazzové sekce), J.Pavlíček, J.Petrová, J.Proboštové, F.Pavlíček,
K. Pecka, M.Reihert, J.Ruml, J.Ruml, Z.Rotrekl, V.Říha, M.Říhová,
A.Stanovič, R.Slánský, V.Slavík, J.Seifertová, D.Slávik, J.Svoboda,
A.Svobodová, J.Stibicová, Č.Suchý, J.Stehlík, K.Srp, J.Skalník, F.Stárek, M.Sýkora, J.Šternová, J.Šabata, A.Sabatová, L.Šilhanová,
J.Štern, P.Šustrová, V.Šalda. B.Šimon, R.Šormová, O.Sulcová, M.Ši
mečka, V.Šilhan, J.Špaček, V.Tvrz, J.Topol, V.Trlida, D.Tatarka, J.Trefulka, J.Tichý, M.Křížková, M.Kubišová, F.Kopecký, K.Kučera, V.Kalina, P.Pithart, L.Pošusta, Z.Prokop, L.Procházková, J.Putík, J.PIos,
M. Pávek, K.Petrovický, P.Pospíchal, J.Hrábko'm, Z.Hejda, J.Hiršal,
M.Jungmann, I.Klíma, E.Kriseová, V.Kabrna, E.Kadlecová, V.Kural,
P.Uhl, J.Urban, M.Uhde, Z.Urbánek, Z.Urban, L.Vaculík, O.Veverka,
M.Věchet, F.Vodsloň, J.Vohryzek, A.Vondra, L.Vydra, O.Wichterle,
P.Záleský, M.Zeman, R.Zeman, M.Zikmund.

Z nezávislých organizací, které byly u komunistů na indexu to jsou:
Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Jazzová sekce,
Demokratická inciativa, Společnost T.G.Masaryka, Společenství přátel
USA, Kruh československo-polské solidarity, Nezávislá ekologická iniciativa, České děti, Hnutí za občanskou svobodu, Iniciativa sociální
obrany, Československý helsinský výbor, Skupina nezávislých novi
nářů, Skupina nezávislých spisovatelů.
Připomenu i charakteristiky některých dizidentů:
Stanislav Devátý: obdivuje západní demokracii, buržoázni plura
listický systém a iniciativu polské Solidarity. Odmítá současné státní
a politické zřízení. Podílí se na rozmnožování a rozšiřování nepřá
telských tiskovin, angažoval se v Jazzové sekci, iniciativně založil
Společenství přátel USA. Vzhledem ke své nepřátelské činnosti byl
zvolen jedním z mluvčích Charty 77 na rok 1988.
Václav Benda: je fanatickým stoupencem katolické církve a iniciá
torem zneužívání citů věřících proti socialistickému zřízení.
Ladislav Lis: jeho základní ideové politickou orientací je ostře vyhra
něný antikomunismus. Zpochybňuje politiku SSSR jako právního stá
tu a neguje socialistický vývoj. Je jednoznačně proti vedoucí úloze
KSČ ve společnosti. Ve svém politickém vývoji překročil hranici “re161

Rajko Doleček

Jihoslovanští bratři Srbové, Chorváti a Muslimové
(procházka dějinami)
V NI)H vzniklo mnoho vyhlazovacích táborů. O hrůzách, které v nich byly
páchány, jsme se dozvídali postupně, s opožděním, od uprchlíků, kteří se
dostali do Srbska. Část svědectví těch hrůz také připlouvala jako zohavené
mrtvoly řekou Sávou. Jak děsivě jen na nás zapůsobila zpráva o zavraždění
I 200 bezbraných Srbů v kostele v Glině, na jih od Záhřebu (kraj se srbskou
většinou). Událo se to začátkem května 1941. Další vražda několika set Srbů
proběhla přímo u řeky Gliny o několik týdnů později. Mezi zavražděnými byl
i otec rady velvyslanectví Jugoslávie v Praze Milana B., který byl tehdy
tříměsíční. Brzy po masakru u řeky vtrhl oddíl ustašů do vesnice Drenovac
(asi 10 km od Gliny) a vystřílel celou rodinu Milana B.,jen on zůstal naživu,

Änrč Pavelic
*
sundal víko z koše a ukázal mi mořské plody, tu lepkavou a
sukovitou hmotu, a potom řekl, usmívaje se svým typickým způsobem: „ 1 o
je dárek mých věrných ustašů, dvacet kilo lidských očí. “
Jedno odpoledne, koncem léta 1941, přišla k nám nečekaně celá rodina
maminčina bratrance, pravoslavného kněze, čika Aleksy. Oloupená o
všechno, doslova v hadrech. Bohužel nepřišel můj bratranec Zarko, student
filozofické fakulty. Muslimští ustašové ho zabili za strýčkovým domem.
Tatínek a maminka se o ně dobře postarali, spali a stravovali se u nás mnoho
dnů. Pak se o ně postaralo komisařství pro uprchlíky, které mělo ve válkou
zničeném Srbsku dobře organizovanou péči o statisíce urpehlíků odevšad,
včetně Kosova a Slovinska, když Albánci a Němci vyhnali z jejich domovů i
desetitisíce Srbů, Černohorců, Slovinců. Uprchlíků bylo hodně pres
400 000. mezi nimi bylo 86 000 nezletilých sirotků, jejichž, rodiče byli
zavražděni většinou ustašovci, ale i Maďary v Bačce (ve Vojvodine), Bulha
ry a Albánci na Kosovu a Metohiji.

když, na něho padla jeho matka, která ho držela v náručí. Jeho stará teta,
která tragédii přežila s ním, potom utekla do lesa...
Pak začaly chodit hrozné zprávy z Bosny, kde žila celá matčina rodina.
Vše, co jsme tehdy slyšeli byla „vražila, mučení, znásilnění, upálení, podře
zání. oslepení, zničení, vyloupení, odvlečení kamsi bez návratu“. Л to vše r
obrovských rozměrech. Tuto příšernou atmosféru pokusu o biologickou
likvidaci celého národa, tento holocaust Srbů v Chorvatsku. NDH, nikdo v
( echách za války nezažil. I led. když si na to vzpomenu po tolika letech, je
mi zoufale smutno. V NDH byly vyvražděny slovky „srbských Lidic a
Ležáku“. Kolik jen srbských vesnic vyvraždila v údolí Bosny ustašovská
černá divize, která „systematicky“ postupovala od vesnice k vesnici.
Hroznou atmosféru vraždění bezbranných za války v ustašovském
Chorvatsku liči ve své knize Kaput: italský spisovatel Curz.io Malaparte
(vyšla i u nás; Naše vojsko. Praha, 1969). Italský poslanec Rafael Casertano
a Malaparte navštívili „poglavnika“ Pavelice.*
--- „Zatím co poglavnik mluvil, všiml jsem si proutěného koše na levé
straně poglavnikova stolu. Víko bylo lehce nadz.vedlé: mohl jsem vidět, že
koš je plný plodů moře. To jsem si při najmenším myslel. Vypadalo to jako
čist řiče vytažené ze škeblí, jako ty, které vy můžete vidět nabízené na velikých
podnosech ve výkladech Port uma & Masona, na Piccadillv v Londýně.
Casertano se podíval na mne a dal mi očima znamení:
- „Jak by ti chutnala polévka z lístřic?“
- „Jsou to dalmalské ústřice'?“ - zeptal jsem se poglavnika.

Srbské děti z pohoří Kozara v severní Bosně, pokatoličlěné a oblečené do šalu s ustašovskými znaky, v koncentračním táboře Jastrebarsko. Po rozhodnutí Ante Pavelice
*
se „nezávislé“ Chorvatsko stalo asi jedinou zemí v Hitlerem okupované Evropě,
která měla koncentrační tábory proděli ( Jastrebarsko, Gornja Reka, Sisak).
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Pravda o Srbsku
(pokračování)

l když bych nejraději na všechno to hrozné zapomněl, na tu blízkost smrti všude
kolem nás v okupovaném Srbsku, přece jen si často vzpomínám jak lidé s děsem
vykládali o koncentračním táboře v Gospici
*
(později zrušeném), v kterém bylo
zahubeno 30 - 60 000 Srbů, na hromadné popraviště Jadovno, kdesi v horách
Velebitu (zázemíseverního Jadranu), na tábor na ostrově Pagu, kde ustašové své
oběti topili v moři, na koncentrační tábor pro srbské dětif!.1) někde u Sisku (mám z
něho děsivéfotografie), na tábory u Osijeku, Djakova, na různých místech Bosny
a Hercegoviny. V Jugoslávii bylo známo kolem l 000 různých hlubokých jam, kam
byly zavražděné, nebo polozavražděné oběti shazovány. Chorvatský básník Ivan
Goran Kovačic
*
napsal o tom sbírku básní, poému Jáma, mezi partyzánskými
bojovníky v r. 1942 (vyšlo u nás v Mladéfronte, Praha, 1065).

Můj mozek vzkřísila ta hůrza na dně.
Cítil jsem: čísi trup se na mne chýlí,
lepkavá smrt mě ovanula chladně.
Strach bleskl vědomím: to žena kvílí!
Jsem v jámě, v požeráku lidských mršin.
Těla se jako mrtvé ryby vrší.
Dnes tak populární Medjugorje je vesnice na jihozápad od Mostaru. v Hercego
vině. Jen přes kopec od Medjugorje je vesnice Surmanci, poblíž které je hluboká
jáma Golubinka. Tam ustašové v létě 1941 vrhli zavražděné nebo polozavražděné
obvyvatele srbské vesnice Prebilovci u Capljiny a ještě jiné vězně z Mostaru a
Sarajeva, bylo jich celkem 2 ()()()(.'). Jejich kosti byly teprve po 50 letech vytaženy
a pohřbeny (4. 8. 1001), byl o tom i televizní film (Vytažení kostí). Dva katoličtí
dut hovnívyniklijako organizátoři ustašovců tohoto kraje: don Marko Zovko. děkan
ze Stolce a don llija Tomas, farář u vesnice Klepci. V obci Čapljina bylo předválkou

povražděno, jak se běžně uvádí, kolem 700 000 lidí, většinou podřezáním, roztříště
ním lebky zvláštními mlaty, zastřelením. Chorvatská lidová komise uváděla v
Norimberku 500-600 000 Srbů, Židů (těchto bezpečně 20-30 000), Romů (údaje
říkají 40 až snad 100 000), protiustašovských Chorvatů i muslimů. V části tábora
Donja Grodina byl nápis v srbochorvatštině, ruštině a angličtině: „ Bylo prokázáno,
že tu bylo zabito 366 000 vězňů“. Do Sávy vedla rampa, na které byli vězňové
vražděni a pak házeni do řeky. Jako „správný“ vyhlazovací tábor, měl i Jasenovec
svoji spalovnu mrtvol... Nějak mi zůstala v paměti i dvě jména ustašovských
supervrahů. Byli to generál Vjekoslav Luburic
*
(říkali mu Max) a katolický
duchovnífra (fratr) Miroslav *
-Majstorovic
Filipovič
z kláštera Petričevac u
Banja Luky. „Otec Filipovic
*
byl jedním z velitelů Jasenovce, který osobně nožem
vraždil. Válečný zločinec Max Luburic
*
uprchl spolu s A. Pavelicem
*
do Španělska,

kde byl zlikvidován ve Valencii až v r. 1969 Jeden z největších válečných zločinců,
Pavelic *, zemřel ve Španělsku přirozenou smrtí... V Kninském Poli se vyvraždování
srbského obyvatelstva dělo pod vedením františkána „otce“ Vjekoslava Šimice
,
*
v
Dvoru na Uně to byl „otec“ Ante Djuric, * v Doboji kněz Dragutin Kamber, atd.
atd.
Existuje rozsáhlá literatura spracemi německých a italských vojáků (důstojníků).
kteří líčí výše uvedené hrozné události, nad kterými se i oni děsili, nicméně jejich
vládci i oni umožnili to šílené vraždění... Odhady o počtu mrtvých se různí. Běžně
se uvádí, že holocaust v Chorvatsku stál život 800 000 Srbů, podle mnohých je to
podhodnoceno. Jen během období duben 194! - srpen 1942 bylo podle italských
údajů zavražděno 356 000 pravoslavných. Jiné zdroje uvádějí za tu dobu celkový
počet zavražděných Srbů v celé bývalé Jugoslávii na 744000 (Němci zabili 78 000,
halové 20 000, Madaři 30 000, Pavelicovi
*
ustašovci 600 000, Albánci 10 000,
Bulhaři 6 000). Toto se nevztahuje na vojenské operace, pouze na vyvraždování
bezbranných.

37% Srbů, v r. 1001 jen 12%. V r. 1941 bylo Medjugorje známéustašovskéhnízdo:

Tady, hned vedle šurmanovskéjámy
v Medjugorjti,
se občas zjevuje Bohorodička.
Ale moje sestřička a mamka.
ty se už nikdy nezjeví.
(Stevan Raičkovič)
Nicméně ..králem " koncentračních táborů ustašovského Chorvatska byl komplex
táborů (asi 200 m2) jihovýchodně od Záhřebu, v oblasti Jasenovce. Za války tu bylo

373

Vrahové z Jasenovce. Uprostřed je řeholní' bratr
(fra) Miroslav Filipovič-Majstorovič, který osobně podřezával.
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Někteří členové redakce "Pěnv" v-záoětí toto pozvání vvužili a velmi
pečlivě můj archiv se sovětským tiskem nevídaného rozsahu z dobv Gorbačovovv nerestrojky prošli. Některé materiály se jim hodily.
7.H.

V Šumperku, dne

21.května 1989

Milí přátelé!
Zdravím Vás osobné a vůbec celou redakci "FÉNY", která
mne velmi zaujala. Je zbytečné mluvit o její grafická a tech
nické úrovni je zkrátka vynikající. Jde mi spíše o ten nápad
vydávat ze sovětské žurnalistické produkce některé články jež
Sc k našemu čtenáři nedostanou a jsou roučné svxou otevřeno

stí. Lze doufat, že další čísla budou pokračovat? Stal bych
se rád jejím předplatitelem.

Zároveň bych si dovolil zasáát i můj příspěvek /ovšem
nepřeložený/ ze časopisu '’Selskaja mclodéž” č. 2/89. Ječné se
o článek Darji StěDanovny : Hořké hoře z -bdobí "rozkulačovaní" a násilné kolektivizace. Výpověd očitého svědka.

Začátkem roku 1987 jsem mel takový zvláštní nápad, nod
vlivem gejzírů neortodoxních článků v sovětském tisku a začal
jsem psát na stroji basový letáček "Glasnost" /skoro půl mku
před "Glasností” Seroeje Grigcrjance/ s jedním listem, původ
ně myšlený jako čtrnáctidenník. Nikdy jsem však tento počet z
nedostatku času nedodržel.
v letošním roce, kdj x jsem si
plánoval jeho tietí ročník jsem zatím nevydal ar.i jedno číslo,
r. to i presto, že mi to někteří odběratelé stále připomínají.
Váš časoois by je však uskpokojil nesrovnatelně víc! Živijo!
Je jisté, že "PŽNA" v naší vydavatelské činnosti nutně

Srdečně zdraví v očekávání dalšího čísla "PÉNY"

Vladimír Hajný
Čs. armády č. 34

’ '
z

787 Cl § u m p e r k
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Považuji se, možná bez přehánění za největší to soukro
mého odběratele sov ětského tisku tohoto období demokratizace
na severní 1 oravě a můj archiv je Vám k disxoozici.

"Res pubLica"

chybí a získala by velmi rychle značný Okruh čtenářů. Takový
digest ze sovětského tisku je možná na spadnutí i oficielně,
takže Vy jste byli první, kdo ten nápad prakticky realizoval,
«si by to chtělo minimálně měsíční periodicitu, i za cenu, že
by tam bylo méně článků. Fascinuje mne perfektní překladatel
ská práce, což je bua nesmírně vysilující či neobyčejně roz
sáhlá znalost ruského j&zyk>, dnes již nevídaná.

Nekončící debata o dopingu
ve východoněmeckém sportu
Ani téměř pět let po pádu bývalé NDR. s níž se
zhroutil také důkladné propracovaný systém špič
kového sportu cíleného na medailové sklizně při
^rc.hbJnýcksilových soutě.žícivnekončí debaty o
podhoubí sportovních zázraků dnes
І dopingovém
už. zaniklého východoněmeckého státu. Funkcioná
ři a trenéři, vyzývaní často k pokání a zodpověd
nosti, nezřídka znovu nacházejí uplatnění ve
vrcholovém sportu sjednoceného Německa.
"Když teď znovu vypukly diskuse o dopingu,
nechci prostě dál snášet lži," prohlásila nedávno
dvojnásobná mistryně Evropy v plavání z roku
1985, dnes 251etá Karen Konigová. "Nemohu str
pět, když Kristin Ottová, která vedle mne držela
v ruce tablety a polykala je, dosud říká, že nic
neví."
Otec osminásobné olympijské vítězky Ottové
veřejné radil své dceři, aby pomohla objasnit,
zda byla zapojena do dopingového systému v
NDR. Na rozdíl od Kónigové se však Ottová do
této diskuse nepustila.
Konigová se sama přiznala k dopingu a není
zdaieka mezi sportovci NDR první. Sport určo
val její život od jedenáctého roku. "Od šesté tří
dy jsme dostávali od trenéra posilovači prostřed
ky, mimo jiné Dynvital. Říkali jsme mu dyna
mit," popisuje Konigová své první kroky k do
pingu. Hned při tréninku čekal na každého plav
ce potjár s jeho jménem a také tablety. Asi ve
čtrnáeti letech pak přibyly tablety jiné - modré,
i "Až později mi bylo jasné, že ty modré byly v
NDR běžné anabolikum Oral-Turinabol." říká
Konigová.
Obdobně jako desítkám, ba stovkám jiných
úspěšných sportovců bývalé NDR dostalo se i
Kón i go vé vysokých státních a stftmickvch poct.
Vyznamenání jako Vlastenecký záslužnýJád ve
zlatě, na který byla tehdy mladičká plavkyně-v
' dobách NDR pyšná, nyní považuje za přítěž. "Z
mých úspěchů zbyl jen strach před dlouhodobý
mi následky dopingových prostředků." posteskla
si jedna z někdejších hvězd východoněmeckého
sportu.
Poslanec německého parlamentu za východo
německé občanské iniciativy Konrjď Weiss ne
dávno vyzval sportovce NDR. kteří dosáhli vr
cholných výkonů nečestným podvodem, aby vrá
tili všechny trofeje a nechali se vyškrtnout z re
kordních listin. Dopingový systém praktikovaný
v NDR přirovnával k podvodu na konkurentech.
a dokonce k porušováni lidských práv. Vrátit me>
daile by podle jehonázoru méía především dvoj
násobná olympijská vítězka v hodu oštěpem z let
1972 a 1976 Ruth Fuchsová. která dnes zasedá v
bonnském Spolkovém sněmu za postkomunistic
kou Stranu demokratického socialismu (PDS).
Weiss ji rovněž vyzval, aby se vzdala i poslanec
kého mandátu.
Také Fuchsová doznala požívání nedovole
ných prostředků a modrého Oral-Turinabolu. Do

dala však, že to bylo v době, kdy se podle jejích
slov dopovalo už také v jiných zemích. Olympionička nyní postrádá komplexní analýzy dopingo
vé problematiky, které by si nevšímaly jen situa
ce v bývalé NDR.
"Hi.ivní chybou je, že se ve veřejnosti probou
zí dojem, jak pouze sportovci NDR od rána do
večera dopovali a jak si k mentální přípravě vě
šeli nad postel obraz Ericha Honeckera," stěžuje
si jedna z nejúspěšnějších atletek bývalé NDR.
Trojnásobná olympijská vítězka v plavání z
roku 1980 Rica Reinischová obvinila z podílu
na dopování trenéra Uweho Neumanna, který
je dnes šéftrenérem vrcholového plaveckého
klubu SSF v Bonnu. Připouští přitom, že trené
ři jednali z příkazů vysokých sportovních funk
cionářů a státního vedení, které povýšilo vrcho
lový sport na ojedinělou výkladní skříň komu
nistického státu. Nyní 29letá bývalá špičková
sportovkyně už nechce dál mlčet. Ženský lékař')
u ní zjistil chronické záněty vaječníků a připij
suje to dřívějšímu používání anabolického hor;’
monu Oral-Turinabol.
Mnozí trenéři NDR zatížení dopováním děti
v bývalém režimu dnes dál slouží celoněmeckému sportu. Volker Frischke. který trénoval dal
ší plaveckou hvězdu Danielu Hungerovou. pů
sobí v olympijském středisku v Berlíně. Autor
jedné studie o dopování mladých děvčat Günter
Baumgart pracuje jako zemský trenér v západní
spolkové zemi Bádensku-Wurttembersku. Ste
fan Hetzer, někdejší trenér Kristin Ottové. je
koordinátorem výchovy olympijských naději v
Bavorsku.
Poté, co byly obviněny z dopingu plavkyně, atletky a další sportovci bývalé NDR, se do novi
nových titulků dostal i někdejší východoněmec
ký amatérský mistr světa v cyklistice, olympij
ský vítěz a trojnásobný vítěz Závodu míru 291etý
Uwe Ampler. Úspěšný sportovec, který mezitím
šlapal do pedálů za profesionály, oznámil tisku,
že dopoval bez vlastního vědomí.
Ampler však nemluvil o kariéře před rokem
1989 v barvách NDR. ale o minulosti podstatně
čerstvější, a to o roce loňském. Jako členu profe
sionálního týmu německé spojové firmy Tele
kom mu byl podle jeho slov podáván "zázračný"
preparát Erythropoetin (EPO). Tento hormonální
prostředek je nyní považován v cyklistice za dro
gu číslo jedna, může však provokovat nebezpečí
“srdečních infarktů.
Amplerúv případ jen ilustruje, jak nepoučitelní
jsou nepřímí učedníci zřejmě jednoho z nejkom
plexnějších dopingových systémů v bývalé
NDR. O to naléhavější jsou hlasy těch sportov
ců. kteří se zpravidla v útlém věku ocitli v jeho
soukolí a nyní volají po důkladném objasnění té
to kapitoly v minulosti NDR a po analýze dopa
dů na zdraví sportovců. LUBOŠ ŠEBESTÍK

Autor je zpravodajem ČTK v Bonnu

Tak proč ne Vy ?
Zkuste to taky!
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Oloupili starce
Praha (pha) - V pondělí dopo
ledne oznámil policistům K. H.
(1908) z Prahy, že jej (éhož dne
kolem jedenácté hodiny zastavili
v podchodu stanice metra Můstek
dva muži, kteří ho upozornili, že
má zamazaný kabát. Ochotně mu
pomohli s čištěním a při tom mu
v nestřeženou chvíli z kapsy ka
bátu odcizili obálku, ve které měl
pětaosmdesátiletý muž částku
rovných sto tisíc korun.

První soukromý tvdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

3. června 1994

Kdo si dnes vzDomene
na oběti, které se Dosta
vily zločincům. Na’strá
nkách novin a časooisů
je ousto. I proti tomu
tak odsuzovanému roku
Památce bratří a sester, popravených, umučených a zastřelených
1968 je tohoposkrovnu.
za komunistického teroru
Tím spíš oceňuji ’’Pietu
která jak naosala jedna
odsouzená v 5O-tých lete
ch, vychází skoro poloilegálně a téměř samizda
tovým způsobem. Větší
odsouzení oosametového
režimu si nelze předsta
vit. Zvlášť zaujala dal
ší iniciativa redaktorů
’’Věrni zůstali" příoravou vydání obětí těch,
kteří zahynuli nikoliv
rozsudkem Státního soudu,
ale daleko horším způso
bem. Ubití oři mučení,
zastřelení při t.zv.útěku,neposkytnutím lékařské
Hrůza mě jímá a naskakuje mi
husí kůže jen když si ve
Vydává časopis Věrni zůstali
vzpomínce chci představit
1993
za jakých okolností a
tajně StB páchala své fémové vraždy. Těchto dooosud nezná
mých obětí budou jistě tisíce. K tomu, abv mohlo dojít k
potrestání viníků či k jejich veřejnému odsouzení pokud
už nejsou naživu,však nestačí vůle několika redaktorů.Musí ve volbách dostat většinu hlasů str°ny, které nemají v
programu tlusté čáry či hrabání peněz pokud možno převáž
ně do vlastního chlíva. Jinak nám zůstane jen Dolistooadový smutek a navzájem seoožírQjící národní odboj.
V.H.
V sobotu 28.5.1994 jsem v "Českém deníku” marně hledal
podrobnější informaci o výsledku soudu v Táboře proti pří
slušníkům StB. Mimo stále se ooakujícího Žifčáka jehož pre
vinění podobná jako neoprávněně se dal zaosat na VŠ, nic.
Musel jsem si koupit no letech ’’Rudé právo", kde bvlo víc!
Uvnitř čísla: ---------------‘
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2.
3.
4.
5.
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Pieta politických vězňů
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ŠIMARA Alois
trafikant z Lidečka. okres Valašské
Klobouk} , kde se narodil 14.března 1921.
Odbojář z okupace, vedoucí skupiny
Světlana, uprchl z vazby. zatčen i se
svým synem, popraven 27.dubna 1951.

8

v

n řis o ě t. znčsobem obvyklým

TESAŘ Eduard
narozen 19 června 1922 v Budapešti,
ženatý, otec dcery , za nacistu pomáhal
uprchlíkům z německého zajeti, po válce
pracoval na vnitru, odsouzen za údajnou
špionáž a velezradu. popravcn20.2.1950.
Spolu s nim popraveni: Albert Púčik a
Anton Tuncga

’

pomocný dělník z Kojetína v okrese
milevském, narozen 18.dubna 192S
v Nezdících u Sušice, katolík. Popraven
10.února 1955 ve 2.55 hodin ve věznici
Pankrác. Číslo urnv 1780

odn.í t e l e

ŠÍMA Bohumil

d e m o k ra tic k ý c h zem ích.

je jic h

ŠNAJDR Václav
narozen 3.8.1911 v Tupadleeh. okr.
Klatoxy. povoláním vrchní strážmistr
SNB, poslední bydliště Bezděkov. okr.
Klatov}’. Popraven 12.11 1952 v 5.20
hod. na Pankráci

k te rá n e lz e o d č i n i t . . . . Co to je i Po tom
’ k te rá to u to te rm in o lo g ii obětem č e h o k o liv

ŠVÉDA Vaclav
statkář, později dělník na pile, narozen
26.dubna 1921 v Pivíně u Kojetína,
ženatý’, otec dvou dětí. Patřil do skupiny
bratři Mašinové Popraven2.května 1955
ve 13.33 hodin téhož dne jako kapitán
Novák a student Janata. .Akce bratří
Mašinové.

ženatý, major čs. armády, bytem
v Praze, katolík, narozen 13.záři 1916
x’ Kroměříži, odsouzen státním soudem,
vojenské oddělení Praha. Popraven
7.října 1950 v 5.18 hodin se spoluvězni
podplukovníkom Františkem Skokanem.
Vojtěchem Lacko, automechanikem a
majorem Slavojem Šádkem

7 v » ro tv e

ŠATANA Klaudius

všem co víme

ŠKRDLA Antonín
vedoucí polesí Mikulovice. ženatý’,
otec tří děti, pochází z rodiny z desíti dětí,
odbojář za nacistické okupace, narozen
25.května 1917. zatčen v dubnu 1951,
popraven 3 srpna 1951 jako oběť Babic.

V.H.

o

ro d in ám

ŠP1R1AK František
podnikatel slovenské národnosti,
svobodný, katolík, narozen 24.prosince
1920 v obci Nesluša, okres Kysucké
Nové Mesto, bytem v Rakousku, vr. 1945
vojenský gážista. Popraven 14.října 1952.

ŠADEK Slaxoj
ženatý, major čs. au. ady. bytein
v Praze, katolík, narozen 13.9.1916
v Kroměříži, odsouzen státním soudem,
vojenské odděleni Praha. Popraven
7.10.1950 v 5.18 hod. se spoluvězni
podplukovníkem Františkem Skokanem
a Vojtěchem Lacko, automechanikem.

Václav Klaus "rietě"-. "Úsilí a oběti za svobodu vlasti všech t‘ch, které uvádíte v Fietě, byla mnohem větší než jejich
osud.y a j.éna. Totalitní komunistický režim naoáchal zvěrstva,které nelze ocčinit....Zasílám 500 C, - Kč

V Šumperku, dne 8.kv'tn< 1994

Vážené
Ministerstvo vnitra CR
odbor pro povolování 3polků a 3druž'ní
N«d Štolou č. 3

170 00
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Vážené dámy a pánové!

Obracím se na Vás se žádostí c- povolení Činnosti ”S'moobrany ok
radených občanů komunistickým i po samotovým režimem” - SOOKIPR. Myslím,
že pro Vás není žádn.ým tajemstvím, že instituce, které m*ly napravovat
zločiny komunistického režimu t.j. úřady a justiční org'ny v důsledku
chybující politické vůle nejsiln*jší vládnoucí strany, nestojí n<* stra
ní okradených, ale vysloven* proti nim. Duch řešení tohoto problému,
který byl nastoupen,telegraficky dává v rehabilitačních a restitučních
případech najevo pov*tšinou bývalým komunistickým úředníkům a soudcům,
že je třeba zachovat co nejvíce nakradeného majetku v rukou do30vodních
držitelů, kteří tak ’’privatizují” již podruhé nakradený majetek. Celá
mašinérie komunistických úředníků sloužící po desetiletí okrádání ze
začátku p?,adevlím t*ch, kteří n*co vlastnili, byle převzata s t"mi Sa
mými lidmi na rozhodujících místech, even tu ein-" jejich tehdejšími noh
sledy, kteří i bez stranické legitimace sloužili zločinnímu režimu při
rabování republiky. N*kt?ří z nich se dns3 již epxt dostav- jí do pozic
tehdejších okresních tajemníků KSČ, proti kterým nebylo a z<>se není ob
rany. Soudy veskrze prolezlé až na některé vyjímky zkompromitován/mi
odborníky n- socialistické právo, dnes op*t pozorují či odezírr- jí s ná
božnou úctou muže s knírkem prd nosem, neboť jen ti je navrhnou či us
tanoví za takte chápanou spolehlivost i na doživotí u tučné pr°bendy.
A podle toho také rozsudky vypadají. Co no tom, že v důsledku jejich
rozsudků a úředních rozhodnutí bez práva odvolání lidé op*t odcházejí
tise a pokoru* dc svých zničeních životů v tom lepším případ*. Hemálo
jich taková nespravedlnost dostala přímo do předsálí smrti a jiní a tych
je samozřejm* nejvíc se již spravedlnosti nedočkali. S jejich statky
voln* naklád jí noví majitelé v pravd* milionáři "privatizovaných” a
již podruhé ukradených i t*ch nejmenších lokalit majících třeba jen na
kolik metrů čtverečních, které se již nevešly dc podivných restituční
ch zákonů, které zn*jí jen na zmírnění křivd. Vracení několika mezí by
již bylo protizákonné at raduji slouží novým miliardářům jak říká 3eleniec.
Lidé jsou opět vyh'-n"ni ze svých domovů úřednickou mafii z dob o
kterých jsem si myslel, že již dávno minuly, navzdory krásné Ústav* a
Listin" základních lidských práv, kde je prý zaručena ochrana pobytu a
obydlí. Poslanci p-'rl'mentu vládnoucí strany, kteří ovládají jednotli
vé výbory se již post-rejí, aby i ten ojedinělý odpor proti t"mtc zlo
řádům nem"l nad"ji na ř'-dné projednání. Odpovídají občanům ve smyslu...
i když nejsem obeznámen s Vaším případem...musím konst tov't, že tako
vým způsobem dochází k machinacím atd. N-víc nev*h'jí podpořit tuto ma
fii spřízněn;ch duší na úř-dech, které k tímto novám krádežím povzbuzu
jí doporučujícími dopisy. Z- této situace, lidé na odpovědných místech
se zájmem o nápravu křivd, kteří jsou v menšin* destáv-jí kudlou do zad
z nejvyšších míst cd humanistů pokrokových tradic a pragmatiků pouče
ných krizovými v veji ve stran* s společnosti.
Dcuf'm, že Va.šé ministerstvo pevo1 í se sdružit občanům za účelem
nápravy křivd, tutc moji žádost prostuduje a SOOKIPR zaregistruje.
S pozdravem "Jako stéblo 31ámy v chlív* nad*je se třpytí...”
■
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Ing.Vladimír Hajný
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K Vašemu dopisu ze dne 8. 5*t.r. sdělujeme následující.
Podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů registruje
ministerstvo vnitra občanská sdružení, jejichž posláním
je realizace konkrétních zájmů svých členů. Neprovádí se
správní řízení a ministerstvo vnitra provádí pouze jejich
r egistraci. Podmínkou je splnění požadavků uvedených v cit.
zákoně. Zasíláme vám proto výtah ze zákona, kde je uvedeno
jaké náležitosti má mít žádost o registraci a povinné nále
žitosti stanov.
,
zVsprávnos,t:/ Vedoucí oddělení:

Šumperk

34
ČSA

. . O S /1 -2 5 8 0 /9 4
c . )........................................
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Civilně sorávní usek, U Obecního domu č. 3, Praha 1 - PSČ 112 20
*

JUDr.J.Teichmanová v.r.
Věc: návrh na registraci

K

třeba doplnit
zákona

ve shora

Vašemu podání

smyslu ustanovení §

.následující náležitosti ve

83/1990

'Č.

Sb . ,

o

upozorňujeme,že je

uvedené věci

6

občanů, ve znění zákona

sdružování

Č. 300/1990 Sb. :

na registraci

Návrh

musí být starší 18 let

nichž alespoň jeden’

výbor).

Návrh

nejméně tři • občané,

podávat

mohou

podepíší členové přípravného

jméno

a příjmení,

členů.

výboru

let,

18

starší

(dále jen "přípravný

výboru,

a bydliště.

rodná čísla

je

z

uvedou svoje

Dále uvedou,

kdo z

'zmocněncem oprávněným jednat

jejich jménem.
K návrhu

ve dvojím -vyhotovení,

je třeba připojit stanovy

v

nichž musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

název sdružení

b)

sídlo

c)

cíle jeho činnosti

d)

orgány sdružení, způsob jejich ustavování,

■ .

íunkcionářů oprávněných, jednat

ustanovení

e)

o

určení orgánů a

jménem sdružení

organizačních

jednotkách,

pokud

budou

zřízeny a pokud budou jednat, svým jménem.
zásady hospodaření

í)

užití,

(rozumí se''zdroj příjmů,

kontrola hospodaření

Dle

ust.

§

3

cit.

způsob jejich

apod. ).
zákona

mají stanovy sdružení upravit

rovněž práva a povinnosti Členů.
Název sdružení se musí

lišit od názvu právnické osoby,

A.e.pu.bíÉ ky.

již vyvíjí činnost na území
Zároveň

upozorňujeme.

která

Že

dokud

nebudou

vady

podání

odstraněny,řízení o registraci nebude zahájeno.

Za správnost:
»

Vedoucí oddělení:

•

JUDr-J-Teichmanová v.r.
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PODNĚT K MÍRU

V okamžiku, kdy Izrael uzavře mír se svý
mi arabskými sousedy, mu bude Kuvajt ocho
ten prodávat libovolné množství ropy. Pro
hlásil to v rozhovoru pro libanonský deník AIHaját příslušník kuvajtské emírské rodiny a
ředitel státní ropné společnosti šejch Ali
Džaber al-Ali al-Sabah. Kuvajt šokoval své
arabské druhy již jednou, když počátkem
tohoto roku potvrdil, že se nebude nadále
řídit předpisy Arabské ligy o hospodářském
bojkotu Izraele.
KINA I V PÁTEK

Nejvyšší izraelský soud rozhodl, že města
nesmějí kinům předepisovat, zda smějí o šabatu hrát, či ne. Je to další důkaz toho, že
máme právo na svobodnou kulturu, bez nábo
ženského donucování, prohlásil o soudním
rozhodnutí náměstek starosty Jeruzaléma
Oman Jekutieli. Zástupci rabínů však varova
li, že toto je další krok k narušení židovského
charakteru státu. Předchozí konzervativní
vláda premiéra Šamira prosadila zákon, který
dával městům právo zavírat během šabatu zá
bavní podniky.

Rea
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MCDONALD’S V TEL AVIVU
Mezinárodní síť jídelen McDonalďs se
chce rozšířit i do Izraele. První by mela být
otevřena v oblasti Tel Avivu ještě před kon
cem tohoto roku. Přinejmenším čtyři další by
měly vyrůst v průběhů roku 1994. Problémem
nebylo, jak by se mohlo zdát, nekošer maso,
ale brambory. Typ. který norma společnosti
McDonalďs pro výrobu smažených brambůr
ků vyžaduje, se v Izraeli nepěstoval a zákon
zakazuje dovoz brambor do země. Úspěšné
zahájení závisí tedy na tom, aby Knesct schvá
lil dovoz mražených polotovarů do doby, než
se v Izraeli začnou pěstovat potřebné bram
bory v dostatečném množství.

noviny "

------

"Zemědělské

ZP RÁZY

Dojmy z prvého letošního výle
tu do jarní přírody nám pokazil
nápis na jedné z chat, které jsme
míjeli, procházejíce chatovým
tž
městečkem: Vážení páni zloději,
tato chata byla několikrát vykra
VĚSTNÍK 8/55
dena. Po prvé bolševik vypátral a
Z
X
potrestal pachatele. 7a vlády pá
nů Havla, Klause. Uhdeho. Rumia lístku stálo: Jsem Walla Friedová, narozená v
a Nováka se to již nepodařilo. Taškentu v roce 1942. Kromě svého jména
Proto s chutí do toho! Ale prosí nevím o své minulosti nic. Nevíte vy?
me Vás, nic neničte a nerozbijejte
- Česká pojišťovna je rovněž lik PŘÍTEL SCHWARZENEGGER
navá. Klíče od chaty máte pod ro
Filmový kulturista Arnold Schwarzenegger
hožkou. Vaši Vám na pospas vy vyhrál soud s britskou novinářkou, která ho
daní. dnes bezmocní důchodci, označila za antisemitského obdivovatele Adol
majitelé chaty. P. S. Zacházejte fa Hitlera. Právní zástupce Wendy Leighové
u soudu uvedl, že se jeho mandantka omluví
opatrně s otevřeným ohněm.
Po návratu domů nás čekal te a odvolá tvrzení, která uvedla v roce 1988
lefonický vzkaz, že dceři někdo v bulvárním listě News of the World. Lcighová
ukradl auto Fiat Uno. Byl to také souhlasila s tím, že herci zaplatí nespeci
den. dnes je v módě říkat "no fikovanou vysokou částku a uhradí jeho soud
ní výlohy. Schwarzeneggcrův advokát u soudu
comment".
uvedl, že nejen, že jeho klient není, co uvedl
Manželé Ptáčkovi, Praha
list, ale že pravidelně přispívá na židovské
charitativní účely a je osobním přítelem lovce
tišek odešla do nové budovy kláštera, která je
nacistů Simona Wiesenthaia.
součástí ekumenického centra otevřeného asi
pět set metrů od tábora, část se rozešla do
jiných klášterů v Polsku.
NEONACISTA PŘED SOUDEM
Vůdce rakouských neonacistů Gottfried
Kůssel byl postaven před soud a obviněn z
ÚTOK V TURKU
Vlna vandalismu zasáhla i Finsko: ve měs
podvracení rakouského státu. Je pokládán za
tě Turku skupina mladíků převrátila a zčásti
jednoho z hlavních protagonistů tohoto způ
rozbila 125 náhrobních kamenů na místním
sobu myšlení v německy mluvícím světě. Ob
židovském hřbitově. Policie nemá dosud tu
žaloba je postavena především na tom. že v
šení. kdo za činem stojí, i když hlavní po
roce 1986 založil neonacistickou organizaci
dezření padá na malou skupinu neonacistu,
Lidová mimopariamentní opozice. Mnozí jeho
která ve městě působí. Již v loni v říjnu roz
přívrženci ho pokládají za přirozeného ná
bili neznámí pachatelé několik oken zdejší
stupce bývalého německého neonacistického
synagógy. V Turku žije asi 160 Židů.
vůdce Kúhnena, který zemřel na AIDS.

SÁM MEZI VLKY
Německé ministerstvo vnitra pozvalo Yarona Svoraye do Bonnu. Osm hodin zazname
návali úředníci svědectví 39letého Izraelce,
kterému se podařilo proniknout do struktury
německých neonacistických organizací. Svoray
si získal důvěru neonacistu tím. že předstíral,
že je australský reportér, který píše článek o
současném německém neonacistickém hnutí.
Cestoval po Německu a stýkal se se skinheadskými skupinami a příslušníky Republi
kánské strany. Svarayovu cestu sponzorovalo
Středisko Simona Wiesenthala z Los Angeles.
Při tiskové konferenci Svoray vyjádřil přes
vědčení, že německá vláda vážně podcenila
nebezpečí neonacismu. a naději, že na základě
jeho informací dojde k řadě policejních zá
kroků a zatčení.

BERLÍN BEZ KONFERENCE
Berlín se stal třetím evropským městem,
které se snaží zabránit konání konference
svolané francouzským pravicovým politikem
Le Penem. Podle plánu organizátorů se mělo
čtrnáct ultrapravicových poslanců Evropské
ho parlamentu (EP) sejít 8. až 12. listopadu
pravděpodobné v budově Reichstagu. To by
znamenalo, že prakticky při 55. výročí Křiš
ťálové noci (9.11.) by ke svým věrným pro SETKÁNÍ S MINULOSTÍ
Na papírku bylo napsáno: Golda hledá
mlouval člověk, pro kterého jsou plynové ko
mory "pouhým detailem" historie světové svou sestru Málu ztracenou v roce 1939. Vím
války. Berlínské zastupitelstvo se snaží použít jen, že jsem se jmenovala Golda, alé byla jsem
stejnou taktiku jako před ním Edinburgh a příliš malá, než abych si pamatovala své pří
Dublin - jejich hotely odmítly přijmout rezer jmení, komentovala jej Jacquelin Muldereová
vaci účastníků a městská zastupitelstva infor z Bruselu. Možná, že má sestra válku přežila a
movala EP. že nemohou dbát o bezpečnost třeba ji tady najdu, dodala tato jedna z pěti
set účastnic jeruzalémského setkání dětí, kte
poslanců.
ré se při holocaustu ukrývaly. Již druhou ta
kovou schůzku podpořila Liga proti pomlu
KLÁŠTER UZAVkEN
Poslední jeptišky opustily karmelitský kláš
vám (ADL) organizace B'nai B’rith a trvala
ter na území koncentračního tábora v Osvě
tři dny. Důvod účasti se proměňoval od účast
timi. Skončil se tím spor, který zatěžoval žiníka k účastníkovi. U některých šlo především
o vyjádření vděčnosti těm, kteří jim v průbě
dovsko-katolické vztahy po řadu let. Klášter
byl otevřen v roce 1984 v budově, v níž byl
hu války pomohli, u jiných o vzpomínání, u
dalších pak o zcela základní údaje. Na jiném
svého času skladován jedovatý plyn. Část jep-

SPRAVEDLIVÉ
Z KRÁLOVSKÝCH RODIN
Dvě příslušnice královských rodin byly je
ruzalémským památníkem Jad vašem jmeno
vány "spravedlivými mezi národy". Tato pocta
je udělována těm, kteří se v období holocaus
tu pokusili zachránit životy Židů. Řecká prin
cezna Alice, která zemřela v roce 1973, scho
vávala během nacistické okupace tri židovské
děti. Královna matka Elena z rumunského
královského rodu se aktivně snažila zabránit
zavedení protižidovských zákonů a depor
tacím z Rumunska. Elena zemřela v exilu po
komunistickém převratu v Rumunsku.
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mne zahrnovala vyprávěním nej

různějších

ke všem ostatním sourozencům a
přítomná veřejnost ji poděkovala za

žení Hřímaly pod vedením sbor

mimo jiné také devadesát let od

mistra

Emila

Vlčka,

orchestru

nebo

na

příběhu,

vztahujících sek jednotlivým sním
kům. Proto každá moje myšlenka
na Dvořáka bude už navždy spoje

na s myšlenkou na jeho nejmladši

úmrtí jednoho z největších českých

krásná slova bouřlivým potleskem.

vystoupení

skladatelů - Antonína Dvořáka. Bez
ohledu na data výročí jeho hudba

Pamětníci dodnes vzpomínají na
srdečnost a opravdovost moudré a

hudebně pedagogické školy Bedři

cha Smetany v Plzni pod vedením

dceru.
Ještě s jedním místem je pro
mne spjaté jméno slavného sklada

promlouvá stále nejen k našemu

láskyplné vypravěčky, která se v

skladateleprof. Josefa Bartovského.

tele Nejedny prázdniny jsem trávit

národu, ale i k posluchačům na ce

závěru také zmínila o Dvořákových

1 já jsem byl jednou hostem u

lém světě. Zazni-li kterákoliv Dvo

vztazích k Plzni, Hlávkovým l.uža-

paní

v Chudenicích, v městečku upro
střed malebného, lesnatého kraje,

řákova skladba, vybaví se mi vzpo

nůin, Karlovým Varům a Kvapilo-

vyzdobeném

mínky na prožitá léta v Blatné a v

vým Chudenicím.

velké množství fotografií z Dvořá

posluchačů

Fialové doma a v bohatě

pokoji jsem

zhlédl

Paní lialová byla věrnou náv

kova pobytu v Americe s různými

jemuž z dálky vévodí věz z roz
hlednou "Na Volfánku". Muj stařič
ký prastrýc Teodor Wilda tam byl

Blatná bylo v létech 1954

štěvnicí našich koncertů a se záj

orchestry. Na mnohých snímcích je

tehdy u hraběte Černína ve službě

- 1958 za mého působení na hu

se svými dětmi i s rodinou milova

dební škole domovem nejmladší

mem sledovala i programy hostů.
Byli to tehdejší,význační umělci z

dcery hudebního skladatele Anto
nína Dvořáka, Aloisie Fialové,

Prahy i z Plzně - vzpomínám na
příklad na koncert pěveckého sdru

jako zámecký zahradník. Bydlel v
těsném sousedství lékaře dr. Hynka
Kvapila, jehož syn Jaroslav byl

Chudenicích.

ného zetě, svého bývalého žáka Jo
sefa Suka. Moje návštěva se tehdy
velice protáhla, neboť paní Fialová

vdovy po inspektoru státních drah.
Žila tam ve své vilce osaměle,

Tehdy mi bylo svěřeno také říze
ní městského osvětového orchestru,

jehož členem byl také MVDr. Hu

deček, otec proslulého houslového

virtuosa, zasloužilého umělce Vác
lava Hudečka. Při významných pří
ležitostech byl náš orchestr posílen

o hudebníky z Rožmitálu, Brezni
ce a Kasejovic. Jednou z takových

koncert

ke

115,

výročí narozeni Antonína Dvořáka,
na němž byla také přítomna jeho
dcera A. l ialová. Na ten okamžik,
kdy jsem paní Fialovou přivedl na
jeviště, nikdy nezapomenu. Položil
jsem jí několik otázek a ona se
dala do vyprávěni, jak s tatínkem,
ještě jako malé děvčátko, jezdila po
Americe, a už tehdy poznávala
skladatelské uměni svého otce. Její

Avšak situace se v posledních měsících zhoršuje.
Ve snaze zabránil dalšímu roztáčení spirály inflace,
která v minulém roce dosáhla 9800 procent, byl
23 drasticky omezen tisk nových bankovek, «jediné

řeč byla prodchnuta láskou k otci i

ř/E74V/$LÍÉ
.?

l.
■i

o botaniku, diskutoval s nim o reaklimatizaci cizokrajného stromoví,
které strýc tehdy vysazoval v chu-

denické zahradě. Ta je v Chudeni
cích dodnes a místní občane ji zna

jí pod názvem Americká zahrada.
Chudcnické okoli se Dvořákovi

zalíbilo. Strýc jej provázel i v ta
místa, která dala Kvapilovi podnět
k napsáni pohádky o Rusalce. Snad
Chudenicko zbožňoval více než sve
sídlo ve Vysoké u Příbrami, pro
bohatší a kouzelnější přírodu
vždyť láska k lesům a jejich ta

mu bylo předloženo Kvapilovo li

breto ke zhudebněni. Dokladem
Dvořákova pobytu v Chudenicích
Je fotografie z roku 1901. kterou
mi daroval strýček na památku Je
na ni Mistr s J. Kvapilcm v maleb

ném zákoutí chudenického zámeč
ku krátce po úspěšné premiéře ope
ry Rusalka v Národním divadle.
Také snímek pani Aloisie Fialo

vé zůstává mezi mými vzácnými
památkami s jejím zápisem do pa

mátníku na Blatnou. Zemřela 28.
dubna 1967 ve věku 79 lei, a byla

pochována do rodinné hrobky Mis.
rx
»/ Pr37t‘ ПЛ
tra Antonína Dvořáka v Praze na
Vyšehradě.

Karel Blahník

jemství se odráží i v jeho hudbě.

<

1

průmyslové odvětví, které prosperovalo,
*
jak říkali
cynici. Teď už peníze nejsou vůbec. Třeba kyjevští
učitelé svou měsíční mzdu, která odpovídá asi 13
dolarům, už m-dosf.ili čtvrt roku Připravují se k<-

Nejhorší hospodářská situace ze všech bývalých stávce, ke které se zřejmé připojí také studenti, pro
sovětských republik s výjimkou těch, které jsou ve tože ti svá stipendia už také hodné dlouho neviděli.
Odbory rovněž vyhrožují stávkami, což však ni
válečné situaci. Toto nedávné hodnocení ukrajinské
ekonomiky odborníky z Mezinárodního měnového koho příliš neděsí, vzhledem k faktu, že drtivá vět
fondu zcela koresponduje s tím, co slyšíte od řado šina továren beztak nepracuje. Zadluženost ukrajin
ských podniků je odhadována na 80 000 miliard
vých občanů Kyjeva.
Když potřebujete tři měsíční výplaty, abyste si karbovanců. Za těchto okolností je logické, že za
hraniční dodavatelé odmítají pokračovat v dodáv
mohl koupit svetr, je-li zapotřebí 38 000 karbovan
ců (ukrajinská měna) ke koupi jednoho dolaru, když kách svého zboží na Ukrajinu, ľurkinenistán napři
se ve spoustě bytů netopí a teplota v nich často kle klad již přestal Ukrajině poskytovat zemní plyn.
Po vyhlášení samostatnosti v roce 1991 se zdálo,
sá během zimních měsíců na minus deset, někdy
i na minus dvacet stupňů Celsia, když penzisté po že Ukrajina má skvělou výchozí pozici - obrovské
stávají na ulicích a snaží se rozprodat poslední zbyt lány tzv. černozemě, průmyslovou základnu vyrá
ky svého skrovného majetku, pak pochopíte hoř běiícf dvacet procent sovětské produkce, přístup
kost, s jakou mladý student pronáší slova: «Jsme si k Černému moři - a také jaderné zbraně. Více jich
mají jen USA a Rusko. Ale ukázalo se, že prováza
ce svobodní, ale hladoví!»
Nicméně improvizace a vynalézavost s komuniz nost s ruskou ekonomikou je příliš silná. Prohlášení
mem nevymřely. Vzhledem k tomu, že podle ofici jednoho západního experta v tom smyslu, že po
álních údajů plná polovina obyvatel žije pod hranicí chybuje, že vůbec kdy existoval nějaký ukrajinský
životního minima, lidé hledají jiné způsoby, jak při průmysl, vystihuje podstatu věci. Zničující úder za
jít k penězům. Někdo používá služební auto jako sadila Moskva Kyjevu nasazením světových cen na
taxík a do práce nechodí. Stejně ho tam nikdo ne svou ropu. A problémy neměl kdo řešil, nebol kaž
hledá... V autoopravnách veškeré opravy probíhají dý jenom trochu schopný člověk z Ukrajiny vždyc
jako melouchy. Jiní místo nezáživného pobytu v za ky prchal do Moskvy.
Ukázalo se, že země vlastně nemá svou iden
rnéstnání zvelebují své zahrádky a výpěstky pak roz
titu. Rozdíl mezi obyvateli Charkova na východě,
prodávají na tibu.

I

mi občany.

byl

Dvořákem. Několikrát jej také poz
val do Chudenic. Jak můj strýček
vyprávěl, navštívil skladatel několi
krát ijehc, a neobyčejně se zajímal

všechno patři k ději Kvapilovy po
hádky. O tom všem přemýšlel také
Dvořák patrně ještě před tím. než

Ukrajinci jsou sice svobodní, ale hladoví

skromně a nenápadně mezi místní

příležitostí

básníkem a dramatikem Národního

divadla a přátelil se s Antonínem

kteří vůbec nemluví ukrajinsky a hlásí se k Rus
ku, a obyvateli Podkarpatské Rusi na západě ze
mě, je neslučitelný. A do toho ještě Krym, který
Nikita Chruščov »daroval«' Ukrajině v roce 1954
a jehož obyvatelé z rozhodující části žádají připo 
jení zpět k Rusku. A všichni se ptají na jediné:
»Jak dlouho tohle může trvat?!«
_____
IM

V Roce české hudby uplynulo

zajímavých

____________

Palouk s vodní tůni ve svitu niesice lesní žínky, vodník, vila - to

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

10.června 1994

Rostislava Pateru
rUNNY O I R L
Americký muzikál,vyznamenaný 0acarem,
V hl.roli BARBRA STREISANDOVÁ a OMAR SHARIF

RES PUBLICA

ye Stvrtek

c/j/л

22,3,1979

, 19

porvínka |é nepřenosní. Platí pro adresáta a jeho manželku. (V případě volného místa i pro íednoho
dal&lho člena rodiny v doprovodu porvaného).

Stará komunistická honorace už má z v*tší části Dřetransťormevanou svou hospodářskou moc a sdoIu s Dřeběhlík.y na
její stranu barikády z ’’nomenklaturního chart ist ického hroje”/V.P./ se již doDracovala i k mocenskému Cl.vmou. Avslím,
že už je tady ta doba, kdy musíme začít zase chválit komu
nisty a vzývat jejich geniální výdrž ve ztODořenvch 'íradech, které už zase jsou jim šity na míru až do důchodových
let. rak snad budeme mít větší naději oři našich ooníženvch suplikách. 5% klaus-sule, která sice smetla své otce i
matky z politické scény / CH/ se ukázala naprosto mylnou,
prý zabrání, aby se extrémy v politice nedostaly do oarlamentu. A výsledek? Největší extrémy zprava i zleva mají v
tomto bohulibém orgánu ooměrně slušné zastouoení, tak o co
jim jde*i Že by o snadnější průchod všech těch zákonů, kte
ré však na základě takovvch kritérii nejsou přijímány demo-’
kratičkou většinou a jsou ted7 do budoucna Drávně ireleva
ntní. Programátoři 5% klausule musí mít z demokracie nahná-'
noU vnitř čísla:
/.H .
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' emym šípem“ je
«v obrazu Ernsta
helma Navě
02-1968)' který’
kl v roce 1950.
oučasné době se
j tohoto umělce vy
vují ve Frankfurtu
1 Mohanem a po•ji výstava poputuje
Lipska.

HkdÁME SpONZORV

ČE5MÄ SEO-NUMANISTICKÁ
SPOLEČNOST
POŠTA PP.AHa 7 PO BOX 543
PRAHA .7 170 00

Válení

F< =dne 3.květne l-’--

přátelé,

píše Vám Česká nec-humanistická společnost Praha.

Rádi bychom Vás stručná seznámili s naší organizací a nabídli Varn
možnost
zúčastnit se
na námi
pořádaném "Fsrmaculture
seminar"
(seminář o využití přírodních zdrojů pro a 1 terna ti vn i zemědělství
a ekologii),
Seminář
se
uskuteční
na
naší
budoucí
farmě
v
Sedlačku, p. Maršovics u Neveklova, okr. Benešov. Přednášet budou
odborníci z FEFFIAC’JLTURE ASSOCIATION (Britain).
Česká neo—humanistická
společnost vznikla 12/91
Jako organizace
nevládní
a
nezisková.
Ve
své
činnosti
vychází
především
z
myšlenek neo—human i smu
(lásky ke všemu
živému a neživému)
a za
účelem
pomoci
přispívat
k
posílení
harmonie
mezi
člověkem,
spc1ečncstí a přírodou a
prakticky "pěstovat" ekologické cítění,
rozvije-/ lidskou osobnost na
všech úrovních (fyzické, mentální a

intuitivní),
V 12/92
společnost
zakoupila
za
účelem
realizace
projektu
"Vzdělávací
centrum
a
dětský
ekologický
park" (Budoucí farma
Sedlačko) zemědělskou.
usedlost s přilehlými
pozemky cca 19
ha.
Projekt
Je
to
časově
a
finančně
náročnější,
ale věříme, že
vzhledem k potřebám a zájmu členů,
příznivců,
studentů
a
škol
./především zemědělských
a pedagogických/, odborníků
i laiků, se
nám ho podaří zdárně zrealizovat.
Projekt by měl
posloužit Jako
vzor
a
poskytnout
prosto-k
praktikám
na
poli holistickéhc
(celkového) vzdělávání a ekologie.
Doufáme, že
naše nabídka
setke-t se
při př í 1 a 1 i tes ti pořádaného
semináře
v době
od Z.-ló.
července (popřípadě
třeba, i 2-T dny
přes víkend), získat
a př-dat si zkušenosti v
oblasti, ve kts-é
pracujete nebo se chystáte pracovat, Vs.m přijde vhod-

Jste-li z těch, kde by se rádi zúžastn i 1 i , a 1 e zaskočil vás způsob
"ubytování",
potom =s
manschte odladit,
p-it~Žs
Je
i mzžnesc
přespat
ve
velice
-s/romn/ch
podm í ,* k a. o n
rs
- ai na tác h
pod
s "’..-'‘sc hoc •
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Zemská Cyrilometodéjská liga v Kanadě - Václav Jiří Vostřez, předseda,
16 Aintree Court, _Hamiltqnr_üntaricr_15K_4R9x_Canada_/Te1q9C5z5A7-62 1_9/
Hamilton, 19.května 1994.
P C Z V A N í
k účasti na každoroční ČESKOU N.-RCDNÍ POUŤ /v pořadí už čtyřicátádruhá/
do MIDLAND, CNTAjjTC, K PANN3Š MA.RII MEZI HURON! A. DO SVaTYNc. SEVERCAKERICKŠCH MUČEDNÍKU, V NEDÍLI j. ČERVNA 1994.
pořadatelem pouti je Cyrilometodějská liga v Kanadě /duchovní rád
ce dpo Josef Šach/ ve spolupráci s krajanskými farnostmi v Kanadě. Mše
svo o ll:oo noc. dopoledne u polního oltáře P.Marie Censtochovské a o
2:cc hod.odpcl. křížová cesta venku a sv, požehnání v basilice /možnost
sv. zpovědi před mší sv. v kostele/»
Následující neděli 12. června 94 pak opět zajedeme do Chatham,Ont o,
na tradiční pout k sv. Antonínu a na národopisné slavnosti»

SOCHA PANNY
MARIE
Z
EXILU byla slavnostně instalová
na nad Prahou, v zahradách Strahovského kláštera, v sobotu 7.května 943
Naši věrní kanadští poutníci konáveli ř?zjr.C't7é výpravy do Lisle,Ill
U.S.A, k soše P» Marie v Exilu, aby tam prosili o navrácení svobody ná
rodní a náboženské a pořádali Symposia národní obrody. Dnes se radujeme
z návratu sochy do prahy a že tam byla slavnostně přijata. Za dosažení
tohoto cíle poděkujeme Bohu též při pouti do Midland.
Br.Oldřich Holubář z New Yorku nám podal telefonickou zprávu,
že
hlavním celebrantem byl Ctec arcibiskup M. Vlk a měl též vynikající kázání, jakož i Ctec biskup J. Škarvada. Velkolepě působila Mariánská pout
Prahou a v ní zvláště krojované Crelstvo /z Moravy dojelo množství auto
busových výprav/» Tisk ve Vlasti i krajanský,zajisté zhodnotí slavnosti
v Praze 7. května. My uvádíme promluvu Ctce biskupa Karla Otčenáška.při
slavnostní instalaci sochy Panny Marie na Strahově:
"Vážení a milí přátelé, pan arcibiskup Vlk a C,biskup Jar.škarvada
vybízeli a je to naléhavé, k jednotě. Přišel jsem, k Vám od katedrál77 Sv.
Ducha v Hradci Králové«, Právě Duch Sv, je to, který je poutem vzájemné
lásky a jednoty v Nejsv» Trojici, mezi Bohem Otcem a Bohem Synem,On ta
ké shromažduje a sjednocuje Církev. On chce všechny /a všechno?/ sblížit
spřátelit s Bohem a mezi sebcu navzájem. Jak velice jsme od toho sjedno
cení, svornosti a shody, vzdáleni! Lidstvo je rozerváno, národy a jedno
tlivci často si vzájemně strašně odcizeni - třebaže Ducha sv»
uctívají
všichni křesťané, v každém chrámu i v každém společenství, přece jen se
cítím povinen, také vzhledem k blízké slavnosti saslání Ducha Sv., zdů
raznit, že buo se dáme Duchem Sv. vést ke vzájemnému pochopení,vzájemné
mu odnnSt.ánz ’io s věr‘er'í k
b 1 ížení se k T^czgdinému Bchu a srbě na
vzájem a nebo je před námi perspektiva velmi zlá, tragická.
Křesťanstvo, Církev je chrámem Ducha Sv., Jeho velikým celosvětovým
jakoby zvláštním pracovištěm. Vynikající práci pod Jeho vedením,na tom
to svatodušním díle, koná papež Jan Pavel II., náš milovaný Sv.Otec. Je
dobře se modlit,aby ho Pán uzdravil a dále řídil, aby mohl vést Církev
Boží a aby ho jednou bohatě odměnil. Ale také každý z nás, pokřtěných a
biřmovaných bratří a sester má být - každý podle svého povolání a posta
vení i poslání - takovými, jakýmisi pomocníky Ducha Sv., v jeho obnovném
spasitelném díle. Máme se stát jakoby nástroji či dělníky Sv.Ducha Utě
šitele. Na tak vznešeném díle spolupracovat, vyžaduje samozřejmě kvali
fikaci a přípravu. Né světskou, ale duchovní, náboženskou. Příklad nám
v tom dává P. Maria. Jak ona pokorně, úzce a zdárně spolupracovala s Du
chem Sv. ! "Hle jsem služebnice ráně, ať se uskuteční Boží vůle také
s
mým přičiněním!" Zůstala po celý život věrná této své disponibilitě
vzhledem k Duchu Sv. Ctevřme se mu také my, dejme se mu k disposici a i
skrze nás vykoná mnoho dobrého pro posvěcení, víru, spásu, pro novou
evangelizaci, pro civilizaci lásky a pro pravé štěstí pozemské i věčné»

Rád bych vás také přátelé, zvláště vás z exilu, pozdravil jménem
těch, kdo u nás zvlášť trpěli a zápasili v božském i lidském právu,v do
bách, které vás vyhnali z vlasti» Skoro všichni biskupové, velké počty
knězi a řeholníků jsme byli ve vězeních a v internaci - např. též 1C.OOC
řeholnico Statisíce věřících, ba miliony i když nebyli zatčeni, byli se
svými duchovními správci tvrdé diskriminováni a pronásledováni, ale ne
vzdávali se. A ještě další obrovské zástupy lidí dobré vůle usilovaly o
svobodu a spravedlnost, podobné jako vy v exilu.
Jmenem těchto všech vám chci, jak to už bylo řečenc, jako poslední
dosud žijící z českých a moravských biskupů, kteří prošli nejrůznéjšími
kriminály, projevit uznání a poděkovat.
Víme, že»
* jste mnoho vytrpěli a mnoho obětovali. Zůstali jste věr
ni» Velice jste prospěli společné věci, věci Boží» I když se ani Vám,
ani nám, vždycky nedostalo patřičného vděku, Bůh je spravedlivý. Kéž je
štědrým odplatitelem! Zachovejme jednotu, svornost a přátelství,jež nás
spojovalo prcti společnému útlaku - i do budoucna v časech svobody!
Sláva Otci, Synu i Duchu Sv. ...
Naší vlasti, Slovanstvu, celému světu, Církvi; Zdař Bůh! ’’
OBNOVENÍ MARTÁNSKÝHC SLOUPU NA STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍ V PRAZE se nyní
stává aktuelním programem. V zahraničí - v Hamilton,Onto - jsme k tomu
účelu založili zvláštní fond. Dosud se sešlo 2 2.744
88.
*
šekv s dalšími
dary laskavě titulujte na ”CML Marian Column in Prague Fund”.

ČESKY
PAMÁTNÍK
NA
BLANÍKU - KOSTEL KE CTI SV.
VÁCLAVA A VŠECH ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SVoPATRCNU A PŘI NÝM
KATOLICKÝ
STŘEDISKO a EXERCIČNÍ DUM PCD OCHRANOU PANNY MARIE - má být obrazem du
chovní obrody národa, symbolem jeho návratu ku křesťanským tradicím a
zejména k tradici svatováclavské. Jde o odčinění křivd, o památník obě
tem z dob nesvobody - doma i v exilu - v čele s třemi kardinály,aby zej
ména mladé generace neztrácely naději, že zlo bude poraženo, že nakonec
Pravda páně zvítězí! Program postavení tohoto památníku má být vyhlášen
k roku 2.000» Všichni dárci na fatimský původní úmysl s tím vyslovili
souhlas,ku dni 31» ledna 1994» Na fondu v Hamilton je dnes S 18.832.14
a znovu jej otevíráme k přijímání dalších darů» Nazývá se "CML CZECH
ALTAR FUND” a s tímtc ušlechtilým programem laskavě počítejte při odka
zu v poslední vůli.
5. ČERVENCE 1993 BYLO NA VELEHRADE VYHLÁŠENO ZASVÍCENÍ NAŠICH ZEMÍ
KRISTU RUKAMA PANNY MARIE. Svět sevpak velmi podivoval,že v zápětí na
to, mino předseda p. V.Klaus zdůrazňoval, že naši biskupové nemají právo mluvit jménem českého národa. Způsobil si tím velkou ostudu, když do
stejné roviny postavil tak různé hodnoty; Víru v Boha a vládní praxi de
mokratické vlády. C svobodě náboženského vyznání se nehlasuje /také tam
není zaručeno, že většina má vždy pravdu/, kdežto závažné počiny demo
kratické vlády nezbytně podléhají schválení obyvatelstva. Zvláště při
tak základním rozhodnutí, jako byle rozdělení státu ČSFR. Svobodnému Zá
padu ohlásili zahraniční pozorovatelé voleb už z r.1990, že "BYLY SVO
BODNÝ, ALE NÝ DEMOKRATICKÝ" a z r.1992, že "VLÁDNÍ STRANY /vyjma malé
slovenské SNS/ NEMÝLY VE VOLEBNÍM PROGRAMU ROZDÍLENÍ STÁTU ČSFR”o Ne
mohlo se tady tak stát po volbách, bez schválení plebiscitemo Kde,je to
ten, co křičí o oprávněností mluvit jménem národa? Pan Klaus si tím pod
řezal větev, na které sám sedí. Poslední kapky vody se nevešly do jeho
nádoby, ale přeteklyo

C RESTITUCI CÍRKEVNÍHO MAJETKU, MAJETKU ORLA A DALŠÍCH CRGANISACÍ I
JEDNOTLIVCŮ - TÝŽ Z EXILU,po jednáme v příštím podání. Co bylo ukradeno,
musí být navráceno a v tom směru musí být novelisovány nespravedlivé
zákony! - Též se ještě vrátíme k návrhu ZALOŽIT ^KATOLICKOU MENDrLOVU
UNIVERSITU V BRNÍ. o.
,
S křestanským pozdravem Váš Václav J.Vostřez,předseda CML o

ZA DŮSTOJNÉ STARÍ
PRO ZASMÄNf NEBO K

Přátelé - důchodci,
HNUTÍ DŮCHODCŮ ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY

se na Vás obrací s tímto oslovením:
.Jsme nadstranícka, bezpříspěvková organizace, která zastupuje důchodce
a zdravotně postižené občany. Hájíme spravedlivé zajaty starší generace.
U politických stran jsme našli malé pochopeni.
V České republice je 2,5 miliónu důchodců. Zasazujeme se o vypracová
ní komplexního programu sociálního zabezpečení, odpovídajícího Všeo
becné deklaraci lidských práv.
Nabízíme Vám bezpříspěvkové členství v HNUTI a po obdržení Vašich
připomínek uspořádáme setkání s Vámi. Připravte si svoje návrhy,
požadavky a připomínky.
Sídlo ústředí HNUTÍ pro Prahu: Sudoměřská 32

ťlJtt! 1

?

.Ještě
v době
existence
společného státu
jsme
kontaktovali
tzv.
Slovenskú l'udovú
úniu.
"obratem"
jsme
počátkem
tohoto
roku
obdrželi
dokument, který otiskujeme.
Doprovodné poznámky na obálce také svědčí
o úrovni autora.
Obsah letáku není nutné komentovat, pouze
jen poznámka na okraj:
v každém slušném státě by oslavování válečného zločince znamenalo střet
s trestním zákoníkem. Nebo snad nejde o propagaci fašismu?

PÍSEMNÍ STYK S DSK

V , i s1e
/ 1 9 9 3 zpravodaje jsme u ve t e jn i 1 i základní informace o zrněni
NDS jako samostatní' organizace a vytvořeni organizační jednotky sdruženi
ПІІІ JAZZ. ■ Dokumentačního střediska a knihovny pi i IUS. Prosíme Vás, ahvsle

130 00 PRAHA 3

EVIDENČNÍ LIST I

HNUTÍ DŮCHODCŮ ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY

PŘIHLÁŠKA

Příjmení a jméno, titul

adresa trvalého bydliště

datum

podpis

opravili náš název ve svém adresář i,
jelikož, pošta zásilky se starým
označením často vrací. Do léta tr. očekáváme stěhováni z prostor v Bolzanově
ulici, novou adresu však zatím nemůžeme potvrdit. Zasílejte tedy veškerou
korespondenci výhradně na poštovní schránku.
Správná adresa střediska je tedy následující:
DSK,

ľ.O.

Box 84,

lil

21

Praha

I.

STUDIE O ŠPICLECH
V юсе I 989 byl přibližně každý stý ob
čan NDR neoficiálním spolupracovníkem
státní bezpečnosti. To vyplývá z nedávno
zveřejněné studie berlínského Gauckova
úřadu, nazvané „Statistika neoficiálních
spolupracovníků 1985-1989'. Podle ní

My z Bulej milosti knieža, z neodnateľného dedičného práva po meči, v blahé/ pamati
Veľkoslos enskej ríše, Uhorska, Slm cnska, Moesic, blahej pomalí filozofu .І/иЛИсЛі, Atlantidy, Athén
a Ríma, v súčasti európskej a svetuiej šťuchly, zcmiansfia a ľudu pospolitého, hlásime sa k
slos enskému národu a

USTANOVUJEME
IN MEMORIAM

l vnuknutia ľdna Boha nám milého a oddaného Pánu Rohu a národu slovenskému aj ľudstvu Msgr
]hl)r. Jozefa Tisu (* LI. X. 1887 - f 18. IV. 19-17), prezidenta I. Slovenskej republiky od 1-І. marca
I9J9 za rytiera a šľachtica MILOSRDNÉHO SRDCA a Patróna politikov dobra, Prezidenta
spravodlivosti medzi národmi, za jeho večné zásluhy v 20. storočí na odstránení dôsledkov úžery a

zdierania slovenského národa, zemianstva, ľudu a šľachty z 19. storočia a predtým od liŽernikov
pnšlých v tej dobe do nalej milovanej slovenskej vlasti.
Ktokoľvek by spochybnil toto naše ustanovenie, alebo chcel znova získať lilernu a zdieraním
majetky, špekuláciou aj výhody na úkor slovenského národa, bude postihhnutý do štvrtého pokolenia.

A len ak niekto z postihnutých prineste v modlitbách a prosbách k Mspr. TltDr. Jozefovi lisovi
prosby z úprimného srdca a ľútosti v pokániach, zrieknutím sa diery, zdierania, špekuláciou

v roce převratu existovalo asi 173 000 ne 
oficiálních spolupracovníku Stasi, což je
počet o 60 000 vyšší, než se předpokládalo.
Studie, uveřejněná tímto úřadem, je první,
která byla vypracovaná na základě inter 
ních číselných údajú ministerstva státní
bezpečnosti NDR.

USTANOVEN IE zu rytiera a šíachtica
Msgr. TIiDr. Jozefa Tisu
prezidenta I. Sloveitskej rc/mhliky

KONKRÉTNÍ CÍLE NAŠEHO PROGRAMU :
- Naším programem je hájit právo důchodců na důstojné, existenčně za

bezpečené stáři.
- Prosazovat zákony spravedlivého systému důchodového a sociálního za
bezpečení, včetně včasné valorizace.
- Zajistit pro důchodce a sociálně ohrožené rodiny důstojné a ekonomic
ky přijatelné bydlení.
- Usilovat o rozšiřování sítě sociálních, léčebných a rehabilitačních zařízení
pro důchodce a zdravotně postižené občany.
Protože jako jediní z organizací důchodců jsme registrovaní na
Ml7 ČR, chceme mít zastoupeni ve všech obecních, městských, okresních
radách, v parlamentu i senátu. Budou to důchodci, které budete volit.
Vám budou skládat účty!

POUZE SILNÁ ORGANIZACE MŮŽE TRVALE
ZAJISTIT VAŠE POŽADAVKY
VAŠE NADĚJE - VAŠE ŠANCE
Časopis pro Vás - NAŠE BESEDA.
Přihláška: PNS nebo redakce: Helénská 4, Praha 2, PSČ Ґ20 00.

získaného majetku a výhod, a to v prospech slovenského národa v dáuch narodenín a tragického
úmrtia Msgr. ľliDr. Jozefa Tisu v pokore k ľanu llohu a zotrvá v pokore k Pánu Rohu celý život.

nebude postihnutý.
Bratislava roku 199) Pána Ježišu Krista, nášho Otca nebeského o Ducha Svatého, II. Slos enskej republiky prvého jrj roku.

Tak nám z milosti Božej Pán Boh pomáhaj!
Ustanovujeme lak My, knirža doyen uhorskej a slosenskej šľachty, prezident Slovenskej
ľudovej únie

í

aktivitami klubov kráľa Sama pod paírociniom $v. Gorazda, «»• llystrika, kniežat

Pribinu, biskupa Slavomíra, kráľov Raslislava, Svatopluka, Mojmíra І. і II., «r. Cyrila ri <»•. Metoda a

iných.

J. M. Simmel. I když se směji, musím plakal

Z vôle Najs sššielio knieža *
1gr Milan Moji kováč, kniež/i blahej pamnti Veťkoslovenskej ríše,
Uhorska, Slosenska, Mor sir » sinu\íi eur lipskej a svetovej šľachty, zemianstva, ľudu a národov, ľ
blahej pamäti neodňalel neha dedičného práva po meči od nášho predka knieiaťa-palatína,

kancelára Mvjša, súčasníka ir Vojtci ha (t 997), sledy »• rokoch 997-10.16, nástupného Uhorska a

dnes aj právodedičného nám milého Slovenska.

Hnuti důchodců za životní jistoty

latu poli rdzujem pečaťou prezidenta SlaveniA r/ l"uduvej lime a notou erbovou pecními rodu
»ehy Mojš-Kovdč.
Hradilova dua

7

Jet eiiibra 199.1 » dm po

jr.

Mikuldimi.

Sudoměřská 32

Kmeta von de Mqr Milan Mo/i-Kovdč
prezident Sim řinkej I udávej ume

PRAHA 3

První

17«června 1994

soukromý

týdeník

se samizdatovou tradicí

Nejsem зі jist jak by byl u nás v dnešní době veden Cskar
Schindler, člen NSDaP být členem KSČ, ale asi mnohem hůř*

Vyhnanci se
sdružují
Na sklonku loňského roku se
ustavil Kruh občanů České
republiky, vyhnaných roku 1938
z pohraničí. Jeho posláním je vést
úvahy o kritické dobé, o níž zejména
mladí vědí velmi málo. V Kruhu
měli by se sdružit i ti, kdo přežili
komunistická vězení a kon
centráky, rodinní příslušníci
vyhnanců, exulanti a domácí i
zahraniční odbojári. Vyhnáním
našich lidí z pohraničí začal
nacistický útlak v Čechách. - Kon
taktní adresa: Dr. Pavel Macháček,
ulice Pujmanové, Praha 4, 140 00.

Uvnitř

Spielberg hatte große
Erfolge mit PhantasieFilmen wie „E.T.“
und .Jurassic-Park".
Bei „Schindlers
Liste" interessierte er
sich zum ersten
Mal „für die Wahrheit"

než nestraníci,
kteří -za celou
dobu komunistic
ké diktatury neŤili prstem a to
ani v pozdějších
dobách, kdy koby
la kopala jen
zřídka.n dnes nás tito lidé na úřa
dech vyučují demokracii.
V.H.
čísla:

1. PhOr.kiroslav Sládek: Teze Návrhu Komplexníno
a dlounoeobéno programu SPR-PSČ. /OV Šumperk/

RES PUBLICA

2. P.Václav ival.ý: Jak vidím konflikt dvou kdysi blízký
ch lidí retra Cibulky a Václava Havla
3. Vladimír Hajný: Žádost o ořispěvekovou dotaci зго Ne
závislý samosprávný odborový svaz - "Solidarnosc".
Predookl.cena: 2,- Kč
Lič 47263
Náklad: 50 výtisku

vycházelo
obnoveno

197 3
1987

-1975
r o č n í k

11 číslo 24

Vydává: Vladimír Hajný
3ed . Varta Zemanová
Coa 34, 787 Cl Sumoerk
rada: Julius A.Va^-a
Uzávěrka: 12.6.94

V Šumperku, dr.e 23. června 1981
PODACÍ LÍST"K
Odasilatnl vyplní silná orámovanou cast
rantn-» -t t

.-. ■r.-rrrj i1 apgjtw

Odesílatel

Závodní výbor ROH
rvzemní st- vby Přena, n.p.

Závod 2
L.oskevská ulice
1CO 00 Praha

i
VI.Hejný,Šumperk
----- v---------------------------------- --------- -i
1 Cs.armády č. 34
i AJrosát Závodní výbor ROH i
P-0-xe.Eiru stavby-, Praha,
.
Závod 2, Moskevská ul. ;
1C0 00 Praha 10-Vršovice

10 - Vršovice

V záloze mi bylo srčeno 10,- Kčs ne Fond solida
rity , s uvedeným souhlasím. Zadam všaí, aby tato č&stka
byle nesvede.-.a ne Nezávislý samosprávný odborový svaz
"S^li -f.rn^sc” v Polské lidové republice. Dekuji!

Vladimír Hajný
Cs.armády č. 34
787 01 Š u z o e r k

Přechodné bydliště: Hotel Stfižkov, Teplická ul.,
190 CC Praha 9 - Prosec, pokcj č. 32 3

S á n á - Tisíce cizinců včera v
panice opouštěly Jemen, kde zuří
občanská válka. Na druhý břeh
Adenského zálivu do Džibuti je
dopravovala francouzská, němec
ká a italská letadla. Slovky dal
ších osob odvezly ze země dvě
francouzské válečné lodě a jedno
čínské rybářské plavidlo. Jenom
Američanů je v této nejchudší
zemi Arabského poloostrova na
pět tisíc. Na jihu působily stovky
Číňanů a občanů severní Koreje,
kteří pomáhali bývalým komu
nistickým úřadům. V Adenu také
uvízlo na 13 000 uprchlíků ze
Somálska.

Cizinci kvapně
opouštějí Jemen

P.S. Dooisuji nyní dne 13.6.94 - Zanedlouho poté jsem navštívil Polské kul
turní středisko, karr jsem do návštěvní knihy jedné výstavy naosal tento te
xt: ’’Pěkná výstava, ale chybí mi zde pohledy z ostatních vojvodství a i ně
co ze společenského dění v Polsku na př. o 3olidaritě_[ V.Hajný, Šumperk

Prostředků v naší zemi je dostatek, stačí pouze:
-

-

O)
Teze Návrhu
•v'"'' KOMPLEXNÍHO A DLOUHODOBÉHO PROGRAMU

zamezit státnímu plýtvání ve formě podpory bankrotářských OSN, UNESCO, Evropské banky pro
obnovu a rozvoj, Mezinárodní měnový fond apod. (cca 10 miliard Kč)
omezit státní byrokracii /zrušit 12 ministerstev atd./ (cca 3 miliardy)
snížit horentní platy poslanců a státních úředníků od úrovně ředitele odborů výše (cca 3 miliardy)
omezit výdaje na zbrojení a armádu (cca 13 miliard)
uvolnit část devizových rezerv zcela zbytečně ležících ladem jako rukojmí pro lepší vydíratelnost
naší země MMF (lze uvolnit 30 miliard Kč)
vydat státní dluhopisy ne na pokrytí schodku způsobeného neschopností vlády, ale na obnovu
např. infrastruktury.

1

Z každodenní zkušenosti by se mohlo zdát, že po tolika letech „budováni" různých a vždy jediné
správných - socialismů, kapitalismů a jiných ismů je už vše v naši zemi zničeno a rozkradeno.
Částečně máte pravdu. Presto si troufáme tvrdit, že ještě není pozdě, že naše země a naši lidé mají
ještě mnoho sil se znovu vzchopit. Rozhodně ještě není pozdě, ale chce to zménL.
Po čtyři roky probíhající přechod od plánovitého řízení k tržní ekonomice nemůže byt chápán jako cil.
Cílem je zajistit nejvyšší možnou životní úroveň občanů a spokojený život. Celý společensky přechod
musí byt komplexní po stránce ekonomické, sociální, politické, kulturní i ekologické.

O jak velké úspory jde si uvědomíme teprve ve srovnání s celkovou sumou, se kterou počítá rozpočet
České republiky na. rok 1994 - cca 380 miliard Kč.
Naše země bude opět ekonomicky a politicky silná a bude mít rozhodující vliv na osud nejen Evropy,
ale celého kulturního světa. Z ekonomického a politického růstu naší země budou mít prospěch naši
občane. Svobodní a silní jedinci, občané naší země budou svými úspěchy obohacovat svoji vlast.
Vytvoříme důstojné podmínky: pro nejmladší, kteří představují budoucnost, a nejstarším jako projev
úcty.

Ústřední sekretariát
Brno
Masarykova 31
602 00 Brno
tel./fax 05/42 21 31 97

Kde:
Kdy:
S kým :

s

Sekretariát
Praha
Bělohorská 74
169 00 Praha 6
tel./fax 02/35 06 08

S e tk á n í

Adresa MO SPR-RSČ
ve vašem okolí, na kterou se v případě zájmu obraťte

o b čan y

PhDr. Miroslav Sládek
předseda SPR-RSČ

Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa
k obnově naší země a jejímu ekonomickému, kulturnímu i politickému
povznesení

Ekonomika
1. Zásadní omezování zásahů státu do ekonomiky, snížení podílu státního rozpočtu na hrubém
národním produktu. Zpracovat strategii průmyslové, zemědělské, energetické i sociální politiky
tak. aby dlouhodobá koncepce umožnila provázaný rozvoj.
2. Vytvořit výhodne podmínky pro rozvoj domácího kapitálu a nasměrovat jej do investiční činnosti.
3. Dosažení konvertibility měny prostřednictvím konkurenceschopnosti naší produkce.
4. Zastavení výprodeje národního majetku - vždy musí mít přednost naši občané.
5. Důsledné rozlišení čistých a špinavých peněz. Zpětné prokazování původu peněz použitých
v privatizaci (aukce. IPF apod.) a to k 17. 11. 1989.
6. Nezbytně nutné útlumové programy rozložit na období 10-15 let tak, aby souběžně mohly byt
v témže regionu rozvíjeny nové obory, do kterých budou přecházet rekvalifikovaní pracovnici
(doly, hutě, zbrojní výroba).
7. Zavést systém zaměstnaneckého spoluvlastnictví a spoluvlastnictví obcí k podnikům na jejich
území. K překonáni krize zahájit systém veřejných prací, které by daly práci a plat občanům a naši
zem do pořádku.
8. Osvobodit od daní úroky z vkladů.
9. Důsledné dbát na vyplácení odstupného pro zaměstnance.

Podnikání
1. Vytvořit podmínky pro vyvážený poměr mezi veřejným, státním a soukromým sektorem. Vytvořit
podmínky pro vznik a rozvoj domácích a národních vlastníků a podnikatelů.
2. Do počátku podnikání poskytnout daňové prázdniny po dobu 3-5 let a snadno dostupné
a dlouhodobé úvěry se státní zárukou. Výrazně snížit daňové zatížení.
3. Zavést systém odpisů z daní v případě investic, zaměstnávání invalidních spoluobčanů,
sponzorování vzdělání, kultury a sportu.
4. Nižší dané pro podnikatele zabývající se výrobní činností.
’
5. Vytvořit podmínky pro poskytování dlouhodobých úvěrů s nízkými úroky.
6. Odstranit nerovnost mezi českým občanem začínajícím podnikat s prázdnýma rukama
a podvodníky užívajícími kapitálu nejasného původu prokazováním původu peněz.
7. I po případném krachu podnikatele zaviněném nekalou konkurencí nebo nevyhovujícími právními
normami a likvidační politikou peněžních ústavů umožnit změnou předpisů : snížením daňového
zatiž0'1' ‘°ho nový start.
Zemědělství
1. Na prvním místě zajistit dostatečnou výrobu potravin jako záruku suverenity státu.
2. Poskytovat dotace a státem garantované výkupní ceny oznamovat sezónu dopředu. Tím umožnit
nejen přizpůsobení se producentů, ale i pronikání na zahraniční trhy.

3. Chránit naše producenty ochrannými cly.
4. Vytvořit stejné podmínky pro různé formy podnikání v zemědělství: družstva vlastníků, nájemci
půdy, jednotlivě hospodařící.
5. Zpracovat dlouhodobou koncepci rozvoje zemědělství schválenou parlamentem.

Armáda
1. Vyhlásit neutralitu a tím odmítnout vstup do NATO.
2. Vybudování malé profesionální armády, která by neúměrně nezatěžovala státní rozpočet a stačila
k zajištění suverenity státu.
3. Zrušení všeobecné branné povinnosti.

Sociální oblast
Sociální a zdravotní péče musí být komplexní a od narození provázet občana celý život.
Proto požadujeme:
1.6-ti letou materskou dovolenou.
2. Pokud je dítě v nemocnici, má jeaen z rodičů právo společného pobytu.
3. Pravidelné zvyšování přídavků na děti.
4. Zvýšení nástupních platů a daňové úlevy pro rodiny s dětmi.
5. Vzhledem k velkému počtu neúplných rodin vytvořit podmínky pro jejich rovnocenné postavení
po stránce morální i materiální.
6. Vyčlenit 30 % bytového fondu jako sociálního pro příjmově nejslabší část populace.
7. Posílit ochranu nájemníku.
8. Podporovat stavební spoření a zavést další formy podpory individuální bytové výstavby.
9. Průběžné zvyšování všech prijmú 'mzdy, důchody, invalidní důchody) v závislosti na růstu cen.
10. Důchodcům nechat všechny současné úlevy (kategorie, deputáty apod).
11. Po dosažení výše mezd srovnatelných s vyspělými zeměmi zavést možnost předčasného
odchodu do auchodu. Důchody by měly dosahovat výše 90 % průměrného platu.
12. Zajištění odpovídající zdravotní péče pro všechny občany.
13. Vybudovat systém zdravotního pojištění vycházející z různých forem pojištění a konkurence mezi
pojišťovnami, aby se zabránilo monopolu Všeobecné zdravotní pojišťovny a z toho vyplývajícího
růstu cen a byrokratického plýtvání.
14. Státní dotace do zdravotnictví, komunální hygieny a epidemiologie.
15. Rozvoj soukromých lékařských ргахГпа všech úrovních.

Vzdělanostní úroveň národa, věda, výzkum a kultura
Ekonomika a zemědělství nás živí, ale teprve vzdělání a kultura z nás činí národ.
1. Povinná školní docházka. Bezplatné vzdělání zajišťované státem na všech úrovních.
2. Podmínky pro rozvoj soukromých i církevních škol pro děti majetných občanů za jejich pemze.
3. Stipendia, sociální podpora a dlouhodobé bezúročné půjčky se státní zárukou pro sociálně slabší
studenty vysokých škol.
4. Státní podpora a garance vědy a výzkumu.
5. Státní podpora nekomerční kultury a uchovaní památek a kulturního dědictví.
6. Zákaz vývozu a prodeje národních kulturních památek.

Sport a tělovýchova
1. Jejich rozvoj je podmínkou pro zdravý vývoj populace a zaslouží si pozornost a péči společnosti
a státu.
2. Vytvořit podmínky pfo daňové úlevy sponzorů..

Bezpečnost
1. Vydat kvalitní a jednoznačné zákony upravující činnost policie. Umožnit jí rychlé a odpovídající
zásahy.
2. Materiální a finanční vybavení policie.
3. Znovuzavedení trestu smrti.
4. Dořešit otázku nepřizpůsobivých elnik napr. cikánů - mj. znovuzavedením domovského práva
a odbouráním neoprávněných výhod.
5. Zabránit přílivu uprchlíků ze třetích zemí ostrahou hranic a přísnými zákony pro udělování azylu
a občanství.
6. Přísné tresty za pašování a prodej drog.
7. Ochrana osobních údajů o občanech a přísná parlamentní kontrola zpravodajských služeb.

Politika
Vybudovat ČR takřka od základů jako úplně nový stát, protože předpokládané nástupnictví po
Československé republice se nekoná. Navážeme při tom nato nejlepší z celé historie Československa
od roku 1918.
1. Politika nesmí být prostředkem ke zbohatnutí.
Proto: - snížit počet ministrů vlády na sedm
- snížit platy poslanců a ministrů o 60 % (Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout
snížení platů u všech poslanců již v tomto volebním období, poslanci SPR-RSČ se
vzdali části svého platu a takto získaná částka je používána na dobročinné účely).
- Člen zákonodárného sboru, ani státní správy (poslanci, ministři, jejich náměstci atd.)
nesmí podnikat
- snížit počet poslanců na 150 a zrušit Senát. Politika je především odpovědnost a služba
národu.
2. O všech důležitých záležitostech musí rozhodovat občané v referendu (vnitřní uspořádání,
rozdělení a spojování zemí, ekologické problémy apod.).
3. Státní správu decentralizovat, rozbít monopol státního rozpočtu tak, aby bylo zcela jasné jak jsou
používány peníze získané od občanů formou daní.
4. Upravit Ústavu tak, aby vydržela alespoň 100 let a nemusela se prepracovávať při každé změně
ve vládě.
5. Zavést spolkové uspořádání. Dalšími články státní správy a samosprávy by měly být okresy
a obce.
6. Dořešit otázku rehabilitace v minulosti pronásledovaných a soudit osoby odpovědné za devastaci
naší země od roku 1948 do dneška.
7. Odmítnout jakékoliv jednání se Sudctoněmeckým Landsmanšaftem a ty politiky, kteří by jednali
o návratu sudetských Němců případně zrušení Benešových dekretů, odsoudit jako vlastizrádce.
8. Vymoci od Spolkové republiky Německo náhradu za škody způsobené II. světovou válkou našim
občanům (totální nasazení apod.).
9. Přezkoumat státní občanství udělená přednostně v letech 1989-1993 šlechtě a jiným osobám
podezřelým z kolaborace s nacismem.

Politika na úrovni obcí
1. Vytvořit z obcí skutečný samosprávný celek.
2. Většinu prostředků získaných z daní ponechat na úrovni obce, aby občané ze svých peněz měli
také konkrétní prospěch.
3. Přímou volbou starosty zajistit zásadní vliv občanů na chod obce.
4. Přímou volbou náčelníka místní policie ovlivňovat i snižování kriminality.

Ekologie
1. Státními prostředky včetně daňových úlev a s pomocí zahraničního, kapitálu urychleně řešit
nejtíživější ekologické problémy.
2. Zvýhodnit občany žijící v ekologicky postižených oblastech daňovými úlevami, kompenzací tepla,
elektřiny, otopu.
3. Zpřísnit zákony na ochranu životního prostředí.
4. Ekologické problémy řešit systémově a vždy respektovat výsledky referenda v dané oblasti.

A jednu otázku, kterou čteme na vaší tváři. Kde na to vzít?
Nemáme prostředky vládnoucí garnitury, ale ani ta nepublikuje státní rozpočet v plném rozsahu. Tedy
jen stručně.
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Petra Cibulky a Václava Havla?
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říci, že to všecko bvlo jedno, že

člověka

ivvhei řici. ze ten kdo bvl aeen

hvl i- dno postoj doktora /věiinv .1

zv l iště iv 11.1 v < ivjn< vti. I.il ov <• v v

lem, že ho to cli. Ale - proč jsem
byl proti zveřejněni - ze začátku'.’

že byl jedno postoj nějakého vyso

Protože z toho seznamu непі jasné

ris«, který spolupracoval se Stálili

bezpečnosti. To prostě pro mne ne

1.1/v l.ikže bych ickl. že teď když
Petr Cibulka vyžaduje znovu len
soud, že už je to jenom touha lípo
zornit na sebe, Že Petr Cibulka

druhé - i. toho seznamu пені jasné

ní, a i když jsem ochoten odpustit

chce dokázat, že nežijeme v demo

kdy ten člověk to podepsal? Jestli

tak na základě doznání a pokání

kracii, že žijeme prostě v určité

to někdo podepsal v padesátých le

Bohužel ze strany těchto lidi ani v

právní džungli. S tím já nemohu

tech a v letech sedmdesátých, je to

církvi se to neudálo, jaksi se to

nakolik ten člověk ubližoval

*
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Jak vidíte taft dvou kdysi blízkých lidi:
tickým vyjadřováním, tak samo

na ľ. Václavu Malému na setkáni

zřejmě tento člověk působí jako
naivní, jako ten kdo není z tohoto

Trýdku-Mistku

ľ. Václav Malý na ni odptn velel:
Víte, postava Václava Havla ■
mně je ho opravdu líto jak ten člo
věk odnese kdejakou nespokojenost

lidí. Je to člověk, který jako málo
kdo se zasloužil o naši svobodu Je

světa Ale buďme rádi, že tohoto
člověka máme, že vůbec někdo ješ
tě připomíná určité hodnoty společ
nosti, která se teprve rodí ve spo
lečnosti, která je zmatená, která je

vyhýbali a budu se k němu hlásit,

souhlasil Mám spoustu výhrad vů

či nižným krokům, třeba soudců,

opravdu šlo o život. Zatímco v se
dmdesátých letech o život nešlo. A

donedávna prokuratur, třeba i vůči

některým krokům vlády, ale roz
hodně nelze říci, že by tu byla
právní džungle a že bychom nežili
v demokracii, i když, jistě nikdy to

tohleto všechno je třeba vzít na
zřetel, tohleto všechno je třeba sly

i když nebude ve funkci. Ale vím,
že je to člověk tolerantní, že je to

šel

Na druhé straně se mi jistě nelí

nebude bezvadné a musíme se ještě

člověk, který si uvědomuje složi

bí, že ti lide, kteří v tom seznamu
jsou, že to popírají. Bohužel, je to

mnoho a mnoho učit
lakže v tomto bych vždycky stál
na straně Václava Havla, i když

tost postojů a že se nenechá strh
nout k nějakému podsudku někoho

pravda Přesvědčil jsem se o tom v

mnoha případech, bohužel tito lidé
často nemají odvahu řici: ano byl

jistě je třeba říci, že 1 on udělal

Kdežto Petr nedovede takto rozli
šovat. A v tom, myslím, že spočívá

jsem slabý, v tom okamžiku jsem

ni, že ne vždycky se obklopil kva

upozorněni na základní hodnoty,

celý ten konflikt.
Víte, ono to samozřejmě

zazmatkoval, podlehl nátlaku a po
depsal. Ale z (oho samého podpisu

to už je hold daň také vůči té poli

ještě nemusela vyplývat spolupráce.

tické nezkušenosti. Ale na druhé

Byli agenti, kteří samozřejmě za to

straně si myslím - nechat plivat na

nemocná, která se tepne postupně
staví na své nohy. Vedle těch nut
ných ekonomických reforem je ta

jenom proto, že má jiný postup

ké třeba, aby byly provázeny určité

zni

to člověk čestný, samozřejmě jako

bez nichž neni možný život ani

pěkně: zcela to vyčistit, vybílit.

každý dělá také chyby. Lidé si do

jednotlivce ani lidského nebo ná

Jenže ono to tak jednoduché není.

něho projektovali všecky naděje,

rodního společenství.

Protože těch lidí je hodně, ti lidé se

C e§hí

s občany, dne II. dubna 1994 ve

zidentem. Hlásil jsem se k němu i
tehdy když se mu takřka všichni

Za

kého funkcionáře »Pacem ini lei

V padesátých letech

velký rozdíl
Takto postavená otázka byla Já

a nebil.hi přece používat,

zoímijc na |ciich oběti, і I dyž tím

chyby třeba v peisonálnim obsaze

lifikovanými morálními lidmi Ale

brali peníze, byli takoví, kteři po-

tohoto člověka, že se připravujeme

depsali ale dále nespolupracovali,

o něco, čehož dosah si ani neuvě

které on nemohl splnit. Л dnes -

Petr Cibulka je člověk jistě osob

samozřejmě ty nadávky se hrnou
na jeho hlavu. Co já jsem se už naposlouchal - proč Havel nezařídí

ně poctivý. Ale je to člověk, který
vidi podle mého skutečnost trošku

stran. Nebezpečí dneska není ko

byli takoví, kteří udávali a nedostá

domujeme Vite, já přece se stýkám

munistická strana, ta má své místo

vali za to odměnu a tak podobně,

poměrně dost s cizinci a každý ci

černobíle. Je to člověk, který' po

tohleto všecko je třeba rozlišovat.
A vlastně když se uvede ten sez

zinec vždycky vysloví s velikou
úctou to jméno Václav Havel To

nam tak tam to rozlišeno není

je prostě jediná naše vizitka ve svě

nah nuii

do nižných

politických

měřuje svým postojem ty druhé. A
víte, na to musíme být vždycky

oblasti. A tam samozřejmě je velmi

za tu ekonomiku zodpovídají jiní

těžké všechno tohleto postihnout, je

Mně se zdá, že trošičku - tady

lidé. Prezident přece není dobrý' ta

opatrní. Já mohu sám zaujímat ur
čitý postoj, ale nikdy mne to nesmí

to prostě bolest zrodu a je to daň

bych oponoval panu prezidentovi,

nás ve světě moc nevi, nemy lme se

tíček, který řídi všecky oblasti ži

vést k tomu, abych jaksi se cítil

celému tomu vý-voji. Co se týká

a nemysleme si, že pozornost světa

vota Prezident v tom našem sou
časném systému je reprezentant stá
tu, který spíše má načrtávat určitou
perspektivu vývoje, který samo
zřejmé svoji autoritou má určité

nadřazen těm druhým, nebo abych
se jaksi cítil výčitkou těm druhým,

když tam uvedl, že to přivedlo do
těžké situace mnoho lidi - myslím

Havel nemá lehké postavení, pro

tože samozřejmě ve srovnání s těmi

ten konflikt. Zatím co pan prezi

vyžehlenými muži, kteří vítězi v
anketách nejoblíbcnčjších politiků,

dent - a to neříkám vzhledem k je
ho funkci - víte já se k němu budu

s jejich uhlazenými tvářemi, s krás

hlásit i když nebude prezidentem.

směšné, že vlastně ač evidentně se
dopouštěli trestné činnosti, tak takř

nými střihy, s nádhernými kravata

V lomhlctom smyslu pro mne ne

ka nikdo z nich nebyl potrestán A

mi, s perfektními šaty, s pragma

hraje nejdůležitější roli, že je pre

že prostě tady se pořád jenom upo-

12

bezpečnostních službách a je to

Pontiěti-16. kyěmai994

dobré věci podpořit, na určité věci
upozornit a tak podobně. Václav

abych i druhé sunul do toho samé
ho postoje. Spiše ten postoj nad
chnout, ale ne prosazovat jako je
diný možný pohled k současné si
tuaci. A sklony k takovému to pos
toji Petr Cibulka má. A v tom je

těch agentů - zveřejnění, s ite, já

jsem byl proti tornu. Já s tou
státní bezpečnosti mám přebohaté
zkušenosti, takže dobře vím co do
kázali. Ale zdá se mi, že se jaksi
soustřeďuje pozornost na ty agenty
nikoli na ty, kdo z těch lidi ty
agenty udělali. Ti StB-áci dneska
běhají, podnikají, jsou v různých

—

vyšší důchody? Vždyť on s tou
ekonomikou nemá nic společného,

a nemá dorost. Nebezpečím samo
zřejmě jsou ti lidé v té ekonomické

tě. Jsme maličká placička, nikdo o

je soustředěna na tuto placičku.
Vůbec neni ..! Ale pokud někdo
něco o Cechách nebo o České re

si, že tomu tak jako neni na zákla
dě těch seznamů, protože ty sezna
my až na vyjímky jsou pravdivé.
Jde jenom zase o to, aby ti lidé
kteři tam jsou dovedli ted • ' k to

mu přiznal a kdo jiný než třeba cír
kev by měla mít pochopení pro lid

všecko přikrývá, myslím si, že je

publice, o Cechách, Moravě, Slez
sku, abych se někoho nedotkl, o
České republice ví, tak jedině když

to něco shnilého...
To, jak Petr Cibulka oslovil pana

se

vysloví jméno Navrátilová -

l.endl - a Václav Havel! To prostě

Ale k tomuto vyznáni ze strany
těchto lidí, třeba i v církvi, nedoš

prezidenta - tak si myslím, že ne
patři do kulturního prostředí. Že

je realita a 1 z tohoto hlediska je
myslím dobré, že v čele státu stojí

jde o takovou elementárni slušnost,

lo. A já to pokládám za chybu, do

a i když třeba s Václavem Havlem

člověk, který nejen že je zaštítěn
funkci, ale především člověk mo

dneška ta situace se tak jaksi zastí

nemusím souhlasit, tak respektuji

rální.

rá a nemohu si pomoci, já nemohu

ho nejen jako prezidenta, ale jako

skou slabost, pro lidské odpuštění?

Oldřich libelka. 12 4
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DNES ČESKÁ PREMIÉRA SIEL3ERGOVA FILMU,
NOMINOVANÉHO NA 12 OSCARÚ
•/. 3

Pamětní deska 0. Schiridlerovi
Svitavy (§r) - Svitavskému ro
dákovi Oskaru Schindlerovi, který
za války zachránil 1100 židů,
a o němž režisér Steven Spielberg
natočil film Schindlerův seznam, by
la včera v tomto městě odhalena pa
mětní deska. Oskar Schindler se na
rodil ve Svitavách v roce 1907. Zarputílý nacista a keťas, jak jej označi
la americká agentura AP, zachránil
během druhé světové války skupinu
Židů krakovského ghetta tím, že jim
poskytl práci ve své továrně. Ve Svi
tavách včera také proběhla česká

předpremiéra filmu Schindlerův se
znam. Dosud nejambicióznéjší Spielbergův film, který podle jeho slov
má »zachovat vzpomínky svědků
nejhorších vražd v dějinách lidstva«,
je nominován hned ve dvanácti ka
tegoriích na Oscara. Jeho česká ofi
ciální premiéra proběhne dnes večer
v pražském kiné U Hradeb a bude
mít charakter nadačního představe
ní, jehož garantem je Americká ob
chodní akademie. Výtěžek z něj bu
de rozdělen mezi Nadaci Naše dítě
a Nadaci Občanského fóra.

Der echte Schindler (groíšes Foto) und sein Darsteller Liam Neeson: Kein Heiliger, sondern einer, der
am Krieg verdienen wollte, aber schlieíšlich mit all
seinem Geld die SS bestach, um Menschen zu retten.

EIN FiUvl O BE It

DAS WAHRE:
SCHINDLERS LISTE
Keine Dokumentation und kein
Spielfilm vermögen diu Wahr
heit über Auschw itz, über den
Massenmord an den Juden
zu zeigen. Hollywood-Regisseur
Steven Spielberg hatte
trotzdem den Mut. ein Filmepos
über den Holocaust zu
drehen. Eine wahre Geschichte,
aber kein Dokumentar
film. Im Mittelpunkt steht Oskar
Schindler. Kri egsgewinnler und Retter von 1200 Juden.
„Wer ein Leben rettet, rettet die Welt“. Das Zitat aus
dem Talmud steht in dem Ring, den die geretteten
Juden Schindler schenkten. Fúr Spielberg ist Schindler ein Beispiel fur jemanden, der menschlich bleibt
in einer unmenschlichen Zeit.

Von Erwin Leiser

”йез oublica" č.24/94
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krvní
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s o u k r o m ý týdeník
samizdatovou tradicí

Jednou jsem seděl pár dní na^Ru
zyni shodou okolností s Janem Šternem st. a vzpomínám si jak k ja
kémusi problému řekl kriticky co
si o Židech. Na naši nevyslovenou
otázku odpověděl: "Já je můžu kri
tizovat aniž bych byl nařčen z
antisemitismu, já jsem Žid". Tedy
na to si vzpomínám, když chci naDsat několik pochvalných slov o
Václavu Klausovi. Když si kdokoliv
přečte několik čísel ’’Res publica"
zjistí, že já si zase můžu dovolit
nějaké pochvalné věty o Klsusovi,
aniž bych byl nařčen,že jsem třeba
jeho fanatickým stoupencem, říci.
Tušíme však umět ocenit i jeho od
vahu kterou Často prokazuje napříč
evropskými a možná i světovými stá
tníky. Často říká věci na které
třeba většina má jiný názor a to
je při jeho funkci obdivuhodné. A
to i věci, které by mohl už z dip
lomatických důvodů říci mírnější
formou. K čemu tea.y směruje ta má
pochvala? V prvé řadě, nekompromis
ně odmítl různé návrhy /a to i z
Bílého domu/ bombardovat Srbsko.
Pamatuji si jak mí známí byli něko
lik dní internování na hranicích v
Srbsku po prohlášení presidenta Ha
vla o bombardování Jugoslávie. Vys
toupení proti námluvám Franze Neuba
uera chtělo už trošku míň odvahy.
Ale pronést oři příležitosti vylo
dění v Normandii něco o tom, že mu
přitom chybí ty proporce dějinné
spravedlnosti ve srovnání s východ
ní frontou, tohle mu zrovna nemusí
generál Pořádjevelká-zima a generál
Počkámeažpřejdoutyvedra ze západní
ch generálních štábů odpustit. To
©odepisuji, premiezr Klaus je třída.
Uvnitř čísla:' ----- V .4 .

SIMON
WIESENTHAL:
EIN LEBEN
FUR DIE
GERECHTIGKEiT
\'on Wolf Scbeller
шва
r

Seit 1975 ieitet Simon Wiesenthal in
kleincn Biiro in der Wiener Innenstadt das
Jiidische Dokunientationszentrum, an jener
Stelle, wo einst das Gestapo-Hauptquartier,
das Hotel „Metropol“ stand. Hier ist der Mythos Wiesenthal gewachsen, voní Eichmannund Nazi-Jäger zu einer Art Wcltgewissen. Im
Dezember wurde Wiesenthal 85 Jahre alt.

1. Vladimír Šonke: Vydavatel "Vlasteneckých zpráv" z
Francie kritizuje "prodávání" čas, "Res publica".
2. Deník 1.Československého sboru v SSSR, vydávaný na
frontě:"Za svobodné Československo" v orig.коріі.
3. Pavel V e r eš: ... at to nezapomenou!/Roš chodeš/
4* H 0 S T je iniciativa proti násilí a diskriminaci.
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Vážený pane šo n k a! Velmi v*,.
,.ji za z a š lá . . c ŕ í č í s e l V ašeho č a 
ve k terém js o u n ě k te re č lá n k y v elm i z a jím a v é a něco z to h o
z a j i s t é o tis k n u . Ne že bych n e c h tě l na svém č a s o p is e v y d ě la t, a le
b o h u ž e l n e n í ta k d o b rý , aby ho lid é k u p o v a li. Takže zase nem áte p r a 

4/V19S4
Vázsny pans,
Děkuji Vám za otištěni měno dopisu ze dne 28/2/94. Vás komentár k
němu ovsem neobsahuje nic podstaxneno, coz je pochopitelne, protože
proti obsahu měno dopisu se nedá nic namítat. Překvapil jste mě
vsak sdělením, ze máte ještě třetí jméno. Ve skutečnosti to ale ani
není tak moc překvapující - je to spise normální pro člověka Vaši
rasy. Jako důkaz uvedu pripaa jelnoho Vaseno soukmenovce, který ta
ké měl několik jmen, таке vydával noviny pro krestany a také se na
rodil na Vycaouě, coz mu nevadilo aoy ze sebe dělal Francouze a nebo
Angličana, podle tono jak se mu to právě hodilo. Byl to ovsem podvod
ník, jako velká většina Chazaru, protože nadělal astronomické dluhy
a ani neváhal utratit peníze z pokladny starobního pojištěni svých
vlastních zaměstnanců. Možná, ze jste o tomto tiskovém magnátovi,
posledním jménem Robert Maxwell, také slysel, a když ne, dočtete se
několik podrobnosti v cislecn 25 a 45, které přikládám. Ovsem, okrá
dáni se mu na konec nevyplatilo, protože nevypadal vábně, když ho
nabubřelého vytáhli z vody. Pak se dal pohrbit s velkými poctami v
Izraeli, kam se ovsem za živa prestěnovat nechtěl, protože tam se
toho moc ukrást nedá. Uděláte то také tak, když přece máte vícero
jmen jako on ?
A když uz jsme u toho tisku, musím ještě poukázat na skutečnost, ze
Židé velmi rádi vydávají noviny pro krestany. Ale ne zdarma jak to
dělám já (vsak i Vy za ně cncete dvě koruny), 'protože kšeft je kšeft
a na oblbovani gojimu se musí navíc ještě vydělat, хча čelem světě
patři tisk převážné Ziuum, kteri no využívají k propagováni jejich
světovládnycn záměru a aoy účinek byl ještě větsi, zmocnili se i
filmu a televize. Kdyby Židé vydávali časopisy pouze pro svoje soukmenovce, jako na přiklad Varní vyobrazeny ROŠ OKODEŠ, bylo by tc
normálni, ale proč se mermomocí pletou do našich záležitosti a vy
dávají noviny pro krestany, když my přece zádně noviny pro Židy ne
vydáváme ? Na tuto otázku mi jistě nedokážete odpovědět něco kloud
ného. A nebo se zeptejte ve Vašem časopise ctenáru jak mi to máte
vysvětlit - snad Vám někdo něco poradí...
Tím končím muj příspěvek do Vaseno časopisu a těsim se na jeho
uveřejněni.

otevřená apolitická iniciativa, která se zaměřuje proti násilí a diskriminaci ve společnosti. Vytváří
preventivní programy, poskytuje právní ochranu postiženým a ohroženým. Za touto iniciativou stojí
rozmanité seskupení lidí, například Petr Uhl, Jan Urban, Fedor Gál, Karol Sídon, Václav Malý, Václav

HOST Vás osJovuje touto výzvou:

Výzva ke slušným lidem
Chceme žít v souladu se svým svědomím, a proto už nebudeme nečinně přihlížet k projevům
násilí, brutality a k diskriminačním tendencím v naší zemi. Lhostejností a mlčením totiž začíná spoluvina.
Jako slušní občané tedy reagujeme založením Hnutí občanské solidarity a tolerance - HOST. V tomto
smyslu oslovujeme všechny podobně cítící, kteří jsou rozhořčeni současnými sílícími projevy
antisemitismu, propagací fašismu a hanobením národnostních a etnických skupin. Věříme, že svobodný
člověk má vypěstovanou sebekontrolu a dokáže respektovat odlišný styl života druhých, Každý muž čí
žena, kteří sympatizují s naší snahou, se mohou připojit k této výzvě a podílet se na naší práci. HOST!
vychází z principů svobody sebeurčení, nezávislosti jedince a pěstování nenásilí. V tomto smyslu HOST
klepe na dveře Vašeho domova.

HOST vytváří pobočky v Praze І v dalších městech. Zaujala-li Vás naše výzva, kontaktujte se na adrese:

HOST, poštovní schránka 13, Praha 2, 128 00
Za HOST jeho mluvčí: Pavel Bergmann, Milena Dvorská, Vlastimil Venclík

ó o n b p .c .a .

Trojan, Stanislav Репс.

V lad im ír

HOST je
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svobodné Československo

Z Francie do SSSR
DUH to holá cesia, ale predsa
len sotn u svojich.
Bolo to v roku 193!) vo Francii,
ked vskypcla vo mna krv nad ná
silím. ktorého sa dopustili hitlerov
skí zločinci okupáciou Českosloven
ska. Nechcelo sa tui ísf do zotro
čenej vlastj. Zostal som ďalej pra
covat a čakal sotn s. dôstojníkmi a
vojakmi, ktorí ušli z. vlasti na pří
ležitost so zbraňou v ruke hit, ako
divú zver hordy fašistických Nemcov.
Prišla moja šťastná hodina. Fran
cia zahorela válečným plameňom.
Chytilo to i mňa. Nehľadel som na
dobré zamestnanie. Túlia po pomste
za republiku volala ma do hoja.
Dobrovolné som išiel medzi tých Če
chov í Slovákov, ktorí verili, že s
Franciou bndtí zdárne bit uašicli od
vekých nepriateľov, Přihlásil som
sa do 1. čs. pluku v Agde.
Náš pluk dokázal praktický v
bojoch, že Čechoslovák vie tvrdo
odplácať germánsku rozpínavost. Do
teraz najšťastnejší deň môjho života
bol, ked »om i guľometu zabil Jed
ného nemeckého dôslojuíka a troch
vojakov pri preprave cez Seinu. Nie
svojou vinou museli sme — žiaľ
bohu - odložit zbrane. Francia ka
*.
pituloval
Lúčenie * veliteľmi a kamarátmi,
odchádzajúcimi do Anglie. Nasledovrfa služba vo francúzskej kapitulantskej
armáde. Polom na doporttčenie t. zvslovenského konzulátu v Salzburgu —
koncentračný tábor. Chcelo sa mi
žit a vyrovnat účty. Ušiel som zpo
za ostnatých drôtov.
Francúzski vlastenci pomohli mi
do roboty na staré miesto. No zveduvoaf, řo Je doma — na rodnom
Slovensku — mazuepokojovalar,.Slo
venské vyslanectvo v Paríži prelie
zalo nám medový motúz chvály po
pod uosoiu. ..

Išiel som domov ako na dovolenku,
ľ Bratislave nás vítali naľakaní gar
distickí ťif.riiokabáliiici. Chceli mís
orahovaf o batožinu a dopraviť do
nejakého „prevýcliovnéhu ktirz.tr
*.
Ani najmenej dôvery som nemal v
ich ..prevýchovu“. S opovržením som
im unikol do rodnej obce., kde. ma
tahalo srdce - a čakali žautlári. . .
Dovolenka — to hol klaní. Miesto
nej musel som obliecť uniformu
čallóšovskej armády. V uniforme
nemohol som zabudnúf na život v
čs. armáde vo Francii a na dueli,
s kotorým sme tam žili, ľonislif a
ešte raz. pomstiť za pohanenú čes
koslovenskú vlasť.
Nádej na to vzrástla, ketľ nás
bratislavskí zradcovia poslali do
bratovražedného Imja proti Rusom.
Nie I Jediný výstrel nevyletel z mo
jej pušky proti tým. na strane kto
rých holo moje miesto. Tam na So
vietskej strane bola čs. armáda. Tam
som videl svoje miesto: Po boku
Husov proti Nemcom a Madarom.
Prvá príležitosť a bol som n tých,
kile má sláf každý Slovák.
čel. Mičo

Připravujeme s c
domú
Hudba 1. brigády se již pripra
vuje pilně ke koncertům, které za
nedlouho bude dávat u mis doma.
Kromě montáže »l)o boje. Slované»,
která byla již mnohokráte provedena
v různých městech v SSSR a n celé
řady iědnotek lltidé armády, připra
vuje hudba 1. brigády novy pro
gram sestávající ze skladeb českých
ruských a sovětských skladatelů. Stu
duje. Smetanův »Blaník», část hou
slového koncertu Čajkovského, »Tři
tamc národů SSSR« od sovětského
skladatele Šapošnikova a především
novou lilerárně-httdebiii tu o n I á ž
•Přicházíme z SSSR».
por. dr. Nejedlý

SMRT VETŘELCŮM A Z R Á D CŮMI

14. srpna 1944

При Карпатах?
При Карпатах по долині,
Рота хлопців в Git! ідо.
А їх нарід на Вкраїні,
Як визволителів жде.
Оце хлопці з Закарпаття,
Op.lU-BepXORIllllli,
Всім Славинаи рідні браття, .
Карпатські Вкраїниі
Ги-рканюкіи дух між ними,
Веде їх горами,
Щоб розчислитись з хищкимя
підлими катами.
Сміло хлопці, з вами Герої,
Славної Верховини.
За Говерлу, СтоЙ Поіі-Іван,
• іі волю Батьківщини.
1. Т. ЧерНЯНСЬБИІ •).;

,

■ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR,
PONDĚLÍ, 14.

SRPNA 1944.

‘
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OKO ZA ОКО...
j

Mstitelé jdou
Když se podíváš na naše hochy, . .
jak Jdou dlouhými radami na západ.,
|
cítíš v srdci velikou radost. Hrdi :
jde pěchota, projíždějí dlouhé kolony
dělostřelectva, minometů, táliuou м
I
vhozy. valý ee tanky. A to vh j«
|
naše, to vše vyrostlo i bratrskou po•
mocí Sovětského svazu, aby po
mstilo křivdy spáchané na našem lida.i
<
/mohutněli Jsme, zdokonalili Jsmt
se. v ovládání složité válečné techniky
j
a můžeme všech svých sil použit - i
právě nyní, kily Rudá armáda
žene nepřítele do záhuby v Jeho
(
Vlastním doupěti. Jdeme zasadit
,
íiáriděiiémn nepříteli rozhodující ránu
na území své vlasti.
Jdeme radostně, se zpěvem, nobof
Jdeme na západ, Jdeme na Nimrá a
jejich pomocníky — Madary. Nená
vist pohání náš krok. Odpovědná Je
,
naše cesta — cesta mstitelů.
ppor. Hruška
Vy dáv á oddělení osvěty apropagaudy.

Myslím, že je zde ta správná chvíle abychom si uvědo
míli kde se rozhodovalo ve II.svět.válce. J® tomu 50
‘let co se těchto ničivých bojů účastnila čs.armáda.V.H

H. — t dnešním čísle uveŕe.jiliijeme materiál o řáděni iiacislických
beštií ve Lrově. Připojujeme také příspěvky příslušníků našich Jednotek
o tom, co viděli na cestě, o osudu, jaký potkal Jejich drahé.
■ *To není nic nového», řekne, snad mnohý. Ano. otupěli Jsme Již takřka
k hrůzám hromadných vražd, kteié by si nedovedla před touto válkou vy
myslel ani nejz.ritduější fantasie..
Jsme na prahu své vlasti a iiinolié z nás čeká bolestne' překvapeni. Jako
Háj. Welsberjera, des. Kreiudle.ra a d< s. Sova. Muolié zachránime, hudéine-li
bojoval tak rozhodně jako Hlídá armáda, mnohé zachrání náš uvědomělý
a bojující lid, — ale v'mnohých případech budou nám ohořelé ssufiiiy
a; hromadné hroby hlásat siuuluou novinu: «Přišli jste pozdě*»
Kde nemůžeme zachránit, — luusíuie mstít, musíme trestat. A neiná-li poIraatáoí válečných zločinců, jež si rzaly spojené národy za Jedeu z válečných
cílu, zůstal Jen na papíru, musía.e i my neustále burcoval svědomí světa.
Nel Jsme přišli na frontu, než naši kamarádi z Volyně uviděli spáleSÍW českého Malina, považurali mnozí sovětské zprávy o řáděni hillerovců
И válečnou propagandu. Ještě méně víry přikládali lenilo zprávám v Anglii
a Americe, ieprve když zahraniční novináři shlédli strašlivé hromadné
hroby v kijerskéui Babini Jaru, když uviděli spálené a vyvražděné obce
v Itálii, když neruocké létající pumy vraždí anglické ženy a děti, počínají
íf mnozí uvědomovat, čeho Jsou hitlerovci schopni.
.Itarorat nacistickým vrahům život znamená smířil se s vražděním. To
Je pravda, která Je dnes jistě zřejmá každému, kdo prošel od Charkova
ke Karpatům, každému, kdo byl v Českem Malině, u hrobů v Kamenci
Podolská, kdo prošel spálenými obcemi před-Stanislavem. Ale lato.pravd»
непі Jasná a samozřejmá mnohým v zahraničí, Jejichž, země zůstaly nšelřety Bájezdú německých barbarů. Vyburcovat j tylo lidi z lhostejnosti a
pochybovači! i, to Je laké naším úkolem. Nacisté dnes již nebojují o ví
tězství. Snaží se Jen zachránit nějakým případným kompromisem své kr
ky. A lak, jako Již prohráli válku, musí prohnit své zločinné životy.
Zanedlouho opustíme Sovětský svaz. Přijdeme domů nejen proto, abychom
pemobli ,při oevolwz.ení svého státu, přijdeme lam i trestal a fiistil. Při
jdeme vsaj také ze Sovětského svazu jako svědci, kteří mohou svědčil o
fašistických zločinech u všech soudu světa, jako soudci, kteří dovWlou
vyeésti Jediný možný a spravedlivý rozsudek — tresl smrti vjaJiůui.

Ať žije společnývboj
slovanské koalicé
Profesor Zil. Nejedlý prouewí d«
moskevského rozhlasu řeč, rekferi
miniu Jiué řekk'
Ьні’.л •/
Na ulicích osvobozených polskýthměsf vládne nyní radostný drátek.
Naduji se nejen Poláci, ale i yšedmy
slovanské národy.
S nadšením .Mědím» n« pobkáv ■■
Iiil<d6 vojské, k/e>é spiračdéVWbWť
armádou bije úhlavního nepřítel*
všeho Slovanstva.
. S velikou radosti sledují národy
Ceskoslovemlka a Jugoslávie' іЛйгіїpráci «Polského výboru nárOdolW
osvobození» s oejvyššíin Vttl»a(nlRvtN-’
armády, která nese o&vohpzeníШskémti lidu. Nic tak neoslabovala i
Slovanstvo, Jako rozpory lue/.i Husa '
a Poláky.
r »'
Polský národ-nýup/edtrt Ш
jednali Jeho nejlepší synov» * 4íio
kiewiezem v čelo.
Sr.ňJ projev profesor Nejedly skon
čil těmito slovy: A( žije ipolečnť
boj slovanské koalice!
,
■. ,
Kupředu za osvobození Varšavy,
Prahy a Dějehradu I . . .
i tčiroiul <И ЬЬуШт'кГodvdě
čili bratrské Rudé armáděl , i

HRADBA PROTI AGRESÍ
Československý velvyjrhuec v SSáK
Z. ťierlinger poslal predsedovi »‘P4t- ‘
skelio výboru národního osvotzo^tíť
Morawskéiuu telegram, ve kterénrtkn 1
blahopřeje ke. vaíppu polských vojsk
na polské území a vyjadřuje víru Ід
bratrství národů Polska. Sov.' svaze
a Československa vytvoří mocno»
hradbu proti německé agresi.

‘ 14. srpna 1944

Za svobodué í’eskoslovensko__

OFENSIVA V POBALTÍ
POKRAČUJE
Operační zpráva Sovčtské inf. kanceláře z 13. srpna:
Během 13. srpua na západ od Pskova pokračovala naše vojska v
ofeusivě a obsadila újezduí mesto Estouské SSR Výru a přes til) jiných
obcí, mezi nimi Sachodi, Vjajke, Madala, Sokjula, Palumetsa, Raudejepa,
Kyuge a Žel. panice Otsa, Nynova a Výru.
Na severozápad od města Režlce zlomila uaše vojska nepřátelský
odpor a zmocuila se újezdního střediska Lotyšské SSR a žel. křižovatky
Madona a více než 20 Jiných obci, mezi uimi Bikseri. Ucti, Bulyui,
Ciskaoy, Lazdony, Ariki, Ranke, 'lepši.
«tNa severozápad a západ od Bělostoku pokračovala naše vojska
v útočných bojích, za nichž obsadila přes Ktl obcí mezi nimi město lloftndz a Obce Dovary, Kuleše, Březiny, llelčin, Menženiu, Vysokij Mazoveck.
Na. .sever a severozápad od města Sedlec naše vojska s boji
postupovala a obsadila přes 100 obci, mezi nimi Drevuoho llolyň, Bohuty,
Kameficzyk-Velki, Wupovka, Sulejów, Kury. Francišków. Mostówka.
* Na zá'pad od města Sandomierz na předmostí ua levém břehu
řeky»Visly odrážela naše vojska protiútoky nepřátelské pěchoty a tanku.
Na ostatních úsecích frouty nebylo podstatných změn.
’ Během 12. srpna zničeno 75 německých tanku a 66 letadel.

Německé ztráty na 2. přibaltické frontě
UM, 10. července do 10. srpna t. r. měl nepřítel na 2. přibaltické frontě
tyto ztráty:
Žnlčeno: 67 letadel, 147 tanků a samochodných děl, přes 1.000 děl,
300 minometů, 1.470 kulometu, 1.560 aul. Nepřítel ztratil přes
60,000-padlých.

děl, 200 minometů. 1.653 kulomety,
radiostanic, 869 aut, 199 motocyklů,
9І traktory, 467 vozit, 1.877 koní, 14 lokomotiv. 203 sklady. Zajato

Ukořistěno: 79 tanku, 820
10.899 pušek a automatu, 85
9.636 německých vojáků.

•Atentát na německého maršála Weichse
Ageutura Reuter oznamuje podle
došlých z Bělohradu, že ja
kýsi mladý uacistický poručík stře

zpráv

.

lil po jioliiím maršálkovi Weichsovi,
vrchním veliteli německých vojsk ua
Balkáně a zranil ho.

STAV OBLEŽENÍ VE VÍCHY

Jak oznámil rozhlas z Maroka, byl ve Víchy vyhlášen stav obležení.

zpráv s francouzsko-švýcarské hranice způsobila alolální mobilikterou hitlerovci ve Francii provádějí, že další tisíce Francouzů se
připojily k partyzánům. »Generální sekretář pro udržeuí pořádku a statui
bežpečuosli.« ve Vichy Darmau soustředil Všechny policejní sily kolem
Víchy. Situace ve městě je krajně napjatá.
10. srpna popravili francouzští vlastenci náčelníka Gestapa v Horním
Savojsku. Hitlerovci za to popravili 10 francouzských rukojmí.
Podle
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KAMARÁDI, POMOZTE!NÁM
POMSTÍT SVÉ MILÉ!

•Úspěšný postup
. ve Francii
Na jih otl Caen šbjkala se= spoje
necká vojska v prostoríl^meži řekami
Orné a Imise. Vojska^lučíeí od
Bretteville «Josáhla^iiiís^i Mbuline.
Jimi spojenecká koh^jfartiipující
z předmostí - mčYej^trjj^dpsáhla
Albous. Pokračovaly boje v prostoru
St. Sivaine, kde byly odražený silné
německé protiútoky. V proslorif řeky
Vire spojenci posloujál.i.míi-sjjučípí
nepřátelský otlpof'o Гтш Na jilii)východ od řeky Vire ji^necký odpor
slábne. Spojenecké; lilídky pronikly
do prostoru Soti.rdevalle. Město Jlorlin
bylo znovu obsazeno spojeneckými
vojsky. V Bretani útočí spojenecká vojska •
•ua St. Malo, kde zbytky nepřátelské',
posádky ještě, kladou odpor. Prudce
se bojuje ve města Dinár. Na sever
od Brestu byly odraženy místní uě-;
niecké protiútoky. Situace v prostoru.
Loriettl beze změn. Vі údoli Loiry
jxikračtije očištění města -Angers,
které je v rukou spojenců.
,, j,*'-'

Na jižní frontě ?
Jednotky 8. britské armády, kte
ré vkročily do Florencie, jsou «dosudua jižuím břehu řeky.Arno. Ná- ostatuích úsecích fronty nebylo změn.
Spojeneké letectvo bombardovalovojenské cíle v severní Itálii, jižhí
Francii a v Jugoslávii.
■ ••
c •
Činnost letectva spojenců'

Vnuci ua 12. srpna bombardova
.
**
la letadfa -»Muskito« Berlín. <
V noci na 13. srpna provedly-..'
velké útvary anglických letadel uá-,
lét na Brtiiiš.vik.a Ruesselheim..JÍuá
letadla bombardovala cíle v severní.’
Francii. Americká letadla /'aútočila
na nádraží v Metách a 6 letišť v •'
severní Francii. Kromě toho .byly
provedeny nálety na Kiel,.Frankfurt)
vojenské cíle, v Maďarsku, Totiloo,';Marseille, Bordeaux,. Brest, La PalisťU.
a vojeuské cíle v severním Norsku.

Tři čtvrtiny čs.armády v těchto.bojích již tvořili Volyňětí Češi. Velmi rychle se už1v tomto deníku projeví
lo, že po krvavých bojích už po nich ani nes neštěk.VH

Strana 3

Zl ?-ol.-Tt::é Československo

14. srpna 1944

Zabili mně matku a 4 sestry

S úzkosti vkročil des. tur do
Lvova.' Věděl o strašlivém vraždění
obyvatelstva, jehož se Němci v tumlu
městě dopustili. Jeho uejhorší obavy
se splnily. Nenašel své matky, ne
našel aui Jedné ze svých čtyř sester.
. enašel ani místa, kde jsOi. pohř
beny. jejich mrtvoly.
Pomstím zavražděnou matku

,|»o osmi letech Jsem se vracel
našimi vojáky do míst, kde žila
má matka. Těšil jsem se, že ji snad
přece znovu uvidím», vypravuje děíostřelec des. Ing. Kreimller. >Net

na“el jsem své matky, nenašel jsem
ani domku, v němž žila. Mou matku
Němci zavraždili, domek spálili».

Zavraždili mého bratra
xJlého bratra vyvezli Němci z Or
lové do slaiiislavské oblasti,-< pile
láni rlm. Wcisber; oř, jeden z. nej
starších příslušník i jednotky, který'
bojoval již u Sokolova. Zároveň
s ním vyvezli i l-r.ilrance s rodinou.
Moje jednotka procházela mě
stečkem, kam Němci vyvezme ne
šťastníky zahnali. Tam jsem se do
věděl, že múj bratranec, jeho žena
a 8 letá dceruška zahynuli hladem.

Po oslobodení
mesta’ Lvóv vy
šli prvý raz* za 3
ruky ua ulicu umučení, zničení India............... Toto
je tých niekoľko šťastlivcov, ktorí sa zachránili z.
táborov smrti, zriadených v severnej časti Lvova.
Hni videli zkázu desafiisícov väzňov, oni sú živými
svedkami hitlerovských zvierstv ...
L'ž v júle r. 1941 prišlo do Lvova Sonderkoinmando pod vedením dóslojuikov SS a ua konci Janov
skej ulice ohradili desiatky obytných blokov. Tu sa .
ocitli robotníci želez.uíc a pouličnej dráhy, žeuy vo
jakov Červenej armády, vedci, herci, lekári.
RaZ‘ komendpnt tábora kapitán Gebauer obchádzal
tábor v sprievode svojej ієну a syna. Viizňovia stáli
v radoch. V priom rade bol profesor Prigulsky.
»Vy ste rýdza Nemka, Frau Marta — vzkřiknul
poručík Steiner, ktorý dopreiádzal vyššie «panstvo».
— Ja Vám presne vyberiem cieľ.e
On sa podíval rýchlu ua väzňov a prikázal, Prigulskéniu vychodiť z rada a vyviedol bo k plotu; potom
mu narysoval kriedou na hrudi nevelký kruh. S ús
mevom vzala Nemka revolver z rúk muža. Ona mie
rila dlho a starostlivo, ua koniec vystrelila. Profesor
sklonil hlavu. Guľa ho zasiahla do krku.
Po profesorovi nasledoval Jeho syn: že n j komcndanta však 'en u siedmej obeti zasiahla presne cieľ,

Ale hladem lidé umírali pro Němce
příliš pomalu. Vyhnali proto ostatní
na hřbitov a lam postříleli. Tak ía- '
hynul můj bratr.«
llanobitelé mrtyých

«Můj otec zemřel ve Lvově těsně
před vypuknutím války», píša ppor.
Ilerruiaiin. «Projížděl jsem Lvovem.
Ze známých jsem nenašel nikoho
na živu. Nenašel jsem však ani
mrtvé. Němečtí vyvrhelové zničili
hřbitov. Všechny náhrobní kameny,
s jmény vytrhali, odvezli a — vy
dláždili jimi ulice, V otevřených
hrobech se válejí Iřaskaviuami roz
bité rakve a roztrhané mrtvoly».

srdce. Syn Gebalb0
era, 14-ročuý paho
lok zato ani Jadenráz sa nezmýlil. Tento krvavý pes zastrelil 30 Čudí.
Olec-kal sáni vyhľadáva) ciele pro neho. ‘
Poručík Sleiiier a kapitán Kiš každý deň zastreíiľ
najmenej kOO Indi. V lete r. 1942 vraždenie Sa bta-f ’
lu masovým zjavom. Janovský tábor sa stal krvavýft
peklom, v ktorom deň i noc bolo potuf kriky i etohýľ’*
■Stalo sa že raz. nakládali väzňov do vozu poulit-1
nej dráhy a previezli cez celé mesto. Vozy pouličnej
dráhy pomaly sa vliekly po uliciach. Niekto vzkřiknul:’*

ŽIVÍ SVEDKOVIA VYPRÁVAJÚ
_

„Občania Lvova. Zapamätajte a pomstltejiás!“

ltóvka z autumata ohlušila hlas kričiaceho a ukončila
ešte niekoľko životov.
' *■
Na Pieskách (časí Lvova) gestapovci vyhnali väz
ňov z vozov a na mieste ich zastrelili; pred tým pri
nútili každého, aby sám sebe vykopal hrob.
' ’
Keď dunenie kánonov sa donieslo do Lvova, hit
lerovskí kati behali sem tam, ako potkáni, cítiaci (Лей;
začali ničiť tábory smrti, aby ukryly stopy svojich •
zločinov. Toto sa im nepodarilo; im sa uepodarilozničil všetkých živých svedkov. Tento zločin Hitler- •
ovcov v starodávnom ukrajiuskoui meste, tak ako všet* ky ich zločiny, nezostane bez spravodlivého trestu ľ x
(Z materiálov Sov. tlač, kancelárie.)

Nesmíme se divit uveřejněným jřísaěvkůii v rusínském
jazyce, nebot mnoho bojovníků bylo z Podkar>at. Rusi.
Republika se jim odvděčila tím,že je vrhla do chřtánu

Stalina.

14

VÉSTNÍK 6/56

KALENDÁRIUM
Před sedmdesáti lety, 3.6.1924, zemřel v
Kierlingu u Vídně spisovatel FRANZ Kafka,
vedle rabího Jehudy Lówa ben Becalela zřejmě
nejslavnější židovská osobnost českých zemí.
Narodil se 3.7.1873 v Praze.
Před devadesáti lety, 8.6.1904, se v Kutně
Hoře narodil architekt, jevištní a kostýmní
výtvarník FRANTIŠEK ZELENKA. O jeho Životě
a mnohostranném díle jsme v Rch psali více
krát. F.Zelenka zahynul 19. října 1943 v
Osvětimi.
Před 140 lety, 10.6.1854, se v Novém Kníně u Dobříše narodil právník a významný či
nitel českožidovského hnutí AUGUSTIN STEIN.
Po absolutoriu právnické fakulty UK v Praze
pracoval až do'důchodu (r. 1920) na pražském
magistrátu, od r.1902 ve funkci magistrátního
rady. Od r. 1893 tu vedl asanační referát. Byl
členem reprezentace pražské židovské nábožen
ské obce a od r. 1922 jejím předsedou. Před
sedal rovněž Nejvyšší radě Svazu židovských
náboženských obcí v Cechách, na Moravě a ve
Slezsku. Stein byl redaktorem Kalendáře Česko-židovského a patřil k prvním překladate
lům hebrejských modliteb do češtiny. Zemřel
31.8.1937 v Praze.
20.6. uplyne 200 let od narození lékaře,
dramatika a překladatele ALOISE LUDWIGA
JEITELESE (*1794 v Brně). Studoval v Praze a
ve Vídni, kde r.1819 absolvoval medicínu.
Zároveň se věnoval studiu španělských a ital
ských dramat a psal poezii (některé z jeho bás
ní zhudebnil Ludwig van Beethoven - cyklus
An dle feme Geliebte). Přátelil se s Grillparzerem a s dalšími umělci kolem vídeňského
Hochburgtheatru. Roku 1819 začal se svým
bratrancem Ignatzem Jeitelesem vydávat týde
ník Siona. Z té doby pochází většina jeho
dramatických děl. Obzvláště úspěšná byla
parodie Schicksalstrumpf, kterou vytvořil spo
lečně s J.F.Castellim. I další hry A.Jeitelese
byly inscenovány v Burgtheatru a na mnoha
jiných německých scénách: Die Machl des
Blutes nach Moreti, Aug’ und Ohr, Der Liebe
Wahn und Wahrheit, Die Herangenossen aj.
Z jeho vědeckých prací připomínáme stať Der
Lehrer der Propheten, uveřejněnou ve Wertheimerově Jahrbuchfiir Israelilen 5618 (185758). Roku 1821 se Jeiteles usadil v Brně, kde
žil až do své smrti (16.3.1858); od roku tu
1,848 rid(l redakci Bríinner Zeitung.
29.6. vzpomeneme 15. výročí úmrtí KARLA
Laguse (*
12.6.1903). Do roku 1939 působil
v Praze jako advokát. Za okupace byl vězněn
v Terezíně, r. 1944 byl deportován do Osvětimi
a pak do koncentračního tábora Gross-Rosen.
Po osvobození působil jako právník na minist
erstvu průmyslu, ale brzy se vrátil ke svému
původnímu povolání. Začal zpracovávat své
osobní zážitky z okupace a studoval historické
dokumenty, aby mohl podat svědectví: tak
vznikla - ve spolupráci s historikem Josefem
Polákem - jedna ze základních prací o terezín
ském ghettu, Město za mřížemi (1966). O rok
později vydali oba autoři spolu s Táňou Krulišovou publikaci Terezín, ilustrovanou kres-

/

bami terezínských dětí. Lagusse mj. podílel na
vytvoření stálých expozic Terezín varuje a
Nepromlčené zločiny ve Státním židovském
muzeu a v Terezíně a na koncepci výstav s
touto tematikou; největší úspěch měla výsta
va kreseb terezínských dětí Motýli tady nežijí.
Na konci 50.let začal pracovat ve Státním
židovském muzeu, kde se zasloužil o zachování
téměř neporušené kartotéky vězňů terezín
ského ghetta. Později působil též v Památníku
Terezín. Publikoval ve Věstníku Rady židov
ských náboženských obcí, v Judaica Bohemiae
a v Hlasu revoluce.
Ip

Franz Kafka (kresba Helena PčloU)

PŘED PADESÁTI LETY
Začátkem června 1944 sepsali dva uprchlí
osvětimští vězňové Arnold Rosin a Czeslaw
Mordowicz v Liptovském Mikuláši zprávu,
která doplnila svědectví o krvavém masak
rování maďarských Židů, od již v dubnu
uprchlých osvětimských vězňů, Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby.
2. června si zapsal Egon Redlich do svého
terezínského deníku: Naši nepřátelé jsou velmi
soucitní. Posílají těžce nemocné, sirotky a
starce v nákladních vagónech na východ - ale
obraz (v dětském pavilónu), na němž je nama
lován tygr s mládětem v tlamě, přikázali opra
vil, aby se malé děti nebály. A orchestr musí
hrál jen veselé skladby...
Téhož dne uveřejnil chicagský list Denní
hlasatel zprávu o rozhovoru Angela Goldsteina
s prezidentem Edvardem Benešem. Ten tvrdil,
že většina zpráv o úplném vyhubení všech
Židů za nacistické okupace je přehnána.
4. června bylo v Terezíně 27.963 vězňů,
a to 12.640 z Protektorátu a 9.143 z Německa.
6. června zaznamenal v Terezíně Willy
Mahler: Záhy po poledni byla zde kolportována
zpráva o zahájení invazních akcí na Západě...
Po dlouhých měsících je nálada veselejší. O tři
dny později: Z oficiálních míst jsme slyšeli, že
zatím akce zkrášlení města stála asi pět a půl
miliónu korun.
10. června obdržel čs. diplomat ve Švýcar
sku J.Kopecký zprávu A.WetzIera a R.Vrby o
osvětimské továrně na smrt a o osudu terezín
ských vězňů v jejích plynových komorách.

12. června rozhodl Hitler, aby byly zas
taveny přípravy na dlouho připravovaný mezi
národní protižidovský kongres v Krakově.
13. června odeslal Jaromír Kopecký do
Londýna depeši, že se připravuje na 20. čer
vna opakování hromadné vraždy vězňů tere
zínského rodinného tábora.
15. června vydal říšský vůdce SS Heinrich
Himmler zákaz fotografovat popravy konané
v říši i mimo ni. Takové fotografování je škod
livé pro německou vlast.
Téhož dne zveřejnil londýnský rozhlas po
prvé zprávu o vraždění v terezínském rodinném
táboře v Osvětimi-Birkenau.
16. června a v následujících dnech vysílal
londýnský rozhlas, co se v rodinném táboře
stalo, spolu se zprávou o hrozícím nebezpečí
jeho vězňům 20. června.
18. června vyslechla Čs. státní rada v Lon
dýně zprávu o tragickém osudu čs. Židů v Osvětimi-Birkenau a přijala k ní rezoluci s vý
strahou, že viníci již spáchaných i budoucích
zločinů neujdou trestu.
20. června byl v Osvětimi zastřelen první
židovský starší Terezína Jakob Edelstein - po
půl ro$e věznění v osvětimském bunkru. Před
jeho očima SS zavraždili jeho ženu, syna a
tchyni.
Téhož dne musel židovský starší P.Eppstein
předložit komandatuře SS návrh svých odpo
vědí na otázky, které bylo možno očekávat od
zahraničních návštěvníků.
23. června vrcholilo "zkrášlování" Terezí
na. Delegát Mezinárodního výboru Červeného
kříže dr.M.Rossel a dánští delegáti F.Hvass a
J.Henningsen navštívili Terezín. Eppstein vy
jádřil názor, že tito všemi mastmi mazaní po
zorovatelé se nedali oklamat.
Téhož dne dostal W.Garrett, šéfkorespondent britské zpravodajské agentury Exchange
Telegraph, z Maďarska zprávu Wetzlera a Vr
by. O jejím obsahu informoval nejen světový
tisk, ale přímo i britské a americké státníky.
24. června vyjádřil M.Rosscl úžas nad tím,
že nalezli v ghettu místo, které žije téměř nor
málním životem. Terezín označil za konečný
tábor, odkud nikdo není deportován dále.
25. června si zapsal E.Redlich groteskní
příhody z návštěvy delegace: Nekuřte, pánové,
pan Eppstein vydal zákaz kouření ve městě,
řekli Němci členům komise ČK.
Téhož dne projevil Eichmannův referent
pro Terezín Móhs projevil nad nadšenou Rosselovou zprávou bezvýhradné uspokojení a Rosselův německý průvodce Terezínem von
Heydekampf prohlásil: Věc se zdá být vyřízena.
26. června byla maďarské vládě předána
americká nóta požadující zastavení židovských
deportací s hrozbou leteckého bombardování
Budapešti.
Téhož dne připomněli v českém vysílání z
New Yorku Voskovec a Werich německé zloči
ny v Lidicích a Ležákách a další zločin: Zabí
jení Židů z Terezína v plynových komorách.
Koncem června započaly mezi terezínský
mi vězni v Btrkenau selekce, tentokráte nazý
vané odvody na práci. Připravovala se jimi
likvidace jejich rodinného tábora.
Připravil M.K.
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...aťto nezapomenou!
І

x.- ••cit vaciava Ceméi o, vynikající ом bnosti českého literárního života, si získaly
obdiv jak pro svoji faktografickou hodnotu,
tak pro vybroušenou formu, u tohoto autora
ovšem zcela obvyklou. Černý se politicky
velmi vehementně hlásil k levici, prezentoval
se jako stoupenec socialismu, i když zcela
jiného ražení, než byl ten, který u nás zavládl
po Únoru. V tétosoj^vislosti je velmi zajíma
vou kapitč^jeho vztah k Židům.
V.Ccmý dospěl k názoru, že politický vý
voj v Československu v komunistické éře byl
Židy hluboce ovlivňován. Černého přístup
má, jak tomu často bývá, dvojí rozměr: ideo
logický a ryze osobní. V osobní poloze Čer
ného vžtah k Židům zřejmě vyrůstá z jakési
odvěké, snad zděděné, nechuti (nenávist je
patrně příliš silné slovo), která v jeho pamě
tech má podobu i pohrdání a místy také ze
směšňování. U svých literárních i politických
protivníků nikdy neopomine vzpomenout je
jich židovského původu. K tomu samozřejmě
patří pečlivé uvádění jejich původního židov
ského jména, resp. obecně kompromitujícího
původu (např. rabínův syn Graus, Tůma Žid, advokátský synek.) Příliš citový poměr
v této otázce zavádí Černého k nepříjemným
omylům: svého čelného protivníka Kolmana
důsledně oslovuje Ernest Natanovič, i když
tento muž byl stoprocentní gój. Českým Ži
dům především vyčítá, že se odrodili, neboli
že nebyli Češi. Proto má např. za zlé Fischlo*, že emigroval po válce do Izraele. Velmi
vi
frekventovanou výtkou, v knize mnohokrát
použitou, je chabá znalos. češtiny a malá
láska k českému prostředí vůbec ze strany Ži
dů. Černý často naráží na dnes již vyhynulou,
ale v poválečných letech skutečně poměrně
výraznou skupinu židovských komunistů, kteří
měli německé vzdělání a kteří působili nejen
v Československu, ale v celém komunistickém
hnutí. U nich používá Černý pozoruhodnou
formulku: Němec, a k tomu ještě Žid (nebo
obráceně). Řízený úpadek české kultury za
komunistické éry pak podle Černého nelni
výsledkem pouze komunistické teorie a praxe,
ale vyplynul také ze záměrného působení Ži
dů. Proto žaluje na jejich absenci vztahu k
české historii a vzdělanosti. Českou kulturu
tedy postihlo dvoji ncšté-lí uostaiu se pod
^komunistické jho a k tomu ještě do spárů
Židům.
Na druhou stranu je nutné uvést, že muž
Černého formátu přece jen dovedl vidět téma
i z jiné stránky: o některých Židech se zmiňu
je i pochvalně. Ovšem za předpokladu, že se
nepletli do politiky a že se buď zcela_sžiH s
mělo nadčasový charakter (Orten). Tento rys
levého antisemitismu je ostatně velmi běžný;
na rozdíl od fašistů, kteří v tomto bodu nic
nepředstírali, na levici, která si zakládala na

USVi>.eilClil
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byl zvykem rafinovanější postup; odsuzovat
verbálně antisemitismus (Černý ho např.
vyčítá Václavu Kopeckému), do viditelné
funkce (většinou pochopitčlně bez reálné
moci) jmenovat Žida a ve skutečném živote
se ovšem řídit docela jinou politikou. Velmi
zajímavou zahraničněpolitickou epizodu no
vého režimu - vojenskou podporu nově vznik
lého izraelského státu - vykládá Černý jako
plod lokální iniciativy sionistické agentury
pracující v rámci KSČ. Připouští sice, že k
akci bylo nutné Stalinovo požehnání, nicméně
hlavní slovo příslušelo Slánskému a jeho klice.
Samotnému Slánskému přisuzuje vůdčí, nc-li
klíčovou roli v poúnorovém období - tuto éru
nazývá "dobou Slánského". Černý zjevně sou
hlasí s principem kolektivní viny, nebo spíše
jakéhosi kolektivního ručení, takže v imagi
nárním účtování, který národ druhému náro
du způsobil více zla, vyslovuje tento zdrcující
výrok, který věru stojí za ocitování: "Slánským

vidí na pozadí soupeření západního antickokřesťanského ducha, jehož plodem byly socia
listické myšlenky, s východním židovským
pojetím. Marx podle něj narouboval na ušlechtilou evropskou socialistickou myšlenku
židovský nesnášenlivý duch: dělnická i ida
jako hegemon revoluce je myšlenkovým převiescni Íl КОГЬ
ÍIUUV.SMJÍIU lll<á
národa. Marxova předpověď nevyhnutelného
vítězství socialismu je inspirována konečným,
osudově neodvratitelným vítězstvím Jehovy.
Nešlo samozřejmě jen o Marxe jako jedince,
Židé se do toho namočili jako celek: "Účast
židovstva na Internacionále je přesvědčivě
obecná." Černý se v tomto bodě ocitá v roz
poru rozumové spekulace a vlastního citu.
Tvrdí, že ve Francii "marxismus hrál roli
nepatrnou". Pro Černého, romanistu a celoži
votního bytostného frankofila.byla nesnesitel
ná představa, že by i sladká a čistá Francie
byla nakažena morem marxismu. Ale byla a
dokonce ho její duchové tvořivě rozvíjeli a málo platné - i ve francouzském marxismu
hráli významnou roli židovští intelektuálové.
V Sovětském svazu - mateřské zemi reálného
socialismu - Židé představovali rozhodující,
hybnou sílu vzniku režimu. Tady se Černý
dostává do polohy, která jeho étosu vzdělance
mnoho nesluší - aby se na to nepřišlo, schova-

Cekaní na doklady pro vystehování do Palestiny, Praha 1-946

u nás zadlužili, to ať je každému
zřejmo: nikoli oni jsou našimi mravními vě
řiteli, nýbrž my jejich, ať to nezapomenou!"
Černý se však v úloze Židů v českosloven
ském komunistickém hnutí naprosto mýlí z
důvodů, které by si patrně nikdy nepřipustil.
Je totiž pravdou, že prvním krokem českých
Židů (a ovšemže nejen českých) po vstupu do
komunistického hnutí byl naprostý rozchod s
jejich původem: odluka, lze říci i odcizení, od
jejich národa, od jeho nezištných i sobeckých
zájmů a cílů. Své vzdělání, intelekt, svůj celý
životní osud dali plně do služeb komunistické
strany, na židovské či dokonce sionistické cíle
ani nepomysleli. Troufám si tvrdit, že kdyby
Československo tehdy vyzbrojovalo arabské
státy místo Izraele, Slánský a ostatní židovští
komunisté by ani vteřinu nezaváhali a své
úsilí by napřeli tímto směrem.
Černý samozřejmě svůj antisemitismus
hluboce teoreticky podložil. Dějiny Evropy

li se Židé pod cizí jména ("většina se kryje
dávno přijatými pseudonymy"). Spiknutí
ovšem pokračuje: "1 dnes je nesmírně ne
snadné, ne-li nemožné, určit poměr Židů v
ÚV strany." Přítrž židovské vládě učinil te
prve Stalin, podle Černého teprve na samém
sklonku své éry. Originální Černého antisemi
tismus můžeme shrnout do méně učor.é p»>
doby: socialismus by byl krásny, kdyby iio
Židé nezprznili.
Pavel Vcreš

I

‘Pozn.red.: Ve čtvrtém dílu Pamětí (str.223)
však V.Černý píše: "...lituji, že jsem se neprá
vem choval chladně, čestný, ale plachý a
uzavřený Fischl, hluboce otřesený událostmi
u nás, zahořkj, vtáhl se do sebe a odcházel
legálně do Izraele, a to jsem mu právě měl za
zlé, českému básníkovi, necítil jsem dost, že
rozčarován vším, i českou poezií a českými
básníky, upíná se k tomu, co v sobě cítí ještě
staršího a základnějšího."

^Zfletane navždy hanbou střední Evropy, kdy po II.svět.válce se po návratu
Židů z nacistických koncentráků
v Polsku uskutečnil klasický pogrom na
již nepatrném zbytku Židů. Benešova administrativa nijak nespěchala s nav
rácením jejich majetku a tak zbytek Židů /mnohdy bez střechy nad hlavou,
protože v jeho rodném domě se roztahoval arizátor/ oprávněně zhnusen těmi
to poměry hotifně opouštěl Československo. To byla naše universita před úno
rem.
;
V.H.

1.července 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
SMRT V E T ŘEL C Ú M A ZR Á D C Ú MI

Od minulé
ho a tohoto
čísla jsme
začali uveře
jňovat seriál
těchto dokume
ntů na počest
50.výročí po—
ážky nacisv
ů. Časopis
DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
v originále —_
ČÍSLO ó;
byl zachrá- SIŘEDA. 16. SRPNA 1941.
něn Václavem
Hajnýavzákopech II.svě
tové války.
Jeho vojens
ká knížka
Boje mezi Marseille a Nizzou - 14.000 parašutistů v týlu německé
odebraná SPBobrany
obrany - Francouzská vojska se účastní invášních operací
k neznámým
Včera byla vydána tato zpráva štábu spojeneckých ozbrojených sil ve Středomoří:
Účelům mu jižŽ Dne 15. srpna v ranních hodinách vysadila se americká, britská a francouzská
vojska za silné podpory spojeneckého letectva na jižním pobřeží Francie. Vojska
nebyla vráCC'Vojska

RES PUBLICA

SPOJENCI SE VYSADILI
V JIŽNÍ FRANCII

se vysadila s amerických, anglických a francouzských lodí.

Nebyla to revoluce

JUDr.Ing.Jaroslav Anděl, pře
dseda Světového sdružení býva
lých čs.politických vězňů ži
jících v zahraničí /Curych/.
Jiný politický vězeň Ing.Če
stmír Vačko vzpomíná jak ko
lem 25.11
1984
*
po návratu zvězení na Mírově při práci na
opravě školy vyryl do čerstvé
ho betonu "Zemřel BrežněvlVši
chni zedníci plakali!" Myslím
že všechny generace žáků mají
denně nad svou hlavou na půdě
u komína jeden z příkladů ne
falšované odvahy. Stalo se v
Krouně, okres Chrudim.Mělo by
to tam být i dnes.---------------
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administrace zahr. tisku
NEZÁVISLÉ
INFORMAČNÍ A TISKOVÉ CENTRUM

fakturace

Dlouhá tř. č. 12
1

tel.Aax: 29 18 84

Praha

Obdržel jsem Vaši fakturu ze dne 31«8.1983 na částku

325,40 Kčs, kterou bych okamžitě proplatil nebýt toho,
že ui od 23- čísla 1983 přestal docházet polský katolický
časopis “Tygodnik Pow^zechny”. Jinými slovy obdržel jsem

1,

pouze čísla 6 - 22. Tedy pouze 17 čísel což jak jistě
uznáte podstatně snižuje uvedenou fakturu. Prosím, aby

před návštěvou Jeho Svatosti paoeže Jana Pavla II ve své
rodné zemi došlo zásahem našich cenznrních úřadů k zasta
vení rozšiřování tohoto týdeníku. Proti takovému postupu
co nejrozhodněji protestuji a v případě, ,že mi sdělíte

ateliér

co způsobilo toto narušení,budu si stěžovat přímo tam.

- budova Mánesa,

Pokud mohu vyslovit svůj názor,domnívám se, že těsně

39154 Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34

787 C1 Š u m p e r k

rek

Л/ " " j

INZERCE V OBORU

mi v tomto smyslu byla tato faktura pozměněna.

Masarykovo nábřeží 250,110 00 Praha

_______ —

110 01

demokratických Iniciativ
se olď.em v 3-'n& - ctíct odni oddálení-1
602 00 íiRNO, Novákova 8
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Komunisté rozložili národní odboj <
Spoluzakladatel a jeden z vedoucích pracovníků nekomu
nistické odbojové organizace za nacistické okupace Politické
ústředí dr. Prokop Drtina o začátcích domácího odboje napsal:

"Českoslovenští komunisté
bezprostředně po objetí Molotova
Ribbentropem rozložili dosavadní
jednotu domácího národního
odboje, distancovali se od něho,
začali vystupovat útočněji proti
jednotné koncepci všech ostatních
českých politických stran v odboji,
dokonce i proti zahraničnímu
odboji, prezidentu dr. Benešovi a
proti naší účasti po boku Spojenců
ve válce s Německem.
Lze si vysvětlit pouze tajnou
podzemní ilegální situací české
domácí politiky za války a pak
mocenskými poměry evropskými po
vítězství nad Německem, že tato
zjevná zrada jednotné národní
fronty za války a za okupačního
• útisku, kterou spáchala v třicátém
devátém roce Komunistická strana
Československa, zůstala po válce
bez spravedlivé odplaty a že se

dokonce komunisté mohli vydávat
neoprávněně za vedoucí sílu
domácího odboje.
Zjevně se to tehdy projevilo
jedině ilegálním tiskem, zejména
ilegálním Rudým právem, totiž že
válka mezi Polskem, Velkou
Británií a Francií na jedné straně
a nacistickým Německem na straně
druhé je typickou válkou
imperialistickou, na které dělnická
třída nemá zájem a musí být z tříd
ních důvodů proti ní. Dělnictvo se
nesmí dát svést zájmy české
buržoasie, jejímž reprezentantem je
dr. Beneš a československá emi
grace na Západě, a nesmí se stavět
na stranu protinacistických
mocností proti Německu. Hitler a
nacismus bude smeten společným
bojem dělnických evropských mas
ruku v ruce s německým próletariátem!"

časopis politických
vězňů
i

INFORMACE
O SPOLEČNOSTI

PRO
LIDSKÁ
PRÁVA
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NOVINKY

ZO SOVIETSKEHO

— Za výborné zásobovanie i mr
venej armády /.braniami, bolo wznamcuaué mnoho závodov l udového
komisariátu zbrojenia, ako aj mnoho
robotníkov, inžinierov, majstrov, ria
diteľov týchto továrni. Noviny Iz.vcstija- píšu pri tejto príležitosti: Náš
národ miluje a cení tvorcov veľko
lepých soviclských zbrani. ... S po
citom hlbokej vdačnosli vyslovuje
soviotský národ slávne mená tých
svojich synov, ktorí dali Červenej
armáde najlepšie lanky, delá, auto
maty a iné zbrane ...
■ Stalinská oblasť zakončila žne.
Niektoré okresy už. vymlátily. I rodu

činí mi iiekiar ls ?? cciilne.rov.
V severný riečny pristav Moskvy
priplával) priamou cestou z Aslrachani cez Voku a cez kanál lolva ■
Moskva a vlečné lodi. Dny priviez.ly
na vzdialenosf ,’{.?(Ui kilometrov
Vä.titltl lún iiaľly.
- Závod Srp a kladivu v Char
kove. кітч úplne bol rozrušený ľašistami a teraz. už je obnovený, vy
pustil prvé' nilálačky.
Iíada ľudových komisárov sa
ustiirsla na oreaiiizácii osláv z príle
žitosti stulelia zo dňa smrti veľkého
ľii'kélio básnika Krylova. Bude vy
dali,i pínii sbierka diel Ivrv leva.

Na Tukovskom .Slovensku:

KONCENTRÁK
Smiech vylúdil mi gardistický znak . .
’Ty sa mini smeješ? t aká ťa koncentrák.'
A zvážnel som. Tvár zatiahol mi mrak . . .
■ Telia lo mrzí? < ak;i ťa k"iueiitr.ik . . Hnevom som vzbĺkol, /.červenal sťa rak...
»Ali, ty sa hneváš;' t aká ťa koncentrák.
A bol mi žiaľ, Prúd slz mi kalil zrak . . .
sľlačeš nad byvším;' také ťa koncentrák.
Jedno mi bolo už či lak, či lak . . .
>Nenadchýftaš sa? taká ta koneeulrák.
;>Na sfráž<'. zreval som. ruku zdvihol Гак . . .
»Tý pokrytec si. (aká ťa koncentrák.
Čakám, že kedy ma už trafí šlak . . .
’Ty čakáš spásu? Spasí ťa koncentrák.

HUDBA POVZBUZUJE
Návšteva u jednotky pplk. Prikryla
postavila uaši hudební četu před
těžký úkol, neboť před dvěma mě
síci navštívila tuto jednotku hudba
por. Nejedlého, složená z nejlcpšícli
hudebníku našeho sboru. Velitelství
jednotky uspořádalo pro své přísluš
níky !) koncertů a na přání velitelu
sovětských nemocnie 6 koncertu pro

raněné rmioarniějcc. Za (i dní vy.
konala naše hudba 15 koncertu a
jeden taneční večer. Jak se líbilo
a pusoliilv vystoupeni naši hudby,
o lom přinášíme výňatek z časopisu
Plameň slobody .ve kterém setro
vi: \ lei hl.i dnech zavítala k mim
dechová hudba sesterské jednolkv.
Tmiy krásných českých, slovemských
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a podkarpaloiikrajinských písni roz
lehaly se kasárnami. Každý přísluš
ník jednotky cíli v tčclilo písních
hlas svého domova, píseň háju a ze
lených lučin: píseň své milé, kletá
vzpomíná a věří. A my v mys>i
přísaháme a slibujeme, že se donni
vrátíme vítězné, že setřeme slzy
matek a sester, že zažehnáme, climiin
z otcovských čel. že nepřestaneme
msti! se. německým a madarským
vrahům. dokud posledního nesmeteme
s tváře z.eiuěe.
Naše vystoupení v sovětských ne
mocnicích získalo nám a celé naši
armádě mnoho vřelých sympatií u
našich spolubojovníku, rudoarmějcu.
Nebyla cizí naše hudba synům ši
roké Rusi a úrodné Ukrajiny. Hned ,
prvními tony získali jsme jejich
srdce a mnohé skladby tak se líbily,
že musely hýl opakovány. Velitelé
nemocnic z.ilii různil i spojeiieetv i SSSR
s naší republikou i bratslví našich
národů a přáli nám brzký návrat
du osvidxizc'ié vlasti.
Ppor. Židlický Jaroslav

Dopisy redakci
(Hec ppor. leiucra Kuria, který
čekal na svého syna v ťernov icicli,
nám poslal dopis, ve kterém uvádí:
"Cekal jsem na syna více než. 4
roky. Bolestná byla pro muc zpráva
o jeho smrti. Jeho kamarádi mi
řekli, že pa II čestně v boji u Bílé
Církve, že byl vždy vzorným vojá
kem a lo zmírňuje mou bolest.
Dověděl jsem se o sbírce na ko
lonu tanku, která se n Vás prová
děla. Dovolte mně, abych místo
syna věnoval na Vaši sbírku přilo
ženou částku 50(1 rublů.“
Pózu, reci.: Poněvadž sbírka na
kolonu lanka ."Český Malín« byla
ukončena, předali jsme částku 50(1
rublů sl. bance do fondu na obra
nu státu.

Vydává oddělení osvěty a propagandy

DENÍK

1. Č Ľ S K O S І. O V E N S K É II O SBORU

V

SSSR

STŘEDA. Ki. SRPNA 1944.

ČÍSLO 5;
U-HJimiBUl—........ .....

■

P ■ ■■■”"

SPOJENCI SE VYSADILI

V JIŽNÍ FRANCII

Boje mezi Marseille a Nizzou - 14.000 parašutistů v týlu německé
obrany - Francouzská vojska se účastní invášních operací
Včera byla vydána tato zpráva štábu spojeneckých ozbrojených sil ve Středomoří:

Drtě 15. srpna v ranních hodinách vysadila sc americká, britská a francouzská
vojska za silné podpory spojeneckého letectva na jižním pobřeží Francie. Vojska
se vysadila s amerických, anglických a francouzských lodí.
V dalších zprávách se uvádí:
Spojenecká vojska narazila při vysazeni na minimál
ní od]«r. Prvních cílu bylo dosaženo za méně než
1 hodinu. Na pobřeží bylo vysazenu i sledu pěchoty
za 2 hodiny.
Výsadce předcházelo 4 denní prudké bouiliardmáni
pobřežního úseku od Marseille do Janova. \čera ránu
za svítání bylo provedeno prudké bombardování již
ního francouzského pobřeží. V
hod. počaly spoje
necké válečné lodi ostřelovali pobřeží a za hodinu pole
se vysadily první spojenecké úderné jednotky . Lodi se
spojeneckými vojsky byly chráněny silit válečnými
loitmi, jež vypluly ze základen v severní Africe. Kalii
a- s ostrovů ve Slředozemníni moři.

Před přisláním byli shozeni parašutisté a vojska
dopravena na kluzácích Za německou obranou bylo
svrženo přes I4.l)llii parašutistů.
Přistání bylo provedeno na několika místech na
úseku IGO km dlouhém mezi Marseille a Nizzou.
První přislání bylo provedeno na jihozápad od města
(■aniies.
Velileleni francouzských jednotek, jež. se vylodily v
jižní Francii je cen. l.eiTeri|iie. (len. de Gaulle vyz
val francouzský národ k všeobecnému povstání a fran
couzské dělníky ke neutrální slávce.
Německý velitel největšího francouzského přístavu .
Marseille v у dal rozkaz, aby všechny osoby, jejichž pří
tomnost není důležitá pro německá vojska, opustili město.

Francouzská armáda bojuje znovu na vlastní zemi
Vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil ve Stře
domoří gen. Wilson pronesl do rozhlasu lolo poselství
k francouzskému národu:
Armády spojenců se vysadily v jižní Francii. Jejich
cílem je společně se spojenecky mi armádami postupu
jícími i Normandie vyhnali Němče z Francie. fran
couzské ozbrojené sily se účastni těchto operací, při
čemž bojují bok po trnku se svými spojenci a hrany *

ve zbrani na souši, mi moři i ve vzduchu.
Francouzská armáda znovu žije. Bojuje z.novtl na
svv vlastní zemi za osvobozeni své vlasti. Všichni Fran
couzi. a to jak civilní obyvatelstvo, tak vojáci se musí
zúčastnil Imje. Liše povinnosti vám budou sděleny.
Mějte na panieli rok l'.H-s. Vítězství je jisté. Skon
číme boj co iifjiyvhlrji. aby se Francie niobia zu&vh
vrátil k svobodnému živ ulit. Ať žije Francie!
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Velké ztráty Nemcov
Operačná zpráva Sovietskej inform. kancelárie z 14. aug.
Na sever a na západ od města 1’ecery (1’ečory) naši- vojská
v bojoch dobyly viac ako S<> obci, medzi nimi Alikitonijae. Jarveuja. I.evi.
Varní/Kojola,'Mustajme, Osula, lírvastc, líassi, Madisc a žel. stanice IItime(s3,- Orava, Vabila.
V prostoru mesta Rasejnej naše vojská odrážaly útok) pechoty a
tankov nepriateľa, ktorý utrpel veľké ztráty na ľudskej sile e v technike.
Na východ od Pragy naše vojská odrážaly útoky veľkých síl pechoty
a tankov nepriateľa.
. Na severozápad a západ od mesta Sandomierz naše vojská
жЦЮкгаСотаІу viest boje za rozšírenie predmustia na ľavom brehu rieky Visly
a dobyly niekoľko obci.
Na západ od mesta Sánok naše vojská odrážal} útoky prclmty a
tankov nepriateľa.
Na ostatných úsekoch fronta nebolo podstatných zmien.
Naše vojska zničily 114 nemeckých lankov a Z!) lietadel.

Ústupová cesta Nemcov z Normandie
sa zužuje
Spojenecké vojská postupujú v
koridore Falaisc — Argentan i zužily
ústupovú cestu Nemcov'na ?ll kilo
metrov. Cesta sa zužuje každou ho
dinou.. Spojenecké vojská nasiiipily
zo severa smerom k Celesine, rychl >
dosiahlv svoje prvé ciele. Přechodily
cez rieku Lesin a teraz pevne sa
zakotvily vo vzdialenosti G kilome
trov od Falaise.
Na druhej strane koridoru spojenecké
vojská postúpily na sever od l.c-.Maii
a Alancon, a podošlv k Arge.iilan
kde začaly boje na ulic.ach. Vnútri
vreca, ktoré sa vytvorilo v Normandii,
spojeuecké vojská postúpily ku preclil.

Medzi riekami l.esin a Urne predvoj
spojeneckých vojsk postúpil o 5 kilo
metrov. V doline rieky vyčištěný od
nepriateľa Tury - Arcour. Druhé jed
notky nastupujú smerom na juh od
Vire pozdĺž cesty (ialcnioi — Tincliebreii.x. Vojská, ktoré postupujú pozdľž
južnej hranice vreca, přiblížily sa
k Domľroii.
\ Bretagne eŠle trvá boj i okrese
SI. .Malo. V okrese Brest i l.orient
situácia bez zmien.
Veľké skupiny všetkých typov
lietadiel už tretí deň bombardujú
nemecké rojská. ktoré sa nachádzajú
vnútri ireca \ Normandii.

ZO SVETA
— Francúzska vnútorná armáda
oslobodila 4 nové miesta a obkľú
čila 1500 nemeckých vojakov a dô
stojníkov.
— Medzi Spojenými štátmi se
veroamerickými, Veľkou Britániou
a francúzskym výborom národného
oslobodenia bola uzavrcuá dohoda

o civilnej správe vo Francii.
— Vo Vichy, ohroženoni parti
zánmi. patroluje v uliciach mesta
jtitiii policajtov.
— Pre válečné operácie na Bal
káne bolo zriadené spojenecké ve
liteľstvo.,
5<ni rumunských vojakov bolo

16. srpna 1944
odsúdených k smrti za srážky s ne
meckými vojakmi. 5(H)l) rumunských
vojakov dezertovalo z armády.
— I laliansku sa pripravujú
spojenci k útoku na »(»otenlniie<,
ktorá je poslednou obrannou líniou
Nemcov v Taliansku.

- 3 zástupcovia bulhárskej vlády
sa síšli so zástupcami národného
výboru oslobodenia Jugoslávie.
— Nemci odpravili 20Ô00 fran
cúzskych zajatcov na obranné práce
na Siegľridliniu.
'
— Dopisovateľ sUnited Press<
hlási, že jiodľa mienky vojenských
pozorovateľov Nemci v južnej Fran
cia nemajú menej ako 4 a viac ako
i divízii; m.ijii len odinedzený počet,
tankov ;i úplne bezvýznamné sih
letectva.
' operácii po výsadke vojsk sa
zúčastnily aj Iransjmrtné lietadlá,
ktoré nenarážuly na pžiadon odpor
iivpriaíclských stíhačiek.

Nový zločin
H á ch o v cú
T. zv. prolcktorátní >vláda< vy
hlásila totálni utobilisaci a prohlá
sila že udělá vše, aby tato mobilisace byla provedena úspěšně. Kat
českého lidu K. H. Frank při této
příležitosti pozdravil vrchního zrádce
z ■prolcktorátní vlády
*
Krejčího
a blahopřál mu k iniciativě >vlády-,
k let á se s takovou samozřejmost i
zařadila do totální mobilisace Říše,
aniž vyčkala nějakých zvláštních
pokynu.
A jako vhodný komentár k této
zprávě se oznamuje z Prahy, že
tam německý zvláštní soud odsoudil
dva Čechy k smrti za to, že prý
pomáhali ^nepřátelskému státu
*.
Iláclia. Moravec, Krejčí a spol.
se tedy rozhodli pomáhat Němciim
doslovně až do roztrhání těla. To
se jim tak(1 vyplní.
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OSTRAŽITOST VŽDY A VŠUDE
Když rozvědčík daleku před snuj.
Jednotkou propátrá'á terén, div.i ><•
na stromy v lese, zda na nich nej
sou schováni němečtí anlouiatrici.
osamělé křovisko na poli jemu po
dezřelé. v V vesnici obraci svou po
zornost na kamennou budovu, kde
suad Je umístěn nepřátelsky stah.
Všímá si každé podrobnosti.
Nesmíme však zapomínali, že v
dnešní válce , nepřítel není jenom
před naším prvním sledem, ale i i
blízkém týlu fronty a často i v hlu
bokém zázemí. A tu máme my
všichni, af jsme v přední linii neb
kdekoliv, povinnost, objevil a odha
lil nepřítele. Til se stáváme všichni
rozvědčiky.

*
Proemí/íiiK
uy ni krajem, kde před
m-kolika dny l.y li jěšiř Nriuri.
Nekleré néniecké a maďarské jednot
ky byly zde úplně rozbily a lesy
klinuli ještě teď skupiny otrhaných
fašistů, kteří jsou odhodlání. prodal
svnj život co iiejdrážc. Таке' mezi
civilním okyvatclstveni jsou jednot
livci. zrádci nebo prostě němečtí
agenti. Objevili roztroušené nepřá
telské skupiny. najiti a odhalili š|iiony
a zrádce
loje úkolem nás všech.
Co přimělo čel. M.ijkraka k lomu,
aby nepozorované sledoval ženu,
která nesla potraviny ? .Němcům,
skrývajícím se
sluhu ? I'e|. )laj- 1
krilk měl prus|ě u|e'řellé OČÍ. \ silni
si podezřelé ženy, která sla pudel

Будьмо обережними!
Наші частини вирушили в похід.
Мене виправили вперед, щоб знай
ти помешкання для нункта збору.
Приїхавши, я знаііїнои місто зовсім
розрушені*. В центрі стояли два
будинки, з яких я один занив.
Рано обійшов ціле місто, щоб
ог,іян?ти сумну картину, залишив
шу німецькими бандитами.
одні а, на-нів зруйнованім бу
динку, на краю міста я знайшов
канцелярію, в якій колись урлдоші.чи німецькі СС-івці. Це я спіз
нав тому, що на столі знайшов
записник. в котрім були назнанім
добровільців-україпців і поляків в
організацію СС. Я рішив, що цей
записник може мати велике зна
чіння, і зразу заніс його комен
данту міста.
1 справді, як мені всчером раз
назував комендат. за цими пазвапиями він зловив в той самий
день чотирьох бандерівців. Вони
призналися, що належали до СС і
були н функціях командирів бан
дерівських громад.

Командир мені подякував, дав
писемну ціхва.іу. щоб передати
па наш штаб. Потім зі міню поіірощався іаьіічи г.нш.іиіі: Пра
цюйте і надалі таї;! Т.н.і бійці
Погрібні б.ЧГІ.КІВІЦІІПІ!"

Вудьмо обережішчп. бо таких
випадків буде більше.
..
дес. Кипі

Návštěva Hitlera
u Napoleona
(litier вз роїніїї x Paríži nav
štívil Napoleonovu hrobku a zakle
pal na tlesku mramorové rakve:
Z rakve se ozval Napoleon :J
,.ivdo jsi. že mi ani po smrti ne
dáš pokoj ?
..Ty mne neznáš? Já jsem veliký
Hitler, a válčím právě s línskeiu.
Chtěl jsem] se s teho'i’ irothn po
radili. . ."
..'•o li mohu dát vyhoruoii ra
du." odpovídá Napoleon. ..|Mij4 si
rychle ke шш1 lehnout".

cesty a když ho4 uviděla, zahnula
náhle do kukuřicového pole.
Když čel. Majkrak přivedl své
zajatce na štáb, ukázalo se, že je
den z nich je. SS-ovcc. Je tedy více
než pravděpodobně, že svou ostraži
tosti zneškodnil vrahy děli a žeo.
Co platí pro území Sovětského
svazu, to platí ovšem také pro osvo
bozené území Polska a naší repu
bliky . I u nás doma zanechají němečtí
fašisté své špiony a diversautv. I u
nás 'doma zrádci a kolaboranti se
budím všemožně snažit, aby uás zaicdli na falešnou stopu, aby chráuili
cizí pány, kterým se zaprodali. Ne
snadno bude poznat tyto vyvrhřlce,
neluď oni mluví naším rodným ja
zykem. Budou nás vítat a budou se
tvářil jako jiejvřelejší vlastenci. Ve
své radosti, ve svém štěstí, že vidíme
opět naše lidi na naší půdě, ne
smíme však hýli méně ostražili, aby
chom mohli včas odstranit provoka
téry. fašistické aeitálory a škůdce
národa.
ppor. |)r. Jlarkus K.

NA STRÁŽI...
Vojín S. pri konaní strážnej služby
v noci vyzval neznámeho, aby sa
zastavil a chcel ho zisfovaf. Tento
sa však nezaslavil a dal sa na útek.
Strážny .strelil trikrát na neznámeho
ciiila. ktorého našli ráno raněného
do kolena v blízkej dedine a odov
zdali príslušným vojenským úradom.
Pri vypočuli udával, že je zbehom
z nemeckého zajateckého tábora; vý
borný telesný stav však tomu ue
*
nasvedčuje, Je. podozrenie, že nezuáiny civil je špiónom.
Velitel jednotky udelil veliteľskú
pochvalu strážnemu za veľmi dobré
vykonávanie strážnej služby.
Tento prípad je iľalsím dôkazom,
že naša ostražitosť ani na jednu
minulu nemôže byť a nesmie byť
oslabená.
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PŘED PADESÁTI LETY
V dubnu 1943 dostal Himmler od svého
statistika Korherra zprávu o konečném řešení
evropské židovské otázky, uvádělo se v ní, že
počet Židů se snížil o 3.112.897. Himmler
projevil uspokojení, ale nařídil, aby se na
žádném místě zprávy nehovořilo o Sonderbehandlung der Juden. Místo o zvláštním za
cházení se mělo psát o transportování Židů na
ruský východ.
2. dubna Československý červený kříž
požádal Mezinárodní výbor ČK, aby Terezín
směli navštívit alespoň zástupci německého
Červeného kříže.
4. dubna bylo uvedeno do provozu další
ze čtyř krematorií a plynových komor v Birkenau; komory byly vybaveny pro industrializo
vané masové vyvražďovaní židovských vězňů.
9. dubna sdělil denní rozkaz v Terezíně,
že po útěku šesti vězňů ghetta nařizuje trestní
opatření? Byl vyhlášen zákaz svícení, všeobec
ný zákaz vycházení a zastaveny všechny pod
niky, pořádané ve volném čase. Vycházet na
ulici se smělo jen z pracovních důvodů.
14. dubna informoval ženevský sekretariát
Světového židovského kongresu, že se hledá
způsob, jak zařídit odesílání balíčků nejen do
Terezína, ale i do Osvětimi, Sosnovce. Birkenau a Jawiszowic. Ze zprávy je zřejmo, že v
Ženevě tehdy nebyla známa spojitost Osvěti
mi a Birkenau, který byl skutečně považován
za pracovní tábor.
16. dubna řekl Hitler Horthymu: S Židy
se musí zacházet jako s tuberkulózními bacily,
od nichž se může nakazit zdravé tělo. To [je
jich vyvraždění] není kruté, když se pomyslí, že
dokonce nevinná stvoření jako zajíci a srnci
musí být zabíjena, aby nenapáchala škodu.
19. dubna začalo povstání ve varšavském
ghettu.
Téhož dne byla zahájena spojenecká kon
ference na Bermudách, která měla projedná
vat pomoc židovskému obyvatelstvu na území
ovládaném Německem. Otázka pomoci zbýva
jícím evropským Židům a židovským uprchlí
kům byla prakticky odložena na poválečnou
dobu.
21. dubna dostala "Banka židovské samo
správy" v Terezíně 53 miliónů "Ghettokronen", aby bylo možno předstírat, že v terezín
ském koncentračním táboře existuje normál
ní peněžní hospodářství. Přímo komediální
bylo nařízení, které zakazovalo brát tyto "ban
kovky" s sebou do transportu, aby se zabráni
lo "deflaci
*.
22. dubna přijel do Terezína první trans
port Židů z Holandska; postupně jich přijelo
4.897.
23. dubna jeden ž vůdců varšavského po
vstání Mordechaj Anielewicz napsal v dopise
propašovaném z ghetta na "árijskou" stranu
města: Sen mého života se naplnil. Židovská
obrana v ghettu se stala skutečností... Jsem
svědkem nádherného, heroického zápasu židov
ských povstalců. Přes mimořádně silné nasaze
ní německých vojenských sil a jejich bezohled

jsem postrádal ty, kteří neodmyslitelně patřili
k mému mládí. V jejich domech žili cizí lidé,
jejich šaty nosili noví majitelé... Všechno mi
připomínalo umučené a při pohledu na ne
známé lidi - na ulici, ve vlaku nebo v kině - se
mi vtírala otázka, jak se asi ten který z nich
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ný postup sc povstání až do 16. května nepo
dařilo potlačit.
29. dubna vydal říšský tiskový vedoucí zá
vaznou parolu všemu tisku, aby se neustále a
bez přestávky zabýval židovskou otázkou.
V dubnu se terezínským technikům podaři
lo dokončit náročnou a vynalézavou rekon
strukci pivovarského kotle, která umožnila
dálkově vytápět kuchyně, ústřední lázně, odvšivovací stanice a dílny v bývalé jízdárně.
K odvšivování se začal používat plyn Cyklon.
Dubnové číslo bulletinu Československého
židovského reprezentačního komitétu v New
Yorku přineslo zprávu, že do Palestiny přijela
druhá skupina 74 židovských dětí z Němec
kem porobených evropských států. Bylo v ní
12 dětí z Jugoslávie, 18 z Polska, 18 ze Slo
venska, ostatní z Německa a Rakouska. Mno
hé z nich unikly hrozné smrti. Zejména deti
z Polska a ze Slovenska viděly hrozné scény
mučení Židu, psalo se v bulletinu.
V dubnu zemřelo v Terezíně 1.285 vězňů,
přijelo 1.232 nových. Na konci měsíce bylo
v terezínském ghettu celkem 43.651 vězňů.
Připravil M.K.

Jak to, že jsem právě já jedním z nemnoha,
které nacisté již nestačili povraždit a kteří se
dožili Hitlerova konce? klade na počátku své
knihy vzpomínek Josef Klánský otázku, na niž
hledají tak či onak odpověď všichni, kdo
přežili. Sebevětší udatnost, rozsahu, chytrost
byly málo platné tváří v tvář rozjeté mašinérii
smrti... Bez přispění náhodných - bohužel jen
velmi výjimečných - okolností, jako v mém
případě, nebylo úniku před deportačními vla
ky, plynovými komorami nebo popravčí četou...
Dětství prožil v malém koutu země na vý
chodním Slovensku. Vychován byl v rodině
svého strýce, sabinovského advokáta a před
sedy místní židovské obce Samuela Forgácse.
Pesach a Vysoké svátky slavili v matčině
rodině v Michalovcích, kde se na seder schá
zelo celé příbuzenstvo. V obci Rosino na
jihozápadních hranicích Podkarpatské Rusi,
rodišti svého otce, trávíval prázdniny. Neoby
čejně živě líčí maloměstský život těchto obcí,
jejich obyvatel a návštěvníků synagógy. Matu
roval ještě v r.1939 na prešovském evangelic
kém gymnasiu, ale protože se vídeňskou ar
bitráží stal maďarským občanem, odešel hned
poté do Budapešti, kde byla situace přece
snesitelnější než na rychle se nacizujícím
Slovensku.
Následujících šest let života v Maďarsku je
také zprávou o tragické kapitole z historie
holocaustu československých Židů, protože se
sem uchýlily tisíce bývalých občanů ze Sloven
ska a Podkarpatské Rusi, ilegálních emigrantů
a uprchlíků. Protižidovské předpisy se zde

doposud omezovaly na snižování židovských
zaměstnanců ve všech oborech. Situace se
zhoršila přistoupením Maďarska k mocnos
tem Osy v létě 1941, kdy muži museli nastou
pit do pracovní vojenské služby, desetitisíce
při ní zahynuly nebo byly zavražděny při vy
hledávání min a opevňovacích pracích na
Ukrajině. Na podzim 1942 musel do pracovní
ho tábora v Galantě nastoupit také J.Klánský
- jen náhodou se s malou skupinou dostal v
úklidové četě zpět do kasáren Marie Terezie
v centru Budapešti. I zde se poměry prudce
zhoršily, když bylo 19. března 1944 Maďarsko
obsazeno německou armádou, která již nedů
věřovala bývalému spojenci. Teprve nyní bylo
nařízeno nošení žlutých hvězd a začala kon
centrace Židů v ghettech. Deportace začaly
15. května 1944, nejprve z bývalého území
Slovenska, Podkarpatské Rusi a Sedmihrad
ska a vzápětí z jedné oblasti Maďarska za
druhou. Za necelé dva měsíce (do 9. čer
vence) bylo vypraveno 147 vlaků a depor
továno 434.351 osob v dobytčích vagónech do
Osvětimi, kde smrtící mašinérie pracovala
nepřetržitě v šíleném tempu. Smyčka se neza
držitelně stahovala kolem Budapešti: Židé tu
byli koncem června soustředěni do 2.800
hvězdami označených domů. Jejich deportace
začala evakuací internačních táborů. Množící
se protesty spojenců, vlád i církví i pohrůžka
bombardováním přinutily 7. srpna Horthyho
k zastavení deportací. Zatím padla Bukurešť, začalo povstání na Slovensku, kapitulo
valo Bulharsko a sovětská armáda překročila
maďarské hranice. Zdálo se, že závod s časem
skončil pro Židy v Budapešti právě včas.
Horthy požádal 15. října spojence o sepa
rátní příměří. Byl však sesazen vůdcem ma
ďarských fašistů Ferencem Szálasim a v Bu
dapešti začaly poslední tři měsíce hrôzovlády.
V židovských domech sc tísnilo na dvě stě
tisíc budapešťských Židů a uprchlíků z venko
va, propukaly epidemie a byl hlad. Denně sc
pořádaly divoké pouliční razie, Židé byli
vyváženi na okraj města nebo vyváděni a stří
leni přímo na nábřeží Dunaje a ještě živí
vrháni do ledového proudu, muže odváděli na
opevňovací práce před blížící se frontou a
jejich těl bylo užíváno jako živého štítu před
nepřítelem. Ačkoli deportace po železnici již
nebyly možné, vypravovaly se neustále nové
pochody smrti po vídeňské silnici. Švédské a
švýcarské schutzpassy ani místo v dosud chrá
něných domech neznamenaly již žádnou ochranu. Obyvatelé byli nakonec nahnáni do
provizorně zřízeného ghetta okolo Velké
synagógy v ulici Dohány, kde měli bez záso
bování pomřít hladem a nemocemi. Autor,
který se ukrýval s falešnými papíry v bytě
v centru města, byl nedobrovolným svědkem
všech těchto hrůz. Koncem prosince se Buda
pešť ocitla v obklíčení a po nepřetržitém
bombardování konečně v polovině ledna ob
sadili Rusové Pešť a počátkem února byly
zneškodněny zbytky nacistické a maďarské
armády v Budě.
Po šesti letech, na počátku léta 1945 se
autor vrátil do Československa, aby se podíval
do Sabinova, Michalovců a Prešova. Všude

zachoval v tragickém roce 1942... Uvažuje o
emigraci, nechce odejít, ale ani zůstat, hledá
místo nezatížené vzpomínkami. Když se do
zvěděl, že v Čechách znovu přijímají studenty
do vysokých škol zavřených v roce 1939,
odejel do Prahy, aby se zapsal na Karlově

universitě na práva - tak, jak to kdysi pláno
vali sc svým sabinovským strýčkem Samue
lem...
(Josef Klánský: Přežil jsem Hitlera. Vydalo
Státní židovské muzeum v nakladatelství
fdagnet-Press, Praha 1992, str.243.)
pa

Přežil jsem
Hitlera
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Jiří Langer
Reb Naftúli z Ropšice
Některé své výkony nesmíme "pře
trhnout", přerušit slovem. Mafsik zán
říkáme tomu říkáme židovsky. Před
ně nesmíme promluvit všedního slova
při hlavních částech modlitby. Ne
smíme však také promluvit, pokud
jsme po uinytí rukou před jídlem
chleba nepožehnali a první sousto
nespolkli, a nesmíme konečně mluvit,
když jsme tam, kde - jak vzletně
pravíme, "není dne a není noci". To
není žádný Archaion, nýbrž je to tam,
kam i císař pán chodí pěšky. Na
toaletě.
Svatý reb Naftúli se hotovil k sva
čině. Lejzr-gabe přinesl chléb a ká
vu. Reb Naftúli se opásal gartlem, opláchl si ruce a utírá se. Podívá se
při tom na stůl a vidí, že tam není
lžička ke kávě. To ji Lejzr opominul
přinést.
"Přetrhnout" slovem v té chvíli reb
Naftúli ovšem nesměl. Co'tedy udě
lal? Inu to, co by při takové příleži
tosti každý chúsid dělal: kašlal.
Rádný gabe už takovému kašlání
rozunú. Ale Lejzr?
Kdepak! Dřepěl si pěkně u kamen
na lavici jako zařezaný a kašli reb
Naftúliho porozumět ne a ne. Lišák
starý!
Svatý reb Naftúli byl nucen mlčet
a sousto spolknout.
"Proč jsi sem nedal lžičku? Vždyť
jsem kašlal," tázal se konečně.
"Nevěděl jsem, že kašel znamená
lžičku."
Než se Lejzr z kuchyně přibatolil
se lžičkou, káva vystydla. Reb Naftúli
se zlobil. Nezlobil se ovšem. Světec
se nezlobí nikdy. Ale vypadalo to tak.
"Nu, nu," bručel Lejzr, "však po
druhé už budu vědět."
Jednou byl reb Naftúli opět tam,
kde není dne a není noci. Lejzrovi se
tam zachtělo také. Našel však zavře
ná dvířka. Sedl si tedy na lavici a
trpělivě čekal, až se dvířka otevrou.
Jenže dvířka se neotvírala. A v ta
kové chvíli jsou okamžiky opravdu

tisíciletími. Když to už nebylo k vy
držení, vstal a na dvířka zabušil se
vší rozhodností. Zdvořilé to nebylo.
Ale na tom záleželo Lejzrovi tenkrát
po čertech málo.
Svatý reb Naftúli právě v té chvíli
nemohl "přetrhnout". Aby útočníka
zahnal, učinil tedy zase to, co by
v takové choulostivé situaci každý
chúsid udělal: zakašlal.
Lejzr šel - a přinesl lžičku ...
Takový vám to byl šibal ...
Dne 11. v měsíci ijáru oslavujeme
každoročně úmrtí svátého reb Naftú

liho z Ropšice. Zpíváme jeho krásné
zpěvy, povídáme si tyhle veselé pří
běhy a popíjíme kořalku. Jenom šestadevadesátiprocentní ovšem! Přitom
si podáváme ruce a přejeme všem lechájim. To znamená živijó.
Reb Naftúli je autorem knih Spě
chající laňka (Ajálá šelúchá) a Sémě
svatosti (Žera kódeš). Jsou to vzne
šené věci a tajemství přehluboká.
Ukázka je z nejznámější knihy Jiřího Lang
ra Devět bran, která poprvé vyšla v roce 1937
v Evropském literárním klubu - část nákladu,
byla zničena po obsazení Československa Něm
ci. Druhé vydání následovalo v roce 1965 (Čs.
spisovatel), třetí 1990 (Odeon). Kniha byla
přeložena do němčiny (Mnichov 1959, překlad
Fr.Thiebergcr, předmluva G.Scholem; další
něm. vydání 1983, 1986), dále do angličtiny
(New York-Londýn 1961), italštiny (Milán celkem čtyři vydání, první 1967) a polštiny
(Krakov, 1988).

Kdyby se někdo rozhodl napsat ságu, za
chycující tzv. česko-židovské obrození, našel
by jen stěží vhodnější reálnou předlohu pro
uskutečnění svého romantického nápadu, než
tu, kterou mu nabízí rodina, z níž vyšli Fran
tišek a Jiří Langrovi. Těžko by objevil vhod
nější scenérii místní i časovou, případnější
lidské typy, ilustrativnější peripetie jejich
osudů. Měl by možnost zaznamenat tradici
židovství venkovského i městského, plebejského
i kultivovaného, jak ji v sobě nesli rodiče obou
spisovatelů. Langrové vyrůstali v době, kdy
se urychlil rozpad tradičních židovských kultur
ních hodnot, v čase velkých migračních pohy
bů, odumírání starých obcí a vzniku nových.
V době jejich mládí proces asimilace židov
ských obyvatel Evropy vrcholil a zároveň pro
žíval svou první velkou krizi - antisemitská
hnutí na Západě a pogromy v Rusku. Odpovědí
byl Herzlův sionismus. Možnosti asimilace k
českému jazyku a národu se sice teprve naplno
otevíraly (otec Františka a Jiřího Max Langer,
obchodník na Královských Vinohradech, patřil
k první silné česko-Sdovské generaci), ale
atmosjira kolem Hilsnerova procesu dala prozí
ravějším duchům, ke kterým náležel např.
T.G.Masaryk, možnost už tehdy představit si,
v co by se mohla změnit demokracie, v níž by
rozhodovaly jen instinkty bezradné většiny,
vhodně manipulované demagogy. Generace
bratří Langrů to měla zažít na vlastní kůži.
František a Jiří Langrové vyšli ze stejných
tradic, dětství prožívali ve stejném prostředí,
ale jejich životní postoje, vztah k tradici, his
torie jejich života, literární dílo i mimoliterámí
osudy tohoto díla se liší jako málokteré. Zatím
co František studoval medicínu a pak za 1. svě
tové války bojoval v legiích (účast Židů v prv
ním odboji není ještě zmapována), Jiří byl v
tom čase žákem chasidské ješivy. František se
odpoutal od židovské tradice, stal se ryze čes
kým autorem, napsal řadu knih i divadelních
her, patřil brzy k nejznámějším dramatikům
své doby, setkával se s prezidentem Masary
kem, přátelil se s Čapky, Haškem, Váchalem,
později s Trnkou, Werichem. Jiří se pohyboval
na pomezí tří kultur, psal německy, hebrejsky
a česky, zajímal se především o židovskou
mystiku, přátele si hledal spíše mezi tradičně
smýšlejícími Židy a jako autor vstupuje do
povědomí čtenářů teprve od nedávna, přede
vším díky své knize chasidských příběhů Devět
bran.
V tomto výčtu "protikladů" by bylo možno
pokračovat dlouho, na to ale není místo v
glose, která chce především připomenout dvě
data, spojená na chvíli magií času: před sto
pěti lety (8. března 1888) se narodil František
Langer, před padesáti lety (12. března 1943),
zemřel v Tel Avivu jeho bratr Jiří. Jedno je
však dobré říci: ony "protiklady" života, myš
lení i díla bratří Langrů, jakkoli plnokrevné,
nestojí nikdy nesmiřitelně proti sobě. Ba právě
naopak. A fakt, že mohlo v jednom prostoru
pokojně vedle sebe existovat velmi odlišné pro
žívání stejné skutečnosti, nám nechává místo
pro naději. Přes všechny hrůzné zkušenosti
doby vzdálenější i zcela současné.
T.Pěkný

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
3ylo b.yjchybou necitovat z dooisu
od přítele z Ameriky, Který mi již
před více jak dvěma lety předpověděl
tu situaci ve které se nacházíme, budeme-li volit ODS a pod. Musím mu dát
zpětně za pravdu a ještě se omluvit.

RES PUBLICA

8.července 1994

Wash. 20.5.94
.... Rád bych,aby se to u vás začalo
měnit k lepšímu, ale jsou to asi jen
zbožná přání. Něco jako by se začalo
měnit v Klausově řeči v posledních
14 dnech, ale nevím jestli to není
jedna z variant na stejné prohrané
téma. Bylo tenkrát dost těžké a s tě
žkým srdcem, dávat na papír ty všech
ny špatné předpovědi, ale jak^jsi po
dotknul, příliš se neminuly. Život má
svůj řád ekonomický i politický, ze
špatných nezávisle proměnných vyjde
vždy špatná závisle proměná. To je to
čeho jsme svědky od převratu. Snad to
konečně lidi unaví a začnou protesto-'5
vat. Historie to bude soudit jako úp
lnou ztrátu času a všichni, kde se na

tomto vedení podíleli musí odejít s
hanbou. Z aktuálních vecí jen to, že
koncem června má b.ýt tzv. světový
Zj
kongres SVU /Společnost pro vědy a
umění/ v Praze. 3ylo to založeno v
Americe asi před 30 lety, ale v podstatě těmi a s pomocí
těch, kteří pomáhali komunistům převzít moc v r.48 a pak
utekli. Je to totálnějsocialistická organizace i když mezi
nižšími řadovými členy mohou být vyjímky. I s těmi se za
bývat je ztráta času, ale zmiňuji se, nebot jim mohou dě
lat velkou reklamu v televizi, radiu a novinách. Má to být
nepolitická organizace, -ale ooak je pravdou. Snaží se zne
užít organizace a toho, že našinec se na ně bude dívat ja
ko na exulanty,pro své socialistické ideály. Nikdy pro de
mokratický exil a věc demokratického Československa v Ame
rice nic neudělali a chtěli rozvrátit co ještě bylo pořád
ného. Myslím, že i pro.Tebe by to byla úolná ztráta času.”
Uvnitř

čísla:

—————-
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SPONSORING
LOCAL
MEMBERS

Member of Ontario Provincial Legislature

Canadian
Polish

Dear MPP,

Congress

Re:
Czechoslavak
.^sociation

Estonian
Society and
War Vets
Association

The
Centrál

Equality Rights Statute Law Amendment Act

European

opposing

Board

Executive

Nations

of the Society

in

East-

Ontario

Hamilton,

proposal

the

of

is

to

Amendment

' of

abovementioned Act on following grounds:
Hungarian
Cultural
Society

WHEREAS:

Latvian
National
Society

Homosexuality

is not

normal-natural

behavioiir and

should

not be

human
as

considered

such.

Lithuanian
Canadian
Community

Group of people living together do not always

WHEREAS:

constitute

a

family

and

should

not

háve

family rights in our legal systém.
Ukrainian
Canadian
Committee

WHEREAS:

It would be inhuman to allow homosexuals to

adopt innoncent children,
Romanian
Cultural
Association

specially if they

are gay men and would like to adopt girls.
THEREFORE

Association
of Czechs,
Slovaks and
Ruthenians

BE IT RESOLVED that YOU would

consider

the

above matters and when the Act comes to the

vote, we ask you to vote against the Amendment .

1. Ave Maria

Sincerely yours,

V.J. v ostré z,
vicepresident
I.
INDIVIDUÁLNÍ POBYTY A NÁVŠTĚVY
Pro jednotlivce, skupiny, společenství (far
nosti, atd.) zajišťujeme pobyty a návštěvy
v následujících místech:
'

E.

Lindaja,

president

© Norcia (Perugia)
• Altotting
• Dolomity
• Fatima
. © Řím .
• Lignano (Jadran)' *' © Terst

V ZAHRANIČÍ:

E. Pidperyhora,
public relations

• Litmanová
© RakouskéTyroly
• Lurdy
• Chorvatsko (pobyty u moře i při cestě do Medžugorie)

V ČESKÉ REPUBLICE:

• Jánské Lázně • Jílové u Prahy

v

Odpovědi a komentáře na první část byly všeobecne kladné a
povzbuzující. Každá připomínka bude brána v úvahu a je zahrnuta do
návrhu Již tentokrát,nebo bude postupné,co nejdříve. Jediná obava
byla vyjádřena v otázce dostatku kvalifikovaných učitelů. Tato
problematika a převládající názor jsou popsány dále.

MÍSTO NOVÉ INSTITUCE V SYSTÉMU VYSOKÉHO SKOLSTVI
V Cechách a na Morave nyní dochází kc zmenám ve vysokém školství a
ve školství vůbec. Změny nejsou diktovány ani potřebou obyvatelstva,
ani školství, vedy nebo výzkumu, ale pouze neschopností vládní koalice
a vlády udržet dosavadní stupeň finanční podpory školství.
Hospodářské důvody ke snižování nákladů do školství, stejně jako do
ostatních odvětví, byly dosud zakrývány vládní propagandou pod
všeobecným názvem reforma. Hlavní propagační metodou této reformy ve
školství je povolování a zavádění všech možných nových způsobů
výchovy, vyučování a škol, jakož i propagace a někdy i finanční,
prostorová a jiná podpora, i současnou vládou podporovaný status
zahraničních rádoby škol, pod zástěrkou svobody volby ve vzdělávání.
To je ohlupovaní veřejnosti.
Tak jako v ostatních oborech, i ve školství se jeví markantní
základní neinformovanost celé vlády a všech úřadů centrálního řízení,
včetně ministrů a ministerstev od zhora až dolů, o klíčových potřebách
jednotlivých oborů, o světovém vývoji jednotlivých oborů, stavu
jednotlivých oborů vnitrostátně a potřeb pro jednotliďe v budoucnosti
uvnitř národního, či státního celku,nebo celosvětové.
Za těchto
okolností bude v počáteční dobe jednou ze základních úkolu nové
instituce péče, aby v úseku vysokého školství, které se jeví z
hlediska národního a státního jako klíčové, dbát, aby nezájem,
neschopnost a chyby ’lády a ministerstva neměly za následek rapidní
pokles v úrovni vzdělanosti na území celého Československa jak v
kvalitě, tak v přístupnosti.

Během doby se jistě minulý a dnešení neutešený stav uspořádá a bude
se moci stavět na kvalitě školstvi, výzkumu a vědy, která dnešní dobu
a její důsledky bez úrazu přežije. Ze všech vysokých škol to může být
třeba jen tato nová, dosud v plénkách, Mendelova universita, která se
nyní nerodí a nebude založena na neinformovanosti, ale na zkušenosti
snad tisícu katolických akademicky vzdelaných učitelů, vědců a
techniku, nyní roztroušených po celém svete. Necht“ se každý cítí

POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMĚ
na zahájení nového církevního roku a adventu
S evangeliem v Ježíšových stopách. Poznávací a
naučný zájezd, možnost účasti na bohoslužbách
každý den. Svatou zemi navštívíte v chronologic 

OHLAS NA ÚVODNÍ ZPRÁVU

kém sledu Ježíšova života od narození, přes
veřejný život až po místo utrpení, vzkříšení a
nanebevstoupení.
Zájezd č. 123 22.-29.11. cena: od 19 800 Kč

NÁVRH K ZALOŽENI KATOLICKÉ MENDELOVY UNIVERSITY V HRNE:
vjv a skulina expertů Stálé konference křesťanských veřejných
pracovníku
(Cast 2, další myšlénky a postřehy, výzva k účasti; komentáře a
opravy
vítány)

.

,

2

z

účasten na uskutečnění nového ideálu, kde bude každá konstruktivní
myšlénka vítána a uplatňována. To na rozdíl od pokusnictví s
obyvatelstvem a planými řečmi, které charakterizují činy dnešní vlády.
Nove činy v podobo Mendelovy university ať jsou známkou nove doby.

AKADEMICKÁ ÚROVEŇ
Je pravděpodobné, že podle celkového poctu vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel na jednotku rozlohy a množství obyvatelstva, je
Československo dnes první na svete.
Ještě výraznější je ve prospěch
Československa srovnání v poctu strojních (technických) a zemědělských
inženýrů.
Z toho nepřímo plyne, že nova univerzita se musí snažit o
vysoký nebo nejvyšší standart. Ten není neuskutečnitelný.
Jak již
uvedno a do určité míry již potvrzeno z prvních kritických posudků,
zájem mezi domácí a exilovou katolickou veřejností naznačuje, že
špičkoví jednotlivci jsou ochotni se podle svých možností podílet na
budování Mendelovy univerzity,třeba již zítra. Než
se případně
vyčerpaly všechny exilové posily a rezervy, bude již dostatek
vlastních odchovanců,nastouplt na vedoucí místa.
Akademické prostředí by se na nové universitě rychle utvořilo.
,
zájem mezi potencionálními vynikajícími posluchači by také byl žrejmy,
když by se vědělo, že akademický sbor je světem protřelý-a tak muže
nabídnout to, co je ve světě nejlepŠÍ, v češtině.
Životní náklady
jsou v Brně také podstatně nižší než v Praze. Na druhé straně, jen
Čas ukáže do jaké míry jsou stávající vysoké školy s levicovými
tendencemi a liberálními učiteli schopny existence, když současná
vláda by se jich nejradeji zbavila. Stávající vysoké školy, bez
vlastní páteře a morálky, budou těžko odolávat jejich způsobem vyuky a
vzdělání cizím rádoby vzdělancům a alchymistůn, které podporuje
současná vlada.
Mendelova univerzita bude v nynějším historickém období tedy
důležitá z mnoha hledisek a konkurenční potíže je třeba očekávat spise
později než dříve. Tečko ouúc tccT pro vládu možno zamítnout ctevrení

‘nové školy, když již dříve připustila otevření škol pod patronací
zemí, kde celková úroveň vzdělání je výrazné nižší než v

Československu, či nepatrná. Mimochodem, vláda, která připouští vznik
středních škol pod patronací z ciziny (college nebo Školy nabízející
titul bakalář) by nela vysvětlit, co sleduje nebo proč* ohlupuje
obyvatelstvo.
Úlohou vlády jo podat nebo zpřístupnit obyvatelstvu
alespoň základní informace o vzdělání a školství ve vlastní zemi ve
srovnaní s cizinou, namísto, aby nechala rozšiřovat zmätene' údaje.

SPUS03 VÝUKY
Zľa rozdíl od výuky v Československu, až na nepatrné výjimky,
středoškolští a vysokoškolští učitelé všech stupňů z Východu,a ješte
více za C.ápadu, nenají tu nejzákladnčjší pedagogickou průpravu.
Pedagogická průprava na nižších stupních je ve srovnaní také
i.ii: i alr.í, což na vliv na celkový systém vyučování a jeho výsledky.
Jestliže učitel nepodává učební látku zjednodušene a srozumitelně,
jeho úloha vytrácí, a ná.-.lcdken toho posluchači musí vynakládat
n : i;.: rno ušili na zvládnutí porozumění Jakémukoli principu. Takové'
stud iuií Jo '.:.j v>-vyšle!’:/, která se nemohou srovnat s podmínkami,
Z.’.y učitel vysvětli xaklady a prispeje k prvotními pochopení principu.
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Není tedy záhodno zavádět cizí způsoby do vzdělání, i kdyby se o to
pokoušeli i učitelé, kteří mohou v jednotlivých případech i mluvit •

Česky, neboť ani ti nemuseli za celý svůj život, přednášejíc třeba
vlastní obor na cizích středních, nebo Vysokých školách, přijít do
styku se základními principy pedagogiky, natož s jejím uplatnením při
výuce.

Za fašismu a komunismu se ztratila z československého vysokého
školství posloupnost a tradice. Fašismus zlikvidoval české a moravské
vysoké školství brzy po svém nástupu.
V rámci genocidy Českého národa
hlc-dal záminku pro zavření vysokých skol, neboť si to pokládal za
jeden z prvních úkolů v tomto plánu. Pochopitelné, nemusel na ni
dlouho čekat, neboť vysoké školy byly baštou češství.
Za komunismu byly vysoké školy r-redevsím vhodným nástrojem rozvratu
stávajících hodnot v nejširším slova smyslu.
Vysokých Škol nc-bylo jen
zneužito pro vytvoření novo umele elity, ale respektu pro vzdělání
také pro subverzi morální a duchovní.
Jak se zvyšovala komunistická
propagandistická a ideologická úloha vysokých škol, tak klesala
odberná, osobní a společensko vybavenost učitelů a absolovcntů.
Později byl kladen důraz jen r.a odbornost a- smysl vysokých škol
ztotožňoval'. s cíly komunismu. Vysoké školy přestaly mít úlohu v
životoch učitelů, posluchačů a absolo v r-t u j. jejich úloha, sc
J
'-’.uáil ,
i vinlir. m./1. , priblížil? účelu obecných. --kol.
Vybavit
ľ.o. .unislíché’-.o človeka . ro práci, ;■!
pokud možno, nc-vybavit človeka,
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Škola, která si ve srovnání s jakoukoli institucí na svete dává úkoly
vysoké' a nejvyšši kategorie?toho dosáhne tomu odpovídajícími požadavky
na učitele a posluchače. Klíčová látka v jednotlivých oborech bude
pedagogicky podávána specialisty jednotlivých oborů posluchačům, kteří
byli vybráni na základě získaných znalostí na středních školách,
akademickou kapacitu a potenciál, a schopnost vyvinout odpovídající
cílevědomé' intelektuální úsilí. Tak bude škola, sice náročná, ale
každému, kdo se nějak účastní, bude přinášet zadostiučinění.
V
Československu tomu z tradice nemůže být naopak. Vysokoškolským
učitelem se nestane každý kdo chce, jen proto, že absolfyvuje rádnou
vysokou Školu nebo někdy ani to né, a na druhé strano, vysoká škola,
taková, jak se předpokládá zde, nesmí být a nebude doplňovací školou,
kde by si zájemce o studium, prípadne již přijatý posluchač, doplňoval
středoškolské nebo jiné vzdělání. Vysoká škola s nejvyššími cíly
nemůže být zacpat inovací m ústavem, neboť na to nemá prostředky a Čas.

Poslání Ilendelovy univerzity není v dalším rozdělování již tak
mnohokrát umele rozdělované společnosti, nejlepší vzdělávání
ztracenou, jednotlivců, kteří nevědí co je smyslen živčta a ta'pou
beliem celého svého života od začátku do konce, nezřídka starajíce se
vždy jen o svůj vlastní prospěch a vlastní koryto.
Jinými slovy,
universita nebude’přispívat ke fragmontování společnosti Jak ternu bylo
za komunismu a je nyní. To není princip ani křestanský ani občanský,
jak zdůrazňován a žil v československé a Česke' historii. Není záhodno
učit fatalisty, kteři nebudou vytvářet silnou společnost, pospolitost,
ale souhrn nedisciplinovaných drzých jedinců, kteří svou Činností ani
nemohou jinak, než zasévat série rozvratu dc společnosti.

Res

Jinými slovy, cizinci všeobecne, se nehodí pro výuku Českých
studentu, když je k dispozici množství Česky a slovensky ml.uvících
pedagogů, vc-dců a specialistů všeho druhu, kteří jsou ochotni podávat
látku v souladu s pedagogickými principy uplatňovanými po léta v
Československu.
Ty byly u nás vyvíjeny od Komenského, zatímco v. ... . •
cizině jsou pedagogické principy budvúplně neznáme nebo stěží na
úrovni Komenského doby.
Jde o to vyučovat Česky, na úrovni českých
nároku, bez zvláštních ohledu na cizince, kteří sice mohou studovat,
ale musí se přizpůsobit náročnosti místních, a.to nejen у řeči.
I
když česká řeč bude zřejmě převládat, je považováno za vítané, že <•
■
Slovák by přednášel ve slovenštině zvláště, když by odlišná slova byla,
prubezne vysvětlena.

kamer Mendelovy univerzity je navazat na tradice a smysl vysokých
skol z doby před nástupem totalitních systémů.
Ježto bylo smyslem a
tradici vysokých skol tenkrát vybavit človeka úplne, nejen provozovat
nějakou odbornou činnost, ale také zvážit dlouhodobé následky své
činnosti ze společenské perspektivy, bude cílem nové univerzity
vybavit člověka nejen odborne, ale hlavne společensky a morálne.
Stejně tak bude záměrem školy naučit lidi myslet^ místo aby jen
opakovali již dříve poznané. Těmto základním směrům tradičního
předválečného školství v Československu je třeba vděčit za to, že
třeba notné potlačeny, existovaly a existují v dobách totalit do té
míry, a byly vštepený posluchačům z té doby, aby se pak blahodárné
objevily a byly využity individuálně členy našeho národa při
překonávání těžkostí exilu, jak již dříve zdůrazněno.
ZV
UCEL

ÚČelem je vytvořit dokonalou společnost, tvořenou prvotne z
dokonalých Členu a vybavenou dostatočne ke svému prežití a růstu. To
na rozdíl od Čiré materialistické existence jednostranných omezenců,
polovzdčlancu a nevzdělanců, kteří i přes všechny nedostatky, skrývané
i zřejmé, nezřídka chtějí ostatním za každých okolností mermomocí
vnucovat svůj vlastní primitivní r.ázor.
Úloha Mendelovy university tedy není prvotně ani malá, ani velká.
Bude do značné míry záviset na stavu společnosti a životě kolem.
Eudc-li kolem více destruktivních sil, musí se universita více
soustřeďovat na přežití společnosti a svoje vlastní.
Ma druhé straně,
bude-li postupem času měno destruktivních sil ve společnosti, zbyde
nutně mnohem více sil a prostředků na rozvoj a budovaní společnosti, a
tedy i svoje vlastní. Nicméně, velikost university přijde tak sama v
důsledků její konstruktivní úlohy,za každých okolností a v každém
Časovom období.

u:т i vit. з і т.ч ‘ ä з ? 0L зс: :о з ?
Universita ch.ct sloužit к obecnému zvelebení společnosti a musí tak
byt společností chápana. husí mít i;c své existenci a svému rozvoji
přinejmenším morální podporu za cenu, ze vezme systematicky a aktivně
v úvahu problematiku, která potencionálně může ohrožovat společnost,
její strukturu a funkci. Jsou to otázky majetných a nemajetných,
ck’.a’ych a bohatých, zdravých, a nemocných, chytrých a hloupých..

” současně. a budoucí." svete nemur..? dlouho existovat a tedy prezít
1 ос не л t nemocných, hloupých., chudých a nemajetných. Nelze si také

Masarykovo náměstí 15, 254 01 Jílové u Prahy,
Telefon: 02/9951035, 9951209, fax: 02/9951035
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nejVyšší katolicko a národní (které jsou skoro stejné) eticke stupnice
hodnot.

že budou jen zdraví, chytří, bohatí c. mastní.
”
xrcstanske společnosti a slovanské společnosti, Již před křost^aství •.
byli^jedon za všechny a všichni za jednoho.
V to.-i duchu se t/**
zaklada Mendclova universita.
ľ’a vzájomnosti jednoho kc- druhému nn
pomoci ^.dravých nemocným, chytrých hloupým, bohatveh chudém a
majetných nemajetným.

Není někdy v^lidských silách udělat z nemocného zdravého, ale pomoc
zdravého nemocneniu je v lidských silách. Podobně nemusí bétulidskéch '
silacn vyrovnat uplnc situaci bohatých a chudých, majetných Či
nemajetných, ale je možno pomoci chudým a nemajetným žít důstojné a
mít rovnocene postavení ve společnosti.
Silní mají také pomáhat
slabýma chytrí hloupým, neboť v každé společnosti budou na tom
nekteri relativně lepe a druzí relativné hůře, ac v narození a smrt’
je nic neodlišuje,

. s
vedomím také universita vzniká. Žádná společnost na svete
si л} ní nenuzo, Jilavnc z є-копо.’-.іскусИ duvo^f., dovolit
s’*y
^zdělat více nez jednu desetinu svých občanu.
Podobno i
československá společnost a oba národy.
Vysokoškolské vzdělání tedv
r.cni pro každého, ^ale jen pro ty nadanejší, talentovanejší a pilnější,
jau se prokáže jiz beher.i studia na střední Škole.
Zjednodušeno se to
bude jevit jako, zc ti chytrejší studují, ale je nejrozumc-š^ vvdaj
společnosti a universita bude dělat vše pro to, aby její vysoc-'"
vzdelaní posluchači a absoloventi si byli osobne dobře vědomi svých
c.luhu'Společnosti, která jim uplne nebo částečné jejich výjimečné'
vzdělaní umožnila a ostatním spoluobčanům, kteří od nich očekávají
CuicRy a spoluobčansky přistup podle zasad zmíněných dříve.
VZDELANEC A NAROĎ

Zvláštní postavení vzdělaných lidí společnosti XXI. století musí
byt úzce spjato s jejich vlastním vědomím jejich zodpovědnosti, jak
vuci ostatním, ,tak národu a státu. Není myslitelné, aby v čele státu !
stali nedoukové, jako dosud.
Vláda se nemůže skládat z lidí s tituly
avšak bez jakýchkoli morálních a etických zásad.
Politikou státu
nesmí byt hra podvodníku, zlodějů a uchýlených egoistických maniaků.
Vzdělávání není pro účely vzdělání, ani proto, aby bylo vzdělaných

Яксп1к„л
\ ~Prc lišili Jvcmotxivcu, poslucnacu a
absolventu, plodí. sice vedce typu Nielse Dohra, Fnrico Fermiho,
Roberta Oppenhelmera nebo ^eo Szilarda, kteří poprvé přispěli k
usxutecnení rízene atomové reakce, ale také skoro zároveň ke zneužití
tím získaných znalostí.
Jak se nedávno ukázalo, tito vynikající vedci
neváhali předat detaily vyroby atomové' vodíkové zbrane-přes sovětskou
tajnou službu KGD-do služeb nejzrůdnějšího politického systému světa a
snad i lidstva, mezinárodního komunismu. To nepochybne prispelo k
a PrR,di°^ze^ existence komunismu, jako hrozby lidstva a
Pachatele nepředstavitelných zvěrstev.
.lendelova universita, naopak, bude vzdělávat a vychovávat
í cetlych }ldl instruktivního typu, kteří budou znát nejen
podstať’ svého akademického snažení, ale i jeho význam, dosah a
důsledky.
Nejen to, budou vedet, jak se svým vzděláním morálne a
eticky nakladat, vcetne ochrany před zneužitím.
Uspořádání university
její \ řízení bude takové, aby naučila Člověka myslet a jednat podle

MENDELUV U3TAV
dende^uv (vedecký) ústav by mel být vědeckou základnou university,
nude organizován jako vza'jenr.e návazná sít oborových útvarů (oddelení)
podl° vědních (učebních) zanoření. Zvláštním úkolem Mendelova ustavu
bude výchova vědeckých pracovníků a učitelu vysokých skol. Mimo to, v
budoucnosti by mel být ííendelův ústav střechovou organizací pro
vedecký výzkum, postupne ve všech oborech. Z praktických a
ekonomických důvodů bude formální organizace univerzity podřízena svou
organizací Ilendelovu ústavu az do doby, kdy universita muže utvořit
vlastní organizaci v ranci LIendelova ustavu.
Toto netradiční uspořádaní je výhodné' nejméne ze třech ^důvodu. ,
Predne než se výuka patřičné nerozjede,nebylo by finančne rozumne
■ zaplňovat všechna učitelská místa. Za druhé, je možno-předpokládat,
že za určitou dobu bude vedecká činnost a s ní spojene príjmy
.
přesahovat obrat university a v budoucnosti bude universita i finančně
závislá na Llendelově ústavu. Konečne, práce Hendeloya ustavu, zvlaste
organizační, může začít ihned, nebot nevyžaduje rozsáhlých príprav,
ani formální ustavení organizace.

Fendeluv ústav by mel být, pokud možno, prostorové umístěn v blízkosti
studentských ubytovacích prostor, aby student mohl byt v kontaktu s
vědeckým personálem Menclelova ústavu co nejvíce, a tak vystaven vede г
výzkumu, případně se v rámci svých možností účastnit experimentálních
nebo příležitostných přednášek. Universitní oddelení by v případe
nutnosti mohla byt umístěna jinde ve noste.
ORGANIZACE VÉDY

Vědecké bádání bude cílevědomě a spontánní, nikoli samoúčelné,
'’ui’č "sp^l“hat rm intuici a inspiraci vědců a smysl pro praktické
využití”poznatku. Mcndclův ústav bude poskytovat podporu vedeckeho
'bádání a vědeckých pracovníků vybavením a udržovaní centrálního
zařízení a přidružených laboratoří s příslušenstvím.

•aokud bude *' andělův ústav rozdělovat. f inanční prostředky mezi
Jit'ivé vědci, a experimentátory, bude se tak dít na zaklade
výsledků anonymní soutěže hodnocenou skupinou úplně nezávislých
"óroteu
Výsledkv jakékoli soutěže podobného typu budou vždy t
uveřejňovány a budou učiněny všechny kroky, aby se omezila jakákoli
-reťuojatost a korupce. božná praxe ze západních státu, ze ^členove
) v "dr-ck''’ch porot rozhodují v ranci přidělovaní grantu o peněžních
!prostředcích, které si nohou přidělit pro sebe, bude vyloučena.
I p ** J
’ ’
.I
vXrlcc--é o’mry, které sc začnou studovat do hloubky v Hcndelovc,
J ú---t.ávu r-v^í bíť vybránv s ohledem na jejich potřebu a minimálni zajem
^■^ř-í’-'ů"znr'ičei-ý' kvality,vyjádřeny jejich dostupností a^octem. Z
. oboru, které by mely být upřednostněny nyní,přicházejí v uval™
z
‘ f i ..... -*íqÍ • bc“irátová sdělovací t echnika a. prístroje, pocitacova
t -cbnika á Přístroje, plochá televizní obrazovka, uchovávání a přenos
energie" energie splynutí jader, lojzrova technika, nove slitiny a

hmoty, lety do kosmického prostoru a astronomie, biotechnologie, ..
etická' stránka biotechnologie. Pridružené obory se budou vyvíjet • ? <
paralelne a další perspektivní obory mohou být postaveny na podobnou
úroveň v prípade, že kvalifikovaných,-•odborníků s vysoce perspektivním
plánem je více,nebo postupem času.

ľ/ ; ...r.

-

VÝUKA

<8.
slovenským jazykem) z cclcho světa na základe jejich zaslané bio rafie
a bibliografie (curriculum vitae).

STAV V ROCE 1934

Vyučovat se bude osvědčeným způsobem a zkoušky budou ústní. Není •
třeba nic měnit na způsobů pedagogického podaní učební latky v systému
přednášek a cvičení, Čili praktik. Z nichž jen cvičení jsou povinná a
přednášky dobrovolné podle úvahy posluchače.
Stará praxe akademické
svobody pro profesory a studenty by mela byt obnovena.
. ... ,

Stav školství jako celku a vysokého školství zvláště v Česko
republice je povážlivý5:
Celková tendence je zřejmá z uzavírání
на cei skych ^skol na ven_,ove.^ Po mr.terskych školách budou na řadě vvsok?
sxoly.
2da se jeravdepodone, ze brzy dojde k omezení mnohých vysokých
skol, ,zavřeni nexterych, a mozna i
rozpadu cclcho současného systému
vysokých skol pro ^nedostatek prostředků.
V tom případe by Jlendelova
universita mela byt připravena zachránit vysoké školství v České
republice.
ло by byl také hlavni důvod, kdy by se ľlendeluv ústav a
Mendelova universita otevřely predčasne.

Ma počátku nebude přebytek učitelů /cela úmyslné
*
a pro výukuse
počítá do určité míry i s externími přednášejícími.
Břemeno vyučování
bude z počátku ležet na Členech Jíendelova ústavu. ýTo se bude .Ja C. ,
zmenšovat s rozvojem školy a růstem poctu poslucháčstva. -^Počíta se';'s
tím, ze později se členove" Jíendelova ústavu budou zcela věnovatJ..-- -r.
'
vědecké práci a výchove vedeckých pracovníků a jejich
ulohu^ucitelu
*
v
universitním systému převezmou nove vyškolení učitelé,' zvláště z .
vlastních zdroju.
;

ohledem na dnešní finanční situaci Česká republiky, která je sice
verejnosti ukazovánajako přinejmenším uspokojivá, ale- ve skutečnosti
není ani nastali důležitou částku pro nadcházející volby, jako je pinč
vyrovnaní^důchodů podle inflace, je nutno přistupovat realisticky I:
našemu planu. ^Jak uvedeno jiz drive, zdá se príhodné, ač jednotlivci
mohou rait odlišný názor, počkat s veřejnou kampaní za otevření
llondelovy university ,až po vyrosení otázky vrácení církevního majetku.
Snaha o otevření^nove vysoké Školy by mohla mít nepříjemný následek v
ocích jejich nepřátel nevyústit ve zkrácení majetku vráceného církvi.
V teto souvislosti zvláště, jako i v jiných souvislostech, představa,
ze / Ces.ie republice je fungující parlamentní demokracie, a ze se tedy
něco nechá resit parlamentarno, není více nez planou iluzí.

Ha počátku je možno očekávat zájem o vzdělání popsaného typu i od
.
netradičních zájemců.
Vzdělání na Mendclovč universitě bude umožněno
se zvláštním ohledem k podmínkám,každému,komu bylo upřeno z
politických důvodů za komunistické politické perzekuce ,nebo ^později .
Dočasný značný zájem dospělých o doplňovací^studium není možno
vyloučit a uskuteČní-li se, bude zárukou počáteční popularity.

Postupem doby by so na ľíendelove universito melo vyučovat všem
oborům a všem, předmětům. Začít by setmělo s technickými ,a
•přírodo vědními obory, pokračovat se všeobecnými a pomocnými obory,jako
pedagogickou Školou, ekonomickou školou,
studiem cizích reci,
vedeckých metod, theologie a etiky a končit se společenskými vedami a
lékařstvím, připadne veterir.ářstvím. Rychlost rozvoje bude da'na nnoha
vnitřními a vnějšími faktory i když celý plán by mel byt uskutečněn
nojpozdcji behem deseti let.

Tuto Druhou část návrhů jménem Stálé konference křesťanských
veřejných pracovníků čs. exilu předkládá k posouzení;

VÝZVA Г.Е SPOLUPRACÍ

č

k oslavě Panny Marie, Králoyny; růžence,, Po nej
významnějších mariánských místech’: Lurdy, Fati
ma, La Saletta, ale takě Guadaloupe, Montserrat,
Binsledeln, Paříž, Tue de bac; Santiago de Compostella, Päray-le-Monial, Nevers a Lisabon. < - >
ZájezdČ;119-*'7.-20.10.''
cena: (*9 200 Kč)

DO KOLÉBKY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ, _

- poznávací zájezd do Izraele a Egypta
,- ;ýj
Po nejznámějších památkách křesťanství, židova
ství á islámu: Judsko - Galilea - Sinál^.Rudé
moře (velký okruh)

Zájezd č.120

19.-29.Ї0.

cena: 25 400 Kč

B re ž n ě v a

VELKÁ RŮŽENCOVÁ POUŤ EVROPOU

N eb lah é tu š e n í
L eo n id a I l j i č e

Členství v .Vondelove ustavu jc otevřeno vyso’:oskols;cym ,profesorun,
docentům., asistentům a vědcům všech oborů (mluvicích českým nebo

p u b lic a ” č . 2 7 /9 4

Celrí česká a slovenská veřejnost doma i v exilu se vyzýva, aby
upozornila na tuto výzvu ty, kteří by připadne byli v nějaké kapacite
ochotni přispět, aby se přihlásili na uvedené adrese.
Uzna'te-li, za
vhodné, abychom vámi označeným osobám, napsali sami, sdělte, prosím^,
jejich Jnsr.a a adresy.

Hamilton,9-června 1994.

” Res

První konkrétní formou v planu na založeni dendelova ustavu a
Mendelovy katolická university by nČl být průzkum potencialr.ich^clenu
vedeckého a profesorského kolegia z rad odborníku z různých odvětvi,
působících dona i v exilu, kteří by podle svých možností byli ochotni
působit jako učitelé, vědci nebo organizátoři.
I účast jako
externista je vítána.

Václav Jiří Vostřez, /
18 Aintree Court,
Hamilton,Ontario,L8K 4R9,
Canada /Tel:905-547-6219/.

í soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

15.července 1994

Politický vězeň Ing.Če
stmír Vaško odsouzený nep
rávem na 4,5 roku do věze
ní obdržel od Výzkumného
ústavu informatiky a sta
tistiky se sídlem v Dejvi
cích paušál 150,- Kčs mě
síčně za dobu ztrávenou ve
vězení jako částku, strhá
vanou z platu všem vězňům
tedy celkem 7*8’40,- Kčsf,
která se jim má podle zá
kona vrátit. Nebudu komen
tovat její výši, každý ví
že srážky vězňům byly min
imálně pětkrát vyšší. Je
likož měl doklad, že jen v
r.1981 mu bylo sraženo asi
10.000,- Kčs žádal tento
Vtf o'doúčtování. -Ten mu
odpověděl, že si dožádá u
Vězeňské správy účetně ev
idované srážky a ty mu poŠlou^v celé výši zatímco
Nový velvyslanec ČR v Polsku,
on at vrátí těch 7840,- KčJ
fjj^dret Štihdť(56) vystudoval v letech 1955-60 nafilozofickéfakultě
Když tak učinil, bylo mu
univerzity polštinu a ruštinu. Od r. 1962 do r. 1970 na FFUK
zasláno za 47 měsíční věz Karlovy
vyučoval. Po odchodu zfakulty pracoval ve výrobním družstvu v Hosnění 980,- Kč. Čili jako
tivicích u Prahy, v letech 1973-87 ve výpočetním středisku Státního vý
by bylo vězňům strháváno
zkumného ústavu pro stavbu strojů v Běchovicích. Od r. 1987 do ledna
1990 byl zaměstnán v podniku 1PS Praha v Praze-Vršovicích. Před li
měsíčně 22,- Kč. Je vidět, stopadem
byl členem nezávislé politické skupiny Demokratická inicia
že Karabcůa úřad se ani
tiva, po listopadu 1989spoluzakládal za Demokratickou iniciativu Ob
dnes nepředá. Na adresu VÚ čanské fórum a za Občanské fórum-Liberálně demokratickou stranu
byl ve volebním období 1990-92poslancem České národní rady a před
byl nucen sdělit, že rčení sedou
jejího zahraničního výboru. Kromě LDS nebyl nikdy členem žádo opití rohlíkem je v jej nepolitické strany. Je ženatý a má čtyři děti.
Foto Karel Šuster
ich vztahu k informacím z Dŕ.Karel Štindl je zakladate
Vězeňské služby velmi sla
lem LDS,jediné strany mimo NF.
bý termín. Kolik vězňů do Když nás StB na schůzi v jeho
dnes neví, že si mohou žá
bytě násilím zadržela a zahna
dat o neprávem strhávané
la do sklepního prostoru, odkud
částky a že je stát chce
nás nakládali do antonu a odve
zaplácnout těmi 150,- Kč
zli k vyšetřování, bylo mi zaba
měsíčně, nebot doklady o
veno 24 titulních listů ”Res pu
skutečnosti se ztratily,jak jinak. bliky*' ?,
-------- vuu
Uvnitř čísla:
1. Českomoravská strana středu dříve HSD-MS je jedinou
stranou se sídlem na Moravě a ve Slepců. Leták!
2. Za svobodné Československo - deník I.československésboru v SSSR, číslo 6 ze 17«srpna 1944* A r ch i v.
3. Černé na bílém - parlament hlasoval o samosprávě zemí
4. Vladimír Hajný: Dopis PNS v Šumperku z 21.7*1985*

Předpokl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno

MIČ 47263

197 3
1987

Náklad: 50 výtisků

-1975
ročník 11 číslo28

Vydává: Vladimír Hajný Red. Marta Zemanová
rČSA 34, 787 01 Šumperk
rada: Julius A.Varga
Uzávěrka: 10.7.94

flVFOÄIMÓA'M TiSKOVE CZNTRLôi.
demokratických iniciativ
ge sídlem v Emě • obchodní oddělení -1
602 00 BfíhfO, Člověkova 8
|

PNS

V Šumperku, dne 21. července 1585

v Šumperku

Věc: Vrácení predplatného.

Na začátku roku 1985 jsem zaplatil predplatné za
polský měsíčník "Magazín PoLski" ve výši 44,40 Kčs na r.
1985. Tento časopis však bohužel nedostávám. Žádám tedy

tímto o vracení předplatného na r. 1985 především proto,

že se domnívám, že není v silách PNS,aby zajistila jeho

dodatečné doručení zoětně.

1

Zdůvodňuji to tímto: již mnoh'^ let chci-li si ob
jednat nějaký časopis eventuelně využít jiného podobného
koníčka musím každou korunu

dvakrát

obr- tit než

ji vydám. Je to eice značně lepší situace než v kapitali
stických zemici, kde jak píše naš tisk, musí pracující
každou marku, dolar, pesetu či frank obrátit třikrát,
nicméně i tak bych prosil o shodné účtování.

Na závěr mi dovolte ocitovat verše skotského básníka
Roberta B u r n s e /1759 - 1796/ z básně "List dohnu Lapra-

ikovi" starému skotskému pěvci, 1. dubna 1785:
Zelená šípek, zimolez,
křepelka volá pět peněz
a ušák předkakuje mez.
Tot inspirace,
že napsat vám si troufnu též.
Hned omlouvám se.

Die Quecn bringt zum
Staatsbesuch Klebstoff mit, um die Bcziehungen zu kitten
(1992). Darunter: Der
Schatten de Gaulles
fallt íiber Wilson,
Brandt und Kiesinger
(1969).

yiadimír Hajný
Cs.armády č. J4
787 01 Šumperk
PS. V čísle 26/1985 polského týdeníku IDD, který odebírám,
mi byl na str. 22 vystřižen obrázek - seriálový, pro
který vlastně celý časopis odebírám. Byl bych rád,
kdyby se to neopakovalo!

12-15 MAY 1994
10.00 - 18.00 DAILY
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Za srobodné ('rsrosbv.rns’;.,

Spoločná práca
Priateľstvo s ruskými bratmi,
utužené a posvätené s|>oliipreli:itoii
krvou, priateľstvo, vyvierajúce z.
bĺbky duše našich vojakov, nejaví
sa len v boji. Toto srdečné spolucí
tenie odráža sa zvlášť pri spoločnej
práci. Pomáhame sov. ľudy tiež pri
prácach za frontom a snažíme sa
s ním ešte viacej sblížit.
Prišla doba žatvy. Neprehľadné
more zlatoklasého obilia bohatej
Ukrajiny čaká na robotné ruky žen
cov a žníc, il’ráce je veľmi mnoho,
veľmi mnoho a pracovných síl málo.
Mužovia plnia svoju vlasteneckú po
vinnost na Irónie.
A tu práve stretol sa bratsky uk
rajinsky uárod s ochotou pomáhal
pri práci. Podal si ruku kolchozník
a kolchoztiica s našimi vojakmi a
dôstojníkmi a práve tak, ako naši
čsl. bojovníci spoločne s bratmi Kus
mi derú sa na fronte so zbraňou v
ruke, tak naše jednotky, ktoré sú
zatiaľ v tylu všemožne pomáhajú

li. srpna lil 14

spoločný boj !

pri prácai ll II.I puli

í l hm

voj. slu/ba dovol il j'-.

.'Iv t-vlci sni- hunu veľnii radi,
keď môžeme pr.ico, tí spolužité. so
slovanskými bralmi. lebo táto prá
ca má (en samy cieľ.' ak" nás hoj:
priblíženie slastného dňa viťaz<lv:i
a slobod)
Mal srnu možnost iič.istnii sa na
politých prácach s jednou namu sku
pinou na blizkoiii kvl. ho/-. Dol,. t<>
čosi zvláštneho ;. svinhumeho pre
nás To možno ľm prežiť a ta/ko
opísal.
Na okraji dediny u.is snieíiie pri
vítal listnialy předsedáte! selsoviela
a mnoho kolchoznic. Itievčatá. Šte
botajúc zasypávaly nás rôzttýiui
otázkami. Prehrali sme im /-rúk kosv
a iiiv uáiadie, puuapr.ivaíi ieíialak
cela skupina v družne j z,diár e priši.:
už na pole, kde nás čakal.i prái-.i.
Každý z.iuja!

svoje

miesto :i|,o

vojaci lak i důstojnici .1 7.1 (-hvni.il

cele pole /menilo si v elvlickv obraz.

\ idinie dôstojníkov. ako ohralne vedli
samož.ilkv I kosačky |, tahané’ dvojsprežíiii| a ukladajú klasy pekne
hrsť za llrsťott: ľuil d'alej zasa rad
našich koscov s vyhrnutými rukávmi
predldelm sa v práci, žartujúc pri
loíii so svojimi páriiicami. Za nimi
vidíme z'.ílal sa viazačov, chlapcov
i dievčatá, ktoré u kosené obilie
ihneď viažu, skladajú do krížov;
dievčatá zalir.ihujú a práca pilue
pokračuje. Nechýba ani voduárka :.
klor.i osviežuje vodu a osle viac
svojim pôvabným úsmevom našich
pr.tcov nikov.
ľredsed.i koklmzu, ktorý prišiel
za nami. < iispokojeiiíin n úsmevuiii
i’.'.i tvári obchádzajúc skupiny opa
koval stále moludci. molodciNe
zahlídnul si s nami iiež pohovoriť.
' ypyltijúr -a na hospodárenie u nás.
\ >elko dych;! šlasliu: nekonečného
priateľstva a lesky k bratskej ukra
jinskej hrade.
Pór. kov.ačov ič

POSLEDNÍ ZPRÁVY Z FRANCIE
Spojeuccké loďstvo pokračuje bez přestáni vyloďo
val vojska na jižním pobreží Francie. Operace pozem
ních vojsk pokračují podle plánu. Za dobrého počasí
přibývají neustále posily, vyzbroj a zásoby k rozší

rení několika předmostí. Spojenecká vojska obsadila
velké předmostí mi francouzské riviéře. Americké lodi
se vykládají v Cannes. Rozměr výsadky v jižní
Francii je větší, než v Normandii.

gestapákovi a prosili ho, aby je pověsil. Němec se
na ně s údivem podíval, usmál se a řekl: . Ja.vohl!
Prosím!»
Udělal smyčku, navlékl ji prvnímu na krk. postavil
jej k pířkopu, druhý kouče provazu dal svým pomoc
níkům a srazil vězně do příkopu |< n spadl, zakvmácel se ve smyčce a zemřel. Přišel druhý vězen. Sám
si rozepjal límec, navlékl si na hrdlo smyčku, odra
zil se od kraje přikopu a následoval z.:i svv 111 druhem.

' příkopu pracují Němci, kltří byli dopadeni v
táboře. Itali mtisi vykopávali své oběti. Z hroudy
Iditiv vyhlédla nožka dítěte. |ktv zařval.
\ razi \ razi 1 ozývá se še všech stran.
ITovádéii kolem zajaté Němce. Vojáky i důstojníky.
•Iv jich několik sel. \liv je uchránili před hněvem
Іній, vedou je po drahé straně přikopu. Ukazují jim
prací neiuerí,vrh rukou. Němci jdou mlčky. Jedni se
odvracejí, druzi se tiipv dívají na mrtvoly.
\ razil křičí za nimi dav. ••■Vrazili
|Z|»fiicovaiio podle článku Borisa (iorhalova.

Spravedlnosti neujdou
Lidé se dívají a nepláči. Vyplakali svéslzy. I1.1v křičí.
7
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NACISTIČTÍ zločinci neujdou SPRAVEDLNOSTI !
' у dává oddělení osvěty a propagandy.

D E N í K 1. Č E SKOS!. O V E N S K E H O S BORU
ČľVIlTEK. 17. SIll’NA 1944.

_______

V SSSR

___________

^SL(I C-

O čom hovorí Lub- SPOJENCI OBSADILI CANNES A NIZZU
Tisková kancelář Associalcd Press oznámila, ža spojenecká rejska
linský tábor smrti ?
Obsadila měsia Cannes a Nizzu na francouzské riviéře.

Materiál, ktorý dnes uveřejňujeme
t>lublinskoiu tálmres.arli. potvrdzuje,
že pred sebou máme údaje o naj
väčšom německo;; ''.roji v Ettrope
na ničenie ľudí. T u >a krížil , osudy
stá tisícov ľudí. i krajinské dievča
•/.povi Kyjeva a kovnrohotiiík / llav re.
(Irék z. ostrova Kr-i:i a bývalý mi
nisterský predseda l.e<m l’.ium. za
jatci a ženy - oiii všeici boly Itt
umučení a spálení bez akejkoľvek
viny. Všetky slova bled.nii )»reil touto
skutočnosťou. Nestačí však rozčulovat
sa nad luhliiiským táborom smrti
Každý čestný človek na svete musí
študovať toto sústredene zlelesiienic
hitlerovského snového poriadku v
Európe»,aby urobil všetku pre jeho
zničenie, aby v deň veľkdi" súdu
zdvihol svoj hlas za spravo.lliv ý
rozsudok nad bandou vrahov a t va
ričov.
Niekde za hranicou ešte sú India,
ktorí hovoria: Rusovia majú svoje
účty s Nemcami - nacisti skutočne
sa dopustili mnohých zločinov na ich
zemi. Však v iných stranách Európy
Nemci sa chovali ako Európania
Nech títo ľudia prečítajú cestovné
li;i • svojich rodákov, ktoré l>o|y
niŕ'i'iié v kancelárii l.'.ilvlinskeho
látnra smrti! Nech uvidia popol
ľudských tiel, v kl-ryeh bil» srdcia

100.000

Němců obklíčeno v Normandii

Spojenecká vojska zúžiia východ /. pasti 11 města Falaise a hrozí 2 pro
řídlým německým,ir.ttádám. uzavřeným v tomto prostoru, úplným odříznutím
a zničením Přes iti" :i:»ti německých v-jákti s 120ti tanky a 400 těžkými
dělv boji! je o svou záchranu. Upírajíce se o město Alaucon, americké tan
kové kolon'. — náhle obrátily 11a sever tiavslříc postupujícím Kanaďanům
a bojují v prostoru Ar-entaiia. Spojenci ovládají všechny německé ústup né česly. Zalitu co Američané a Kanaďané se neustále k sobě blíží a
hrozí uzavřití past, ze které Němcům zbývá pouze, východ v šiří 20 mil,
útočí ostatní spojenecká vojska se všech síran na prostor, který Němci
zaujímají 11 řeky Víte. Tento prostor je .‘>0 mil dlouhý a široký. Ye snaze
vyj li za každou celtu z. pasti, Němci nechávají za sebou odsouzené ke
zkáze zadní voje, sestávající hlavně z kulometčíkú.

vých mašín-, a «lietajúcich púm».
Armáda sovietskeho ľudu pribíja ne
meckých barbarov k stĺpu lianbj a
tým vybojovávat spoločné, dielo všet
kých svobodymilovných národov
sveta.
Ani Idavárom. ani pomocníkom,
ani príkupnikoni kradeného, ako by
Európy. Červená armáda pom
sa oni nesnažily prevaliť vinu Jeden
stí nie len za utrpenia svojho
národa, ale aj za muky, ktoré pa druhého, nepodarí sa ujsť od
odplaty!
zapríčinili fašisti celému sloOdplala búcha 11a dvere Nemecka.
bodyntilovnému ľudstvu, ťcrvci.á armáda trestá nielen kalov Orla Ona musí byť a bude nemilostuou,
a < <*r;ii-uva. t’liarkova a Novgoroda. aby tábory smrti už nikdy viac sa
ale aj kat-v Varšav-'kéiiO eetto. Pa nemohly opatrovať!
Podľa Jvrastioj Z vjezdy»
ríža a Prahy, vynálezcov plyno

Franeú/ov. t echov. licltdéaiiov
tervi-tiá armáda, ktorá zasadila
najmohutnejšie rany hítlerovskčuiii
vojenskému stroju. nielen čisti svoju
vlasí od nemeckých okupantov, ale
spolu so spojeneckými armádami ne
sie oslobodenie utláčaným uároihiiii

ЛІтапл ?

Вуличні бої в Сандомірі
ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ ЗА 16 СЕРПНЯ
НА ПІВНІЧ 1 ПІВНІЧПІІІІ ЗАХІД ВІД ІІЕЦЕРІІ наші війська продовжували провадити наступальні бої, в ході яких зайняли понад .4(1 на
селених пунктів, у тому чисті Дарма, Рахумяс, та інші, і залізничну
станцію Вариора.

НА ЗАХІД І ПІВДЕННИЙ-ЗАХІД ВІД МІСТА ІІІЛУ.ІЯІІ |І1Іавли|
наші віВська успішно відбивали контротакп піхоти і танків іірбтпііііика.
НА СХІД ВІД ПРАГА, наші війська вели бої з противником, відби
ваючи атаки великих сил йоги піхоти і танків. Після впертих боїв,
наші війська покинули населений пункт Оссув.
НА ПІВІІІЧІІНЙ-ЗАХІД ВІД МІСТА САПДОМІР, наші війська ne.ni
успішні бої по розширенню плацдарми на лівім березі ріки Висла.
Запито декілька населених пунктів. Наші війська вдерлися в місто
ріНДОМІР де завязалп вуличні бої.
Па інших ділянках фронту — без істотних змін.
За 15 серпня наші війська знищили 118 німецьких танків і 66 літаків.

•STRATY NEMCOV NA 1. UKRAJ. FRONTE
Za dobu ofenzívy od 13. júla do I?. augusta vojská prvého ukrajinského
fronta zničily:
5G7 lietadiel, 1.404 tankov a motorových diel. 1.22П diel. I ľ.'tu mí
nometov, 2.100 gnľoiuetov. 80 pancierových ані. I.35l> aul, l.tnni ндан
s vojenským nákladom.
Nepriateľ ztratil 140.000 vojakov a dustójuíkov z.ihiiými.
Za tú samú dobu ukořistily vojská 1. ukrajinského frontu:
120 lietadiel, 537 taukov a motorových diel, 2.395 diel, 2.638 niiuometov, 3.635 guľometov, 39 pancierových aut, 10.377 aut, 41 lokomotiv,
1.286 vagODÓv, 28 vlakov, 7.019 vozov s nákladom, 12.060 koní, 190
skladišť s vojenskými zásobami. Bolo zajaté 32.360 nemeckých vojakov
a dôstojníkov.

Polská národní rada zasedá
Dne 15. VIII. se konalo plenárni
zasedáni Polské národní rady spo
lečně s Polským výborem národního
osvobození. Zasedání zahájil předseda
Berat, který pozdravil vládu SSSR
a navrhl zaslání pozdravu a diku
Rudé armádě, kteťá Osvobozuje polsltv
územi a Jejímu vrchnímu veliteli
maršálu Stalinovi. «Vítězství" Rudé
armády», prohlásil Berul, «umožnila
nám svobodně zasedat v dočasném

17. srpna 1944

Za svobodné Československo

hlavním městě Polska — Lublině#.
Návrh byl jednohlasně přijal.
Byl přijal zákon o poskytnuti
plných mocí Polskému výboru ná
rodního osvobození, aby vydával po
doba války na osvobozeném polském
území zákony a dekrety, které bu
dou dodatečně předloženy Polské ná
rodní radě ké schválení. Byly schvá
leny první dekret;, vydané Polským
výborem národního osvobození.

"Res publica" č. 28/94

ONI:
Věérá bolo 6. výročie zo dňa Hlin
kovej smrti. Pri tejto príležitosti páni
z bratislavského rozhlasu poukazom
na Hlinku chrastavé ospravedlňovali
svoje zločiny páchané na slovenskej
mládeži; aj tie. pracovné tábory, aj
tá vojna proti slovanským bratom v
záujme Nemecka, aj všetky utrpenia
mládeže. 10 všetko vraj je lllinkov
odkaz.
Vyplýva to z prehlásenia brati
slavského rozhlasu:
»lveď sa podívame na činnosť
Hlinkovej mládeže za týchto uply
nulých 6 rokov, ked’ sa pýtame, či
sme plnili odkaz lllinkov, to musíme
si úprimne povedať, že Hlinková
mládež zostáva verná programu Hliukovéir.u a aj v budúcnosti bude po
kračovať v jclio duchu.#

A MY:
Náš básnik pri tejto příležitost1
povedal:
Vyliznjú ťa z hrobu všetci,
zakladateľ a vodca náš,
iíliukov ho ducha pchajú v reči,
jak čerstvé mäso do klobás.
Či už bez. kresťanského studu
vyčľapnú lllinkov hnev a vzdor,
či z pomsty vybíjajú Židu,
čo nestavia sa na odpor.
Plnia, čo lllinkov odkaz káže
Žič mne! Nič čo mi nežičil
Tú tvoju slávu šíria II. Z.
to Hlinkoví sú zbojníci.

Ofensiva francouz
ské vnitřní armády
Oddíly francouzké vnitřní armády
postupují směrem na Yichy. Jiné
útvary jsou v postupu na Bordeaux.
Erancouzští vlastenci obsazují s pOmoci parašutistu každou noc alespoň
jedno město. Při poslední akci po
bili 1КЮ Němců a zmocnili se.
lomí zajatců.
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NA ŠIBENICI S NĚMECKÝMI VRAHY!
bylo určeno pro — Němce. Práv v lak ja»o lid<ky po
pel ua pole Krev na podrážkág^ nevadí.
Něčeho takového jsou schopni pouze Nemci.
Gestapák Muuleld

Šéf krematoria, gestapák Muuleld. doflonce žil v
krematoriu. Mrtvolný zápach, kb-ry dusil cely Lublin,
inu nevadil. Říkal, že spálené inrtvolv dobiv vo.ií.
Rád žertoval s vězni. Laskavě se jich ptával: ; Nu,
příteli, kdypak přijdeš ke mně do pece ľ# - A když
vězeň zbledl, poklepal mu přátelsky ua rameno a
utěšoval jej: «Nic si z toho nedělej, pro tebe já
pec dobře vytopím
*.
«Viděl jsem#, vypravuje svědek Stanislav (mljan,
obyvatel sousední obce, «jak Muuleld uchopil čtyřleté
dítě, položil je na zem, sloupl mu na jednu nožku,
druhou vzal do ruky a roztrhl, - ano roztrhl ubohé
dítě na dvě části. Viděl jsem, jak se vyvalily vnitř
nosti . . . Roztrhané dítě hodil Muuleld do pece a
začal si hrát se psem.
Žena - kat

Každý geslapák mučil po svém, .leden zabíjel kop
nutím do hrdla, jiný dupal oběti po břiše. \ yzábla.
kostnatá esesovka z ženského odděleni, bičovala. Lila
ženy po hrudi, po pohlavních orgánech, po hýždích.
Byla to sadislka a psychopalka a ubíjela svým bičem
ženy k smrti
«Viděl jsem,# vypravuje svědek \ ladislav Skavvruuek.
«jak lato Němka přivedla do krematoria 6 děti, dva
hošíky a čtyři děvčátka, čtyř až osmiletá. Šel kre
matoria. Muuleld je svlékl do naba, zastřelil a hodil
do pece.
Vrah s něžnou tváří

«Viděl jsem,» vypravuje Petr Denisov, «jak esesák
zabil člortka. Jsem inženýr z bublina. Pracoval jsem
jsem v táboře, když se tam kladla kanalisacc. lento
rsesák dohlížel ua vězně. Byl to mladý hoch, 19-20
lety. Měl něžnou, skoro ženskou tvář. Nikdy bych si
nedomyslil. že člověk s takovou tváři muže patřit k SS.
Vybral si mezi vězni mladého, silného žida a rozkázal
mu: Nahni se! Když jej uposlechl, začal jej biti bolí
po šíji. Žid upadl. - Odtáhněte Jej! - nařídil Ně
mec. Žida táhli tváři po zemi ... Po zmrzlých hro.idácli -.. Na zemi ležel sněhový poprašek, zrudl krví. ..
Ale žid ještě žil. Němec zvedl betonovou rouru —
G i k', — a hodil ji židovi na záda. A ještě jednou,
ješte .. . Slyšel jsem strašný praskot kosti... <\ křik ...
Já jsem také křičel. Nechtěl jsem se díval a musil

j>em. Němec pal; sel I; židovi, pozvedl mu balí víčko
itiriei . . . ľ.ik м zakouřil, -lehu nó/.ná dívčí tvář
.1111 nezldedla.
Je lehké zubit člověka

Na to stačí železný klacek. Ale je nemyslitelné chtít
vyhubil lidstvo.
Ale právě tuto šílenou myšlénku jojal Hitler: Vy
hubit všechno iicpokorué, mluševiiělé, svobodymilovné
a nepohodlné mu lidstvo. K tomu potřebovali Němci
obrovské mechauisovatié velkozávody smrti jako byl
liiblinský tábor.
Miliony lidí není možné postřílet. Iv tornu je třeba
všech lidstvu známých prostředku hromadného vraž
děni.
Stříleli v lese. Stříleli v příkopech. Bičovali k
smrti. Štví.li psy. Llluukali holemi. Rozbíjeli lebky.
Topili ve vodě. Cpali lidi do „dušehubek“. Co nej
těsněji, aby se jich tam co nejvíce vešlo. Co uejtěsiiěji! Mořiii hladem. Vraždili otravnými plyny. Pá
lili ua hranicích. \ lekli do pecí. Mrtvé i živé. Suažili
se naplnili pec co nejvíce. Čtvrtili mrtvoly. Zabíjeli
jednotlivé. Vraždili po skupinách. Vyvražďovali cele,
transporty.
Masakry desetitisíců

Táborem procházejí nekonečne, proudy židů. Mlčky, ■
v řadách. Drží >e za ruce. Děti se vinou k rodičům.
Srliiiell! Rychleji! — pohánějí Němci. Štěkají psi,
práskají biče. Řady přidávají do kroku, zadní dohá
nějí přední.
Běží. Klopýtají. Patlají.
Náhle se rozeřvaly všechny tlampače. Hraji veselé
foxtroty, tango, Tábor nedýchal děsem. Všichni vě
děli: nastává hromadné vraždění. Začaly pracovat
traktory.
Na popravišli se svlékají. Do uaha! Všicbni. Muži,
ženy i děli. Ženou je k přikopu. Rychleji! Rychleji!
Lehají si. Tělo k tělu.- Těsněji! - rozkazuji Němci
Namačkali se těsněji. Splétali se navzájem. Nohy,
ruce a hlavy již nepatřili člověku. Na první řadu se
kladla druhá, pak třeli. . . Hřměly foxtroty v tlam
pačích. pracoval traktor. Cely příkop byl nyní až po
okraj naplněn živou, zmítající sc, stenající a proklína
jící vrahy lidskou masou. Pracovaly německé auto
maty.
l itr roznášel mrtvolný zápach po celém okolí.
Pověste mne

Z tohoto táboru se nevycházelo. Lide, sami hledali
sairl, aby zkrátili své utrpení. Dva vězni přišli ke

■ - Je nepochybné, že strana ČMSS chce prosadit elementárni práva Moravy a
, ^Slezska, historicky nezpochybnitelné nároky ne samosprávu,_ kolébku stát
ního útvahu v pozicíchkteré Čechové docílili až za 300 let.". .7 /• V.H.

Jedinou parlamentní silou se sídlem na Moravě a ve Slezsku je

ČESKOMORAVSKÁ STRANA STŘEDU dříve HSDMS
O
Prosazujeme členění statutár
ních měst na městské obvody ve smy
slu zákona o obcích, který vymezuje
kompetence mezi městem a městskými
obvody.

Komunální
volby
Jsme pro silnou místní
samosprávu
O
Odmítáme tzv. pověřené obce.
Znamenají směšování činnosti volené
ho orgánu s výkonem státní správy,
což vede k oslabení samororávy a navíc k dopláceni obce na správně státní
vykony z vlastních peněz. .

O
Jsme pro přímou volbu sta
rostů a současně pro posílení jejích
pravomocí, aby občané věděli, kdo od
povídá za tó, jak je jejich obec
spravována.
O

O
Jsme proti plošnému snížení
počtu zastupitelů o polovinu. O jejich
počtu by si měli na radnicích se znalos
tí místních poměrů rozhodnout sami.
i
O
Budeme prosazovat změnu do
savadní nevyhovující legislativy o
místním referendu v tom smyslu, aby
občané měli možnost vyjadřovat se ke
všemu, co zásadně ovlivňuje život v je
jich obci.

Prosazujeme posílení vlastních

рЩт£ obcí pomocí nového daňového
systému

■ • ;л c.

námi,

£S5

Máte možnost změnit věci k lepšímu jako nezávislí kandidáti
nebo jako členové na kandidátkách Českomoravské strany středu
Г
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O Vašem zájmu se dovíme, jestliže nám zašlete následující údaje

Vaše ím éno a příjmení:__________________ z______________ ■____ -

Adresa:

PSC:

Povoláni
nezávislý
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Vaše sdělení adresujte- Českomoravská strana středu
Zemská kancelář
Františkánska. 1/3

‘-Ч Я

602 00Bmo
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Okres:
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Pokud mám rozumět tomuto hlasování potom velká většina vládní koalice ne
má "zájem o obnovu regionálních zemských hranic Moravsko-slezské země a zní
se ndví.ie.iící samosprávu tak jak tomu bylo za I.republiky
■ V.H.
IPnhal, Bečvář L /ZČ/, Bejček J. /ZČ/,
Pro - 0. Proti - Benda M. ZSČ/, Kolář P.
Brodský P. IZČI, Budinský V. ZSČ/, Bureš ZSM/, Koronthály V. /ZČ/, Litomiský J.
E. /Praha/, Červinka J. ISMI, Fejfar T. ZJČ/, Lukáš V. /VČ/, Svoboda T. /Praha/.
Parlament hlasoval о samosprávě
/VČ/, Fejfar T. UMI, Gjurič A /Praha/, Zdržel se - Haringer J. ZSČ/. Ze tří chybějí
zemi
Jaroš E. /VČ/, Kadlecová M. /SČ/, Kalus J.
ISMI, Klas J. /StČ/, Roháček P. cích kandidovali v Jihomoravském voleb
Protože jsme voličům slíbili, že budeme
ním kraji Tollner P. a Zahradníček J.
prosazovat samosprávu země Moravsko /Praha/, Kolář R. UMI, Kolářová M
LSNS: přítomen 1 poslanec z 5. Cel
/Praha/,
Koucký
J.
/StČ/,
KrámeK
J.
slezské, zaměřili se naši poslanci na vypra
kový výsledek hlasování 0:0:1. ‘
/Praha/,
Krása
V.
/StČ/,
Melichar
J.
ZSČ/,
cováni a předloženi trojice zákonů sou
Zdržel se - Matoušková E. ZSC/.
visejících právě s územní samosprávou. O Nájemník V. /VČ/, Nečas P. ISMI, Ně
ČSSD: "přítomno 5 poslanců z 18, Cel
mec
L.
UMI,
Novák
L.
/VČ/,
Novák
L.
nejdůležitějším z nich - ústavním zákoně
kový
výsledek hlasováni 0:2:3.
Pavlíková J.
o územní samosprávě a státní správě v ISMI, Novotný M UMI,
Pro
- 0. Proti - Trojan Z. /Praha/, Wagner
/Sl//,PávT.
/Praha/,
Pešek
P.
ZJČ/,
Pěnič

České republice, předloženém naším po
J. ZJM/. Zdržel se - Dostál J. ISMI, Doub
ka
S.
/VČ/,
Pluhař
F.
ISMI,
Roschová
slancem F. Kačenkou a 64 dalšími poslan
rava V. /VČ/, Fischerové E. ISMI. Ze 13
ci, hlasovala sněmovna nedávno. Zákon, A ZZČ/, Tomanová H. /VČ/, Trojan V. chybějících kandidovali v Jihomoravském
ZJČ/,
Třebický
J.
ZJČ/,
Uhde
M.
UMI,
Uv němž navrhujeme tři samosprávné celky
- zemi Českou, Moravskoslezskou a hl. llmann J. ISMI, Nivu O. ZZČ/, Vlach J. volebním kraji Grulich V. a v Severomo
ravském Sochor V. m. Prahu se statutem země, nezískal po /JČ/, Vlček V. IJMI, Zima A. /VČ/, Zubek
LB: přítomno 18 poslanců z 25. Cel
třebných 121 hlasů, ačkoliv podle předvo L. ISMI. Zdržel se - Černý J. ZStČ/, Honajlebních slibů v Parlameňtě zastoupených zer J. UMI, Němčík J. ISMI, Pribáô M. kový výsledek hlasováni 17:0:1.
Pro - Body L. /StČ/. Bumbová S. UMI,
stran, nemílo být jeho přijetí žádným pro UMI, Syká M UMI, Tlustý V. /StČ/, Vo
Čechák V. UMI, Čundrle V. UMI, Hájek J.
lák
S.
ZZČ/,
Vychodil
O.
ISMI,
Zemina
O.
blémem. Jestliže tedy zákon přijat nebyl,
/VČ/, Hrazdíra A. UMI, Hurta J. UMI,
pak jenom proto, že některé strany slibova /Praha/.
Klučka
V. ISMI, Kuchař V. ISMI, LagoODA :přitomno 12 poslanců z 15. Cel
ly lidem na Moravě a ve Slezsku obnovu sa
vá H. /ZČ/, Machalík J. ISMI, Maiyt J.
mosprávy, ale nakonec daly přednost kový výsledek hlasování 0:7:4:l.
Pro - 0. Proti - Hoíhanzl Č. UMI, Ježek ILČI, Ortman J. ZStČ/, Palaš J. ISMI, Ře
stranickým zájmům a jednotlivci osobní
T.
ZSČ/, Lojdová K.
ISMI, Mašek L záč V. /SČ/, Šoural J. ISMI, VáchalováA.
kariéře. V České republice se tak otevřel
ZZČ/. Proti - 0. Zdržel se - -Vorlíček Z.
prostor k utuženi centralismu a pragocent- /Praha/, Stadler J. /StČ/, Špaček R.
rismu, které jsme zavrhli současně s /Praha/, Šumán V. /StČ/. Zdržel se - Do? /Praha/.
KSČM: přítomno 10 poslanců z 10.
vládou komunistů. Navzdory tomu jeho bal V. /ZČ/, Effenberger J. ZSČ/, Hába R.
Celkový
výsledek hlasováni 10:0:0.
protagonisty jsou dnes česká vláda, koa ISMI, Hubová M. ISMI. Nehlasoval - ČerPro - Čelišová K. ZSČ/. ExnerV. /Praha/,
bákM.
ZSČ/.
liční poslanci i část opozice. Společně pro
KDU - ČSL: přítomno 8 poslanců z 15. Frank V. /StČ/, Hájek J. ZJČ/, Mandík J.
kazují absenci liberálního myšlení v ob
/VČ/, MatulkaD. UMI, Navrátil J. UMI,
lasti řízení státu a v tomto případě umocně Celkový výsledek hlasování 0:2:6.
Recman S. ISMI, Štrait J. /VČ/, Votava V.
nou navíc ignorací prokázané identity oby
Pro - O. Proti - Decker J.I...I, Výborný
vatel Moravy a Slezska s historickým úze M. /VČ/. Zdržel se - KrupíkJ. UMI, Ku /Praha/.
LSU: přítomno 5 poslanců z 8. Celkový
mím. Takovéto postoje jsou naštiru s demo biš J. ISMI, Mach K. ZJČ/, Motyčka L.
kracií vůbec a odhalují zatíženost myšle UMI, Pavela J. ISMI, Uřičář J. UMI. výsledek hlasování 5:0:0.
Pro - Křížek J. ISMI, Orgoníková H.
ní z doby totality. Nebude proto naškodu
Ze sedmi chybějících kandidovali v Jiho /VC
/Г Procházka V. UMI,
Seifer V.
vědět, jak kdo v Poslanecké sněmovně moravském volebním kraji Karas J. JCasal
/Praha/, Štěrba T. /ZČ/.
hlasoval:
J. a Nováková E. a v Severomoravském a v
SPR-RSČ: přítomno 6 poslanců z 8.
ODS : přítomno 53 poslanců z 65. Severomoravském Šafařík P.
Celkový
výsledek hlasováni 6:0:0.
Celkový výsledek hlasováni 1:43:9.
KDS: přítomno 7 poslanců z 10. Cel
(pokračováni na str.5)
Pro~L - Simánek
J. /SM/. Proti - Bachna P. kový výsledek hlasování 0:6:1.
:r

.Černé na bílém
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Тернистый путь к согласию
В минувшее воскресенье вице-президент Африканского на
ционального конгресса Южной Африки (АНК) Нельсон
Мандела заявил, что «предварительные переговоры» с пра
вительством закончены и теперь наступила пора непосред
ственно самих переговоров о будущем страны. «Я считаю,
что перспективы хорошие», — отметил он в интервью, доба
вив, что «АНК и правительство сделали значительный шаг
вп^эед». Как известно, после встреч в Кейптауне в мае и в
Претории неделю назад стороны объявили: АНК отказывает
ся от методов вооруженной борьбы, а правительство Фреде
рика де Клерка смягчает драконовские меры по обеспечению
безопасности, в частности соглашается на освобождение по
литических заключенных, что и отражено на рисунке из па
рижской газеты «Монд».
Не исключено, что в ближайшее время Н. Манделе и дру
гим лидерам АНК будет предложено разделить с правитель
ством Претории ответственность за ход событий в ЮАР, пи
шет йоханнесбургская газета «Санди стар». Ныне действую
щая , конституция дает возможность президенту Фредерику
де Клерку назначать в кабинет любого южноафриканца, то
есть для привлечения лидеров АНК к деятельности в прави
тельстве нет препятствий.

V Jižní Africese kupodivu bezkonfliktně vyřešil způsob předání moci mezi
bílými a černými. Všechny apokalyptické vize na které jsem věřil i já se
bohudík neuskutečnily. Můj příbuzný, který tam již několik let žije a znal
tamní poměry detailně, mne ještě loni překvapoval svými odpověďmi' na otáz
ku "Co říkáš na ty bouře v Jižní Africe?": "Ani nevím, že by tam v posled
ní době bvlv něiaké větší klimatické změny." Pro něj situace není překvapen
ním. ?
’
____________
V.H.

■

І

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
Naše pozice v západní Ev- •
ProL Dr. Miloš Wcmgart:
ropě jak se zdá nebude lehká,
dokonce a můžeme si -to s kli KLUB MODERNÍCH FILOLOGŮ V PRAZE.
dem vyříkat, bude to pozice
pucfleka. Na východě však a
je to zřejmé budeme jako ne SKLOŇOVANÍ JAZYKA
jzápadnější Slované elitou,
'ožná, že to lidi málo zají- STAROSLOVĚNSKÉHO
á, každý se chce vidět v me
rcedesu a houby je mu po tom,
S ÚVODEM DG
že v anglosaských zemích je
dnou provždy bude slovo kte
ré značí "otroka" synonymem
STAROSLOVENSKÉ
slova "Sclav" - Slovan.
Všeslovanský kongres, kte
rý se konal letos bez naší
MLUVNICE.
účasti, provázený pohrdlivými komentáři velké většiny
novinářů v podstatě jen pro
Třetí, opravené vydáni.
to, že tam Zirinoyskij říkal
( Přednášky x letního semestru 1927.)
věci, které se jim nelíbily.
Říkal tam však i dobré věci
‘kladem Klubu moderních, filologů.
a to bezesporu. Jeho teze ne
má chybu: "Když chcete vytvo
V Praze 1928.
řit muslimský stát v Evropě, ■
proč tedy nevytvo
řit Kurdistán /nej
větší národnost na
světě bez vlastního
státu + křestanská
víra tolik odlišná
včetně civilizační
kultury od okolních
národů”/ Je na čase
si uvědomit, že In
donésie, země s nej
větší muslimskou ko
munitou na světě by
la před 50 lety ves
krze jiného nábožen
ství. Arménie a Kur
distán žalují! V.H.
Uvnitř čísla: 1. Český svaz PTP- vojenské tábory nucených
prací zvou na slavnost blahoslaveného H r o z n a ty
2. Za svobodné Československo - 18.srpna 1944, čís. 7»
3. Prof.Dr.Miloš Weingart: Skloňování jazyka
staroslověnského s úvodem do staroslověnské mluvnice
4. Alfons M u ch a: Slovanská epopej - ”PřísahaMQmladiпуи pod slovanskou lípou. Na titulní stránce.^_________
Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
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Vážený bratře,
výbor Českého svazu PTP obdržel od převora klá
štera v Teplé u Mariánských Lázní Hugo Josefa Pitia /53.РТР/
pozvánku na slavnost blahoslav» Hroznatý, spojenou s poutí po
litických vězňů a ostatních politicky pronásledovaných obča
nů
na sobotu 16» Července 1994 od 9 hod»

za účasti opata kláštera želivského Víta Tajovského.
” Je velice vhodné, aby se této pouti v Teplé u Маг» Lázní

zúčastnili zcela oficielně i bývalí příslušníci PTP, protože

blahoslav. Hroznatá je patronem nevinně pronásledovaných”, me
zi něž patří i vojenské tábory nucených prací” píše v pozván
ce převor Hugo Pitel.

Doporučujeme proto členům Svazu PTP Oblasti Praha, aby se této
pouti zúčastnili a vážní zájemci se ohlásí u br. Andreje Rečky
na tel. 330 42 225 nejlépe po ránu, aby mohl podle počtu přihlášenýcSf^Žajistit vojenské autobusy z Prahy do Teplá a zpět.

Lze se přihlásit i písemně na adrese: Andrej Rečka, komise VTNP
PTP, Vítězné nám. 4, 160 01 Praha 6»
i Přihlášky je nutno podat do 30.6., nejpozději do 4.7.1994o

V Praze dne 14.6.1994

Ing. Vladimír Adámek

jednatel

Vladimír Lopaíuk

předseda

Stnns б

Za svobodué Československo

18. srpna

1944

N OVI N l< Y
KAŽDÝM MOSTEM
BLÍŽE K DOMOVU
zo
»Rázem», .Hej ru|H a druhé po
vely stníšeoé s ranami berana i šplou
cháním vesel o vodu bylo slyšel v
údolí řeky L.
Tyto povely v české řeči na ukraJioské půdě patřily našim hochům
len. praporu, kteří dostali іа úkol
vybudovat inost přes řeku L.
..Práce Jde družně a rychle, pro
tože k3Ždý i bodni pracuje s vědo
mím,. že přechod každé řeky nás
přibližuje k našim vískám a k našim

drahým. Pracují iníensivuě v pře
svědčeni, že každý kůl zaraženy
do dua řeky, je hřebem do rakve ně
meckého fašismu.
Voják-odborník je dobry voják.
To si všichni uvědomují a proto pra
cují se vším uměním, svědomitostí
a poctivostí. Posiluje je vědomí, že
přes mosty, které nyní budují, se valí
nezadržitelně vítězná vojska osvobuditelů naší porobené vlasti.
rt. Šterc.

Крівавою дорогою на захід

RUDÁ ÄRHÄDA NA HRANIC! VYCH.PRUSKA
S Л1 R T VETŘF. L силі A ZRÁD C Ú Ml

Sovietskeho sväzu
— V tomto roku slavebno-moiilážue organizácie ľudového komisa
riátu stavebníctva budujú a obnovia
50 elektrických centrál. V prvom
polroku malo zahájiť činuosf 15
turbín s výkouom 100 tisícov kw.
Tieto liirbíut sú všetky postavené;
z nich 13 už dáva riadne tok pre
priemysel. í plne sú obnovené veľké
elektrocentrály na stalingradskom
traktornom a voroŠilogradskom lokomolívnom závode. Prvá časť mocuej elektrocentrály na slatinskom alu
miniovou! závode už tiež pracuje.
— Kramatorsky závod na stroje
vypustil po oslobodení od nemeckých
fašistov prvé stroje — 4 párové
kladivá.
— V česf prvého výročia oslo
bodenia Donbasa od nemeckých vo
trelcov na všetkých šachtách sa zväč
šila fažha uhlia. Na šachtách kom
bináta »Vorošilnvgradugol« včera do
dali o 1(1 vlakov viac uhlia, ako
v tieto dni predošlého mesiaca.
— V novom školskom roku vy
soké školy SSSR prijmú 170 tisíc
nových študentov; z. nich 29.000
postúpi iía vysoké školy Moskvy.

Автоколона пробігає дальше на за тю до гітлерівців, ХОТІЛИЙ летіти
хід. Перед нами свіжі пожарища, на поле боні, щоб зубами розір
недавно спаленого села німець вати тих проклятих гітлерівських
кими звірами.
катів, що спричинили таї; багато
Гукіт моторів зростав. Передім- горя і біди всім народам Еироїш.
ною пробігають страшні картини.
Паші біііііі хотіли б летіти на
Я бачу мадярських терористів захід, до бою. щоб власного ру
та жандармів,, що розстрілюють кою роздавити ту гітлерівську
невинних українських сипів і ки гадюку і визікіліггіі з її обіймів
свої народи в Чехословацькій рес
дають у Тису.
публіки.
Я бачу гітлерівських СС-івців,
1 Т Чернянськиіі
які в золотій Празі вішають най
кращих синів чеського иарода.
Я бачу дикпх. скажених мадяр
ський звірів, які в Югославії ти
Dážď železa nad Nemeckom
сячі і невинних людей кидають
живцем ý пролуб під рід.
— Lietadlá .lläliľax» bombardo vané pre obrami severozápadného
Я бачу тисячі ^невинних двреNemecka.
vali- dnes v noci Kiel a Sicíliu.
їв, яких ведуть бездушні кляті
—
1.000
lietajúcich
pevností
— Včera bolo bombardované, ne
СС-івпі до своїх фабрик смертп.
Я чую плач єврейської дитини bombardovalo továrne na umelý mecké letiště v doline rieky Rhône.
при забитій II матері дикими СС- beuzin v Lipsku.
— Lietadlá fMoskito-x bombardo
Івцями.
— 2.000 ťažkých bombardova valy Berlín. Boly sliodené bomby o
Я бачу самі звірства, саму кров. cích lietadiel v sprievode rovnakého váhe 1.800 kilogramov.
Я бачу перед собою в пожарищах počtu stíhačiek previedly včera naj
самого крівавого Гітлера.
ťažší nálet tejto vojny na 19 letec
Автоколона спішить па захід. kých základní v Nemecku, Holand
Курява пороху високо піднпмзєть- sku a Belgii. Bolo shodemi 7.0(10 tón
ся. Наші бійці розпалені ненавпс- boíul. Tiete základue sú orgaiiiz.0- Vydává oddělení osvěty a propagandy.

D .E N í K 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

Vojenský symbol
státní nezávislosti
Včerejší den byl velikým vojen
ským svátkem 3. brigády, byl hi
storickou události celého sboru. 3.
brigádě byl svěřen prapor pod kte
rým si probojuje návrat do vlasti.

Prapor je, vojenským symbolem
naší vládni' myšlenky a státní svr
chovanosti. Prapory našich zahra
ničních jednotek jsou nejlcpším dů
kazem, že naše armáda, které v tra
gickém 1938 roce bylo znemožněno
bránil naši samostatnost - čest svých
vojenských praporu, se nevzdala boje.
Náš lid se nestal otrokem.
Nikdy se již uesiiii stál, aby se
nepřítel zmocnil praporu armády,
pošpinil to co vojákovi je nejvyšši,
liejdražší, nejsvěléjší — prapor, sym
bol saniostatuosti a svobody jeho
vlasti.

Prapor je výrazem jednolitě vůle
Lojovali, vítězili — a budc-li
třeba, také umírali. Je výrazem všech
I.řásných vojenských vlastnosti, po
spolitosti, snášenlivosti a družnosti.
Je pohnutkou k hrdinným činům,
Statečnosti a chrabrosti, jc morální
podporou pro každého příslušníka
Jednotky.

Prapory, které nám byly svěřeny
na území bratrského Sovětského
svazu, jsou pro nás současní sym-
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Spojenecké vojská
v predmestiach Paríža
Podľa zpráv Retiťerovej kancelárie spojenecké vojská
vshĺpily do predmestí Paríža.

Pozdravný projev čs. vlády
Vojáci 3. čs. samostatné brigády v SSSR !

Jménem vlády It e p u b I i k y československé, v Londýně a jménem
čs. zahraniční armády ve Velké Britanii, zasílám Vám ku slavnostní pří
ležitosti odevzdání praporu, srdečné pozdravy.
Vám, synům českých rodin na Volyňsku, Vám statečným slovenským
partyzánům a Vám, kteří jste opustili odhodlaně řady našich nepřátel, abyste
podle svého přesvědčeni bojovali proti uini, je dnes svěřován prapor, symbol
naší státní myšlenky a státní svrchovanosti. Jsem přesvědčen, že pod tímto
praporem půjdete neohroženě po boku vítězné Rudé armády ve šlépějích
osvědčené již I. čs. sani, brigády v SSSR a že připojíte k jejím výkonům
a k činům našich leten a pozemních jednotek z Francie a Středuího vý
chodu. nové .slavné úspěchy .
Věřím, že poslušní a věrni své přísaze, donesete svůj prapor se ctí a
vítězně do osvobozené vlasti.
Vpřed za konečným vilřzslvim!
Jménem československé vlády,
ministr národní obrany
d i v. g e n. S E R G EJ I N G R, v. r.

bolem večiiéhii přátel dví a vděčnosti
k sliiiii, který паш pomohl vybudo
vat naši o uhodnou arii.adu.

To všechno si. musíme uvědomil
před vstupem ua
* vlastní území.

Nejvyššíni příkazem pro každého
příslušníka naši armády musí býlí:
Hájit čest a neposkvrněnost našich
praporů všemi silami, když bude
třeba — i svými životy.

Za svobodné Československo
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RUDÁ ARMÁDA -DOSÁHLA HRANIC

VÝCHODNÍHO PRUSKA
Za 16. srpna zničeno 210 nepřátelských tanků
Operační zpráva Sovět, informační kanceláře ze 17. srpna:

Na sever a severozápad od města Petseri
(Pečori) obsadila uaše vojska přes 150 obci, mezí nimi
velke’ obce Vipsu, Rapin, Kausei, Chiiniiiaste, Капері,
Kajka, Kraví a žel. stanice Ruza, Piha, Kidjarvc.
Na severozápad, západ a jihozápad od
města Šaulaj (Šavli) naše vojska vedla úporné buje
s velkými silami pěchoty a lanku útočíciho nepřítele.
V těchto bojích způsobila uaše vojska nepříteli velké
zlráty na lidech a technice.
Na severozápad od města Marjampol naše
vojska za bojů dosáhla hranic Východního
Pruska na řece Šešupe a obsadila při tom přes

Z O SVETA
— Štáb spojeneckých vojsk i
Taliansku ozna.nujr, že na Iroulu
není podstatných zmien.
— V sluvcuskoui vysielaní z Lon
dýna mal prejav člen Štátnej rady
Valo, ktorý medzi iným povedal:
>Č8. delegácia, ktorej som členom,
Je pripravená k odchodu, aby po
máhala na oslobodeném území Ona
nejde vládnut, lež pomáhať vytvárať
vládu ľudu.«
— Francúzska vnútorná armáda ve
die teraz veľké operácie, ktoré sú
podporované delostrelectvom. Vnú
torná armáda vyvíja obzvlášť silnú
čiunost v Hornom Savujsku a ob

30 obci.
Na východ od Pragi naše vojska úspěšně odrá
žela liloky nepřátelské pěchoty a tanků.
Na severozápad od města Sandornlerz naše
vojska úspěšně rozšiřují nástupiště na levém
břehu řeky Visla, obsadila přes 20 obcí.
Naše vojska pokračuji v uličních bojích v městě Sandomicrz.
Na ostatních úsecích fronty bez podstatných zrněn.
Za 16. srpna naše vojska zničila a poškodila 210
tanků a 63 nepřátelských letadel.

sadila 2 mestá u švajčiarskych
hranie.
— Nemci odvážajú /. I’ariža po
litických vaznov. lf.ii bolo zastrelené.
Vn východnom ITusku panuje
panika i zmätok, Utekajúce obyva
teľstvo ucpává komunikácie a zne
možňuje presuny.
-• Úspešne sa vyvíja spolupráca
gréckej a juhoslávskej armády oslo
bodenia v Makedonii.
— Juhoslávska armáda národného
oslobodenia obsadila Hl nemeckých
pevnosti v Slovinsku medzi riekou
Sáva a rakúskymi hranicami.
— Tieto dni konala sa 8. ple
nárna schôdza všeslovanského výboru,
ktorá poslala pozdravné prípisy mar
šálovi Stalinovi, prezidentovi Benešovi
a maršálovi Tiluvi.

Šetrite a uk .idajte svoje peniaze na
vkladnú knižku Štátnej banky SSSR
Banka zachováva o osobe vkladateľa úplne úiadiie lajviiistvu
Vklady sa vyplácajú lia požiadanie v ktorejkoľvek ľilialke
Štátnej banky — — Vkladateľom platíme 3 procení u - .y
Uložiť peniaze na vkladnú knižku je pre Vás i každom ol.i.alii
výhodné — Použijte služieb Štátnej banky SSSR, ktorá má
odbočku u Vášho sboru!

Kam oni prchnou
z Prahy ?
Němci prchají před spojeneckými
bombami do i'ech. Letoviska Čer
noške a V.še.nory u Prahy byly
připraveny pro německá uprchlíky
z Ríše.

В

похід вирушили!

В похід вирушили
рідні сестри f! браття,
(Ідемо, йдемо визволяти
славне Закарпаття.
Німців будемо топити,
Мадярів душити,
а у дружбі нерозлучній
з Славянами жити.
Хоч дорога далекая,
втоми ми не знаєм,—
а все вііерід, все до волі
в темну піч змагаєм.
Готовмося сестри П браття
у рішучий бій! —
ВпаволяІІмо. визволяймо,
край і нарід свій!
воїн Віхровська Ніна.

18. srpua 1944
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OBSADENÉ MESTÁ CHARTRES, ONI:
(ten. Model,
ORLEANS, CHÁTEAUDUN.
Spojenci na 16 tŕni od Totilona
Bod mocnými lidaľ.uui spojenecký ch \ojsk ua severe a na juhu hnili sa
obrana Nemcov a jedno frauciizske nieslo padá po druhem. Podľa posled
ných zpráv spojenecké vojská obsadily niesla Uhartres, t háteaudun a Or
leans. Spojenecké vojská sú vzdialene ua 16 kilometrov od ’luuluua. Nemci
vyhlásili v južnom Francúzsku stanne právu.
Vylodenie vojsk li:l rôznych úsekoch južnej Francii sa prevádza |wdľa
plánu. Spojenecké vojská postupujú ua všetkých úsekoch. \ rade, miest
vzdialil}' sa už na 17 kilometrov od brehá. Desanlné vylodené časti sa
spojily s jiarašutiiýiui časliauii. ktoré boly vysadené v hĺbke zemi. Straty
spojeneckých vojsk nie sú veľké.

;

velitel centrálni ně
mecké armádni skupiny ua východní
íroiilč. vydal nedávno rozkaz, ve
kterém si siéž.uje; - Bolševici stojí
před brauami Východního Pruská.
Německy voják se bojí sovětských
taukú a obkličeui . . « .

A MY:

.

.i

Byly doby, kdy se Němci chvá
stali. že se bojí Jeu Buba. luu, časy
se mění!

3
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

29* července 1994

Zpravodaj PTP

APEL

k vytvoření

LIGY

proti „postkomunistickému
komunistickému spiknutí
s|^ZLO'ä' ZVŮLI nelze zastavit, ať je přlkiýjejne čímkoliv.''

RES PUBLICA

У našítzv. „postkomunistické“ současnosti roztrhali bývalí komunisté samet
'velmi rychlé na cáry, .'využili všech slabostí polistopadového hybridu demo
kracie, nejistoty řadového občana, využili všech jim ponechaných sil, a zmoc
nili se, už bohužel prokazatelné, mocí vo státě.
< • / f.
^Jsou stále organizovaní propojeni, nomenklaturními kontakty, .-.j :
ľý^ldé o mohutného protihráče,' který byl súrovým a bezohledným nepřítelem
"slušného a poctivého člověka z údobí totality-a nezměnil se. Pouze obratně
a; První a jedinou obranou (bez sebemenší nadsázky) která může dostat^
Uento vírué pod kontrpl(í;je^H^>^jH:~
^okamžitá mobilizace všech protikomunistických sil,
У'^
V
1‘spojení všech slušných a poctivých lidí!
4
.f.
Druhou aktivitou je přinucení těch, kdož podle příslušného zákona
:.a v'rozporu s primární lidskou touhou po'štěstí a prožití života ve zdraví
‘áí slušných sociálních podmínkách negovali a ničili ony hodnoty’ aby
n a h r a d іі 11 škody, které svou sobeckou bezohledností způsobili na
•^la) ekonomii národního hospodářství
rjt; b) zdravotnímu stavu
' c) životním prostředí _.
у V. sázce nejsou menší hodnotou, než očistou obecného svědomí znovu
„postavit na nohy“ národní povědomí (musí existovat to, co dokázalo přetrvat
přes Habsburky, světové války a věřme - i přes komunistický teror) tak,
abychom se mohli postavit Evropě „z očí do očí“, jako suverénní, rovní lidé!
і.ГJde p'veliký úkol - povinnost! ;
? '■ ■> ' i
Ж• . ý
/. ■v.Povžnésnie se nahoru, hodně výsoko, ať se vyhneme malostem., ať do• kážeme’odhodit. zbytečnosti, jako jsou stranic.kost a malichernosti typu
zosobní nálepky“!’.; "'УУ;í \
'.■•
Г. Neprovedeme t-II tento projekt hned teď, s plnou managerskou proféslonalitóu',’;;*^'(
' :
' .
■
•prohrajeme vše, snad navždycky a uvolníme prostor nejen komunistům,
ale ultrapravici (Žiririovský a j.) a ostatním extrémům. , <
.ú Nebo jsme se snad pro tohle nechali ponižovat?
,, Pomáhej nám Bůjh.ale především ši pomáhejme samil
iЖ
Ing. Josef GABRHEL/
KVP a VTNP Ostrava ■

1948 - 1954
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V Šumperku, dne 30.dubna 1994
Vážen./ pan
Předseda Krajskiho soudu Ostrava
Havlíčkovo nábřeží č. 32

723 31

Ostrava

Vážen./ pane předsedo!

Moje matka, která je t*žce nemocná, ne bez souvislosti з rozsudkem
Krajského soudu v senát* za předsednictví paní JUDr.Elišky Cihlářové ze
dne 30.9-1993, č.j.: ?2 Ca 321/93 se doposud proti tomuto rozsudku nemo
hla odvolat v důsledku nemoci a proto tak činím já, její зуп, který ji
rovněž u tohoto soudu m*l zastupovat.
Žádám Vás,pane předsedo Krajského soudu v Ostrav*, aby bylo toto
rozhodnutí přezkoumáno i když jsem byl v rozsudku upozorněn, že proti
tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky. Paní předsedkyň*
senátu rozhodovala aniž by v této v*ci vyslechla пазі stranu. Je to flagrantní porušení elementární zásady římského práva, platící ve všech
právních institutech t.j. necht je slyšena i druhá 3trana. A pokud to .je
jest* v rámci právních předpisů, je to pozůst tek minulého totalitního
režimu, který toto procesní zjednodušení zaváděl za účelem snadnějšího
postihu odpůrců K3Č a to i v civiln*-správním řízení. Pokud po prostudo
vání зрізи dojdete k názoru, že paní dr.Cihlářováj m*la k dispozici pro
tokol o výpov*di E.Hajné a zápis o výpovědi 3V*dka V.Hajného, čili mne,
v*zte,že tyto 3V*decké výpovedi byly získány ne zcela v souladu з řádným
svědeckým řízením. JUDr.Simoníková z Pozemkového úřadu v Šumperku, místo,
aby naše výpov*-di zapisovala do protokolu a do zápisu o výpovědi svodko,
hned na míst*, v přímé řéči doslova, aby nedošlo ke zkreslení výpov*di,
nás oba, mne a maminku, vykázala asi na půl hodiny z místno3ti a když nás
zavolala zpět byl již protokol napsán. Pane předsedo, o jeho nepřesnosti
3V*dčí, že дзет na míst* musel doplnit zápis a pozdil provést opravu záрізи. Maminka musela protokol doplnit a navíc v následujících dnech zas
lat dopi3 jako dodatek k protokolu k podstatným skutečnostem týkajících
se jejího politického pronásledování a které paní dr.Šimoniková v proto
kolu ignorovala. I když jsme protokol i zápis podepsali, nevzpomyli jsme
hned na všechno co jsme v té souvislosti vypovídali a co V m dr.Šimoniko
vá účelov" vynechala. Domnívám se, pane předsedo, že tímto způsobem, kte
rý je zřejm* rutinní záležitostí, sepisovat protokol a zápis o výpov*di
svědka, se dr.Simoníková dopouští porušení zákona з největší pravděpodob
ností i v jiných případech a vnesu žádost o prošetření tohoto způsobu zí
skávání protokolární výpov*di a výpov*di sv*dků na Štítní zastupitelství.
Pane předsedo, jaké zmírnění majetkov? křivdy /na což zní všechny
doposud vydané restituční zákony/ v tomto případ* dr.Cihlářové rozsoudi
la? Žádné, zmírnění majetkové křivdy pro některé občany v naší posametové justici, zejména pro ty občany jež aktivn* vystupovali proti molochu
totality, jehož součástí byl zejména Krajský soud obecně proslulý, tako
vé zmírnění neexistuje. Z podkladů bylo zřejmé i n*kolik jiných možností,
ke kterým за senát mohl přiklonit, pokud by o nijakém zmírnění vůbec uva
žoval. Na př. Vodovody a kanalize Ostrava, pod n*ž závod Šumperk spadá
budou tuto parcelu potřeoovat pouze do r.2001, jak je v dopise, který
jsem předložil soudu od jejich generálního ředitele Ing.Střondaly uvede
no. Nebo Vodovody a kanalizace Šumperk využívají z celé parcely jen 1,ha na kalovou lagunu, zbytek 1,7 ha leží již mnoho let ladem neobhospodařován a mohl být původní majitelce vrácen. Z toho důvodu зе domníván, že
dr.Cihlářové Eliška jednala podjat*, nebo* o žádném zmírnění původní ma
jitelce ani neuvažovala. Ten zvláštní důvod si umím představit. Možná,
že je to neochvějné přesvědčení, že okradený restituent, který se proti
vil ústavou zaručenému článku o vedoucí úloze KSČ, která posv*covala vše
chny právní akty vydané ns základě zákonů jejichž zdrojem byla изпезепі
uV KSČ зі 3vé trable'^ápúsc^iý^ám a je i posametové společnosti jen na
obtíž.
S úctou
S
v
v Ing<vlndinlir Hnjjný, ČSA 34, Šumperk

Slr.ini І

Z.i

s\o!h)'íiii*

ČERVENÁ

ONI:
«Slovenská vláda- tia ( Honí Sluvcusku připravuje dni i zv. branncj zdatnosti. ktoré |ю slovách Macha
H Co. majú byt prehliadkami teles
nýcli a mravných lioduól slovenskej
mládeže.

RUDÁ ARMÁDA DOBYLA SANDOMIĽRZ

19. srpna 1911

dobyla

ARMÁDA

S Л1 R T v Ľ T R Ľ L C Ú M A Z R Á D C Ú M I

i

SANDOM1ERZ

Marsal Stalin vjydal včera rozkaz určený maršálovi Konevovi. V rozkaze sa praví:

\ojska prvého frmila prepravili sa u Saiidomicrza cez. rieku Visla,
v úporných hojucli фяіпріїу na .»<» kin rozšířily predmostie na západbiclui \ ічіу di> l?tl km a iierá. I > lio aueasla útokom sa zmocnily
Nech pripravujú: Skoro ini bran
Samlumierz. dôležitej opory оіч.нп Nemcov na ľavom brehu
nú zdatnost slovenskej mládeže pred města
\ isly.
vedieme. Majů sa na řo těšit !
•lednolk v. ktoré sa najviac v v znamenali v bojoch za oslobodenie Sandomierza, boly navrhnute k pomenovaniu sandoinirrzskyfh a vyslcnskjch»
Partyzánské hnutie Moskva dala hold vojsk.im l-ho ukrajinského trmilu ?tl delostreleckými
salvami z ??4 diel.

A MY:

D Ľ N í K

1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

SOBOTA, ľ.). SK PNA ľ) í 4.

na Slovensku sa šíři

Už. nestačí stanné pravo, už nes
tačia v y brožovania bratislavských
pánov, aby odstrašily slovenský ľid
od aktívneho boja proti Nemcom i
Madarom Partyzánsko hnutie kaž
dým dňom sa šíri a nabýva stále
viič.Ších rozmerní obzvlášť na i ýcliodnom Slovensku. Podľa posledných
zpráv na Východné Slovensko bol
poslaný zvláštny oddiel úderníkov SS.
ktorý má bojoval proti partyzánům.

ZO SVETA
— Ministerský predseda Bulhar
ska, Bagrjanov vydal prehlásenie,
v ktorom sa hovorí, že Bulharska
sa nachádza v stave hospodárskeho
zuiälku. Bulhárský národ nikdy so
nechcel vmiešal do záležitosti veľ
kých štátov. Bulharská vláda od
stráni všetky prekážky, ktoré stoja
v ceste želaniam bulharského národa
o uzavřeni mieru.
—. Velký útvar ťažkých bombar
dovacích lietadiel v sprievode 600
stíhačiek previedol nálety na vojen
ské ciele na východ od Paríža, v
Gentc, v Bruxelles. Bolo zničené
1.0(10 vagonov a lokomotív.
- Spojenecké letectvo zničilo 10
mostov na ústupovej ceste Nemcov
k Svine.

Opctačtia zpráva lSov. informačnej kancelárie z 18. augusta

Na juhovýchod ml mesta Tarín naše vojská v bojoch postúpili
a dobili viac ako Sli bbeŕ. medzi nimi: ľ.imiiii«lu. Bažina. Karste i iné.
Nose vojxká sa přepravily се/ prieliv medzi Čtidským a í’skovskym jazerom, /ni,(cnilv sa piiesloni na západnom břehu prieliva.
Na sever ml íiksLv Krustils (ii:i rieke západná Dvina) naše vojská
v bojoch sa zmocnily ■ 11.1; ;;n Mieí.
Na západ od imYt.i Šaulaj (Šavli) naše vojská viedlv húževnaté
hoje > nasliipujueimi veľkými silami pecholv a tankov nepriateľa 7ч
""" ohromných ztrát na ľudskej sile a technike, nepriateľovi sa 'poda
ní" nepatrne prenikli úl v naše bojové radi.
Na východ od Pragy naše vojská úspešne odrážaly útoky pecholv
•i tankov ncpriateta a v jade úsekov samy pŕecliádzaly v protiútok.
Na severo oc'mesta Šandomicrz naše vojská zakončily obkltrčenle
3 divízii a viedly úspešné boje k ich zničeniu.
Na ostatných úsekoi h Irónia nebolo podstatných zmien.
Naše vojská /ničili Ti.’i nemeckých tankov !).š lietadiel.

ŠTRAJK ŽELEZNIČIAROV
VO

FRANCII

V strednej Francii vzdula se fran
cúzskej armáde vniílorisého ľronta
nemecká posádka v čele s plukovní
kom.
I severnej Francii na ľn ntc. bil km
širokom, od ľalaisc až. k pobrežiu
spojenci zatláčajú Nemcov k Seinc.
Bclmm 7 dni sjiujenvc-ké ľojska. za
jali v Scv. Francii K.'.fiou Nemcov.
Ddo dna vylodenia sjiojcmlov nemec
ké straty v severnej Francii činia

liHi.tioo padlých, ranených a zaja
tých
'° východnom a severnom Fran
cúzsku vypukol štrájk železničiarov,
läčsina rozhlasových staníc v Paríže
už včera nepracovala. Vládna t roz
hlasov.! stanica veVichy nepracuje.
Zbytky siedmej nemeckej armády
sa rozpadajú pod údermi spojenec
kých vojsk.
1 y dává oddelení osvěty á propagady.

"Res publica" 6.30/94

Zač bojuje náš lid

Spojenecká vojska vstoupila

do

předměstí Tottlona

-al. -V dnešním čísle přinášíme
zprávy o řádění vetřelců n nás doma.
Sešlý rok dusí krvaví fašističtí pro
Spojenecké vojska vstoupila do předměstí Toulona.
tektoři pomocí důkladné promyšle
ného aparátu utlačování a utužování \ jižní f rancii postupují spojenci na celé frontě po
v zárodku všechno, co volá po právu hlavních silnicích a železničních tratích do vnitrozemí.
vlastni kultury, po samostatnosti a Spojenci obsadili již 1250 čtver km. Město Dragufgnan,
svobodí. Pro ty, kteří nezradili svůj 30 km ve vnitrozemí, osvobozeno. Spojenecká vojska
lid, mají iiěniccko-iiiadarští vetřelci pronikla 40 km do vnitrozemí.
a jejich domácí pomocníci jenom
Posádka obklíčeného breíaňského města St. Malo
koncentrační tábory, nucené práce a
šibenici. Není prolo dívu. že náš se vzdala spojencům.
lid doma nás toužebně čeká, že chce
Manifestace čs. žen—vojáků
uspíšit příchod osvobodí tulských ar
mád, že sabotuje, organisiijc party
Včera se konal první manifestační projev čs. ženzánské oddíly. Tak lomit musí hýl.
vojákvi za účasti zástupců všeslovanského výboru a tis
Jen boj, partyzánský boj v lilu,
nemilosrdný boj na fronte muže při kového attaché čs. velvyslanectví.
nést osvobozeni našeho lidu.
Zítra při nese tne podrobnou zprávu n tomto významném shromáždění.
Nyní, když. Rudá armáda a spolu
s ní my, stojíme, u hranic naší repu V našem veřejném životě, v úřadech, ného života, z našich úřadů, z na
bliky, doba osvobozeni našeho lidu v armádě nesmi mít tíiíslo zrádci, ší armády.
není daleká. Přestanou utrpení a kteří u nás trpěli fašistické linutí,
I>o národních výborů, obecních,
my začneme budoval novou, šťastněj čachrovali s nepřítelem, kteří se dali okresních nebo zemských, musí м
ší, demokratičtější republiku. Pii otevřeně do služeb vetřelců, nebo dostat lidé, kteří v nejtěiší době
budování nesmíme zapomenout ni s nimi aktivně spolupracovali
poroby, nesklonili hlavu před utl
*boj. Nesmíme zapomenout na životy
Všichni ti slcrostové, kolaboranti, čovateli, bojovali v partyzánských
kamarádů padlích v boji, na oběti udavači, velitelé Hlinkových gard, oddílech, v ilegáluích organisacích,
hitlerovského teroru, hráze jsme drobili a velcí zrádcové, af nás bu v naší zahraničuí armádě, nebo Ji
platili svobodu, tím více si ji mu dou třeba i vítat v sokolském, orol- ným způsobem aktivně podlamovali
síme cenit I Tím tvrději musíme po ském stejnokroji, nelni sjjjid dokonce moc fašistů a jejich zrádcovskýcb
trestat všechny ty. kteří mají vinu v uniformě čs. důstojníka, musí jed přisluhovačú. Jenom tak budeme mít
na naší národní katastrofě. nou pro vždy zmizet z našeho veřej záruku, že náš lid neztratí svoboda.

t І 1 • І
\ •’l ;
Strm 2

Za svobodné Československo

Strana 3

Za svobodné Československo

19. srpna 1944

19. srpna 1944

ŽA OSTNATÝMI DRÁTY ČEKÁ A VOLÁ NÁS NAŠE
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V NACISTICKÉM OTROCTVÍ
II. — Roman Ýauoušek žije ve
Lvově. Pc^taí
Vvravfl a když
Němci oíggdrfk гЧїЛіУДі Lvov,
uposlechl аЦрпЬзіІ ie^německých
úřadu jako
M po
šlou do Čech. Němci však hledali jen
pracovní sily ч» ták’sc' s tisíci jiných
осі t! ľ ya" ди pěných pracích v Brituuež
se mu poílarilo u prchnout L
Přečtět^ lij |y)J(náui< vypravoval:
Na ralejích
Vі' ){ruuiviku
vyr,TO?jr íuieriFý*ráiečTii ý materiál.
Pod nacistickým bičem pracuji tam
15 l?ďffevčáía/16 letí chlapci i
60 Ufe inli?i’z Čéčlí, Moravy, SlovensWCAxllíárpatské' likrajiuy. Pra
cuje, де.ií <4 Jiodiu denně. Běda tomu,
kdo jPJtpQJtlp 4p «práce. 'l akové děl
níky odidékají hitlerovci na druhy
den do káruýcly koncentračních tábo
rů. їх Irmo si nedovede představit, v
jakém stavu se po měsíci vrací, vrátí-li
se lubec. Tahový osud potkal n. př.
Josefa Kacállffcz18, letélio hocha z
okolí Prahy.
OtrBčí z celé Evropy
PřítbljiMaůi "nejen Čechoslováci.
V každé továrně je možné najiti
zástupce všech národu Evropy. Chodí
ocejchováni jako dobytek. Poláci
musí nosit ua rukávě »P«, Fraucoiri
»F<, sovětští občané
(Ost) atd.
Češi nosili’ lvíčka, ale pak Němci
pochopili, že Čechoslovák; svým stát
ním ňíakeui provádějí t siiou demon
straci^ lvíčka zakáza.i.
Za bstnatým drátem
*
Dělníci
bydlí v barácích obehna
ných (kálen’. Pouze zřídka kdy dovoluji/velitpl tábora vycházku do
města a to ještě ne všem lak n.
př. 1’oláči a «•dělnici z východu»
nesmí da‘'ulici vůbec.

Káva z kaštanů a polévka
z řípy
Nadlidská dřina a nedostatečná
strava, to je zákon německých ka
leji. Dělník dostává denně 300 g
chleba. Ráno se vari neslazeiiá černá
■ káva< z kaštanů, ua oběd polévka
z řípy, na večeři 3 dkg vodualého
tvarohu k chlebu, který každý z hla
du snědl již k obědu. Dvakrát týd
ně jsou shody«: uěkolik bramboru
a odpadky masa. .
Práce do úpadu
Němci brzy přišli ua to, že cizí
dělníci sabotuji uejeu kažením stro
jů a součástek, ale také pomalou
prací. Pracuje se ua běžícím páse,
na každý pracovní úkon, na kaž
dou součástku je na zlomek minuly
určená duba. Kdo úkol nesplní, je
považován za sabotéra. Takový člo
věk beze stopy zmizí. Mezi dělníky
je celá síť gestapáckých agentů,
špehů, provokatérů.
Čechoslováci smějí jezdit

tramvají
V poslední době pozorovali Če
choslováci s obavou, že Němci je »vy
znamenávají « růzííými «výsadami»,
kterých ostatní děluíci nemají. Tak
jim dovolili — jezdit tramvají, po
volili přístup do některých hospod
aby si za špatné marky koupili ještě
horši erzac-pivo.
Kaši lidé správně pochopili, že
tato »velkomysluost« nacistů není
jen tak. Němci začali dokonce uanajednou tvrdit že Čechoslováci jsou
árijci — a začali je mobilisovat
do prořídlé německé armády.
Pod spojeneckými
bombami
Němci ovšem nešetři životů ci
zích dělníků. Pouze v Brunšviku

______________________________ - ____________________________ —

Jen o tebe

mi bčži,

jen

tni

o

tebe

K. Neumann',

lide můj,

Šero je

na

nezrazuj,

domovinč šero leíi,

zradíš li svřtla
zradil jsi

pouhá hříčka času, lide můj,

šero je episoda,

bčíi,

nezrazuj,

sebe,

vfČný

dčti,

přívod,

Uvol,

nezrazuj.

zahynuly v bombardovaných vojeoskýcli továrnách stovky našich lidí.
Pod iresteni smrti nesmí žádný cizí
dělník opustil bombardovaué město,
nesmí se vzdálit se svého pracov
ního místa. Esesáci hlídkují ua ná
dražích, ua silnicích a uprchlíky
střílejí ua místě. Přesto však mnozí
lidé využívají paniky při náletech
a prchají.

SSSR — naše spása

Všichni Čechoslováci v Německu
věří pevně v obnovení republiky.
Věří svorně Češi, Slováci i Podkar
patští Ukrajinci. Věří ve vítězství
Rudé armády, z východu čekají osvobození. Jsou nadšeni smlouvou me
zi SSSR a (‘SR. «To je uaše jediná
spása«, říkají.
Vidí dobře o čs. armádě v za
hraničí. Jsou dobře zpraveni o čs.
jednotkách v SSSR a jejich účasti
v bojích.

Čekají vás
Všichni čekají na příchod Rudé
armády, na váš příchod. A vzkazují
vám, abyste si nemysleli, že budou
jen přihlížel, jak bojujete, že složí
ruce do klína. Každý ví, co od ně
ho vlast čeká, každý splní svou
povinnost.

trvá

zdroj svčtla,

osení klíčí,
máj

v

vzduch

sklizeň

milionech

—-______________________________________________________________

K T O JE PÁNOM
„SAMOSTATNÉHO“ SLOVENSKA?

N E Z R A Z U J
S/

ZEM

i

voda,

bude,

srdci hude,

nezrazuj.

Народ знає,
за що бороться
. Один мадярський журналіста
написав, що Закарпатська Україна
Богом дана Мадярщині. Та-ж 20
років Тиса відносн ій с..п.озіі до Ду
наю, які «Рутенії» npo.iiiiia.iu за
Мадярами.» Тільки не написав, як
білий шум Тиси зчервоній українсь
кою кров'ю, яку npo.in.iii Мадярі!
з дня окупації нашої країни.
Італійський журналіста зфотографував поїзд, вантажений скотом,
пшеницею та іншим продовольством,
s Це посилаємо »Рутинам», говори
ли Мадяри,« які терпіли голод в
Чехословаччиїп.< Але журналісти
не зфотографували, як поїзд, який
їхав до Ужгороду, в 'Іоні завернув
до Берліна.
Крізь густі сіні тендерів,< чсÍea стрімкі гори Карпат втікали
ариатські Українці перед мадяр
ськими тюрмами, перед концтабо
рами, ненавиженою мадярською
уніформою, з голоду і біди в чу
жину, щоб в рядах Чехословаць
кої армії могли повернутися зі
зброєю в руках до вільної Чехословаччіїнн. Тисячі найкращих си
нів нашого народу скріїваються
високо на Карпатських полонинах
і невтомноборютсі.ся ііриіи дикунів.
Народ знач, що робіні. -■• на
род знак за що бореться!
Д. І.

liso. Tuka, Mach majú plné ústa o >■>.samostatnom, slobodnom» Sloiciiskii. lícil sa všrk podíiame bližšie ua ich vlastně statistiky, to srázu
inidime, ze lo icli samostatné Slovensko v skutočnosti sa nachádza plno
sťou i rukách zahraničného. i prvom rade nemeckého a maďarského kapitálu.
Kým braiisl.iiski iiľ'cipáin z Hitlerovej milosti ua schôdzach v potu
svojej tvári dukazujii, ako oni zachránili -to naše Slovensko», slovenský
národ je draimoiani agentúrni cudzieho kapitálu.
Hla, čo hovorí štatistika úradného > Hospodárskeho deuuíka
*
zo za
čiatku roku 1944:

Druh podnikov

(ľl- k:'P«‘á| Cudzozemský Cudz. kap. v proč,
v ni і I i ó u o c h Ks

16 báňských a hutných
7 skleitíiých a keramických’
14 kovo a strojných
■ 17 chemických
14 textilných
23 pop er a grafických
35 drevárskich
25 stavebných
3ll pivovarskí cli
5 oiej. asfalt, mýdlo
16 potravinárskych
(i elektrotechnických
11 cukrovarov
23 iných

229
21
59
211
164
57
85
6(1
54
73
67
93
53

199
9
24
148
139
25
23
46
43
50
33
41
26
3

87
43
41

70
85
44
42
54
5
93
45
61
28
5

S po 1 u pod niko v 247
12M
769
60
D o in á c i kapii á 1
.512
40
Táto štatistika týka sa len akciových spoločnosti. Nezachyíuje teda celý
cudzozemskí kapitál na Slovensku na jednej strane a na druhej slraue
ani kapitál itnesloianý do priemyslu na Slovensku vôbec. Zistenie pra
vého stavu by dalo ešte nepriaznivejší obraz.
Takto vyzerá hospodárska základňa gardistického Slovenska: predali, zra
dili Slovensko vo všetkom. Slovensko sa nachádza hospodársky na úrovne
tej najhoršej kolonie, poliiohosjwd.írske produkty stí vyvezené do Nemecka,
kým slovenský rolník hladuje; slovenský robotník pracuje ua nemecké a
maďarské banky i akciové spoločnosti, slovenská mládež sa vyváža, ako
otrocká pracovná sila do Nemecka, ako lacné niáso ua jatky vojny proti
svojim slovanským bralom, proti Červenej armáde.
ľanom sniiio>i,ilm ho- Slovenska i skutočnosti nie je Slovák, nie je
sloictbky Ind, ale Hitler, llurlhy a ich chlebodarci: ueniecký a maďarský
kapitál.

*S v ě d o m í ” č. 10/94
ŽIDÉ A
KOMUNISMUS

semitismu, tentokrát tak, že z něj

národ za pačesy a beze zbytku

vytvořila prvek obecné opozice vů

ovládla obrovskou říši."

či stalinismu. Tehdy Sověti a vý

chodoevropští komunisté provedli

mnoha protivníků bolševismu, po

konečný obrat a nový antisemitis

cházejících nejen z Ruska, kteří vý
znamné místo Židů ve vedení bol

analýzu. Historikové, kteří se za
bývali především ideály židovských

Lev Trockij (Bronstein) a dokonce
revolucionář do té míry exotický,

jakým byl teoretik leninské estetiky
Gyorgy Lukács. Také účast někte
rých amerických Židů v činnosti

antisemitismu s židovskou podpo

zřejmou věc. Lev Trockij (Bronstein), komisař pro zahraniční věci

Protian............................... Armén

v prvním Leninově kabinetu, v ro
ce 1917 zorganizoval převrat v Pe

7. Komisař státní kontroly
Lander.................................... Žid

trohradské radě delegátů a svrhl li
berální vládu Alexandra Kerenské-

8. Komisař vojenství a námoř
nictví - Trockij (Bronstein)....... Žid

pozornosti historiků, ale jen ne

py. Pokusím se načrtnout rysy ono
ho příběhu, nemám však v úmyslu
shromažďovat motivy, ale jen pou

ho. Jiní významní bolševici židov
ského původu, kteří se kromě Leni

9. Komisař státních pozemků Kaufman................................ Žid

sátá léta označována za «význam

boce zakořeněných antisemitských

kázat na následky, jak zamýšlené -

na podíleli na převratu, byli: před
seda Nejvyššího sovětu Jakov Sver-

10. Komisař veřejných prací Schmid................................... Žid

pocitů. V ruské říši i v Rumunsku

tedy záměrné, tak nezamýšlené tedy nezáměmé. Ale, koho přitom
vlastně považovat za Žida? A má

dlov, místopředseda Rady lidových
komisařů a předseda moskevského

Komisaflca pro veřej, zásob. E.Xilina (Kfíigisen)........... Židovka

byl antisemitismus oficiální, byl

být brán zřetel na ty, kdo se z

sovětu Lev Kameniv, (Rosenfeld)';-

předseda Petrohradské'rmdv dele

12. Komisař pro školství Lunačarskij (Mandelstam)........ Žid

ni. kdo byli uchváceni ideály ko

Gomicková

v

munismu, se podíleli na strašných
zločinech stejně proti Židům jako
proti těm, kdo nebyli Židé, bez

amerického

komunismu

"Tato strana překvapivě vzbuzova

práv, omezením práva na usídleni

vlastní vůle a otevřeně zřekli juda
ismu a židovského národa? Na pří

la onen typ sbrotřeni. jenž ženv i

a ztíženým přístupem ke vzděláni.

klad rodiče Karla Marxe přestou

rozdílu. A navíc podezřelá role Ži

muže naplňuje nejhlubšim pocitem

dů v komunistickém hnutí, i když

lidství - umožňuje jim milovat sebe

Na úrovni místních společenství
byly organizovány pogromy. V ří

pili k luteránstvi, když byly synovi
čtyři roky. Pokládat tvt°
23 Ži-f
dy by se dalo považovat za přijetí,
rasistických kategorií, které Židům';

knize

Romantika

napsala:

vyjádřen

odepřením

občanských

zřídka byla hlavní příčinou antiži-

sama prostřednictvím aktu vzájem

ších poměrně liberálnějších, v Ně

dovských nálad, navíc sytila pla

né lásky."

mecku a Rakousko-Uhersku, měl

men antisemitismu. Tragicky se na
plnila předpověď moskevského ra
bína z let dvacátých: "Tročti dělají

Pod tuto selankovitou vizi komu
nistického hnuti by sc dnes mnoho
amerických Židů nepodepsalo. Ti

antisemitismus jemnější, méně tíži

revoluce, účty platí Bronsteinové.”

mnozí, kteří věc promýšleli hlou

V osmdesátých letech dvacátého

běji, se přikloní spíš k tomu, pova
žovat dobrodružství Židů s komu

podlehnout povážlivým změnám
následkem rostoucí aktivity židov

století vyvolávalo spojení takových
dvou pojmů jako »Židé a komunis-

nismem

velmi

podobu. Ta však měla ve
střední a východní Evropě záhy
vou

ských revolucionářů, která byla vy

■' Bezprostředně po "revoluci byla','
budou za-. moc vRnskurozdělcňa mezi ty/
kteří bolševickou revoluci provedli,
počteny osoby, jež s ním nemají;,
.Stali se krvavými vládci nějvětšího
žádné historické vazby, např, Josifa
státu světa se 140 inil.yobyvatel. V
Stalina, jehož pravé jméno Džugašvili, podle slov jistého ukrajinského U:ročé4192Ó byla v New Yorku pu
blikována zpráva,.která uveřejnila
emigranta-antisemity znamenágruzínsky »syn Žida«. Nejrozumnčjší. ■ 7 podle národností a pravých (nerusse zdá počítat mezi Židy všechny;.' tkých) příjmení všechny internacio
ty, kdo za nč byli pokládáni a’ nální revolucionáře, kteří se stali

že do židovského

národa

nevýznamný

kládána z antisemtských pozic, jež

ústup od jejich sepětí s americkou
demokracii, za slepou uličku bez

připisovaly revoluční přesvědčeni
' šem Židům.
Mýtus Žida-bolševika vznikl z

ce. Na konci šedesátých let se No
vá levice při hledání význačných

států, právě tak jako na dějiny
amerických Židů. Skutečně šlo o

postav zabývala oprašováním re

vliv mizivý, poněvadž komunistic

putace některých bojovníků z dob,
kdy komunismus ještě nebyl zatí

ká strana nezískala moc v žádném

antisemitismu a umožnil

druhé světové války zatáhnout ně

V článku londýnského Illustrated

žen opovržením, jež na něj uvrhla

státě ani v žádném městě. Američa
né Židy nikdy neoznačovali za »ži-

mecké národy východní Evropy do

porevoluční skutečnost. Nová levice

dokomunisty«, ani v době soudu s

se vrátila k teoretikům a aktivistům
velké revoluční vlny let 1917 -

většího vlivu na dějiny Spojených

revoluční vlny na konci první svě

tové války. Tento koncept se stal
osou nacistického ideologického

gátů á vůdce Komunistické, inter
nacionály Grigorij Zinověv (Apfelbaum),^náčelník petrohradské Čeky
Mojses Uricltij nebo Karol Radek
(Sobelsohn), významná postava ko
munistických stran\Ruska a Nč-

vnucují jejich nepřátelé. Opřít se O - .
názory antisemitů zase hrožLtímýý ■

mus« čím dál slabší odezvu, ačko
li v obecném povědomí i nadále,
ještě i dnes, budí rozmanité asocia

za

13. Komisařprověci náboženskéSpicberg........................... Žid
ýý:14. Komisař pro vnitřní věci Zinověv (Apfelbaum)................. Žid

j 15.\Komisař'prq zdravotnictví / Anveft....................... t.... Žid
16. ^Komisař
pro
tisk
Volodarský (Kogen)....................... Žid
17.
Komisař
pro
volby
Radomyšlsky (Urickij)............... Žid

18. Komisar pro spravedlnost Steinberg........................... :..Žid

19. Komisař pro dopravu
Fenigstein.................................... Žid

-

20.
Komisař pro finance
Gukovskij..................................... Žid

-

členy první

bolševické vlády v

Obdobně vypadalo složení jedno

vykazovali.

Rusku po revoluci. Jejich jména a

tlivých komisariátů. Tak například:

národnostní příslušnost jsou důka

Komisariát vojenství byl složen z

zem toho, proč vývoj po revoluci v

42 komisařů (vojenských, politic

Sundav Herald z února 1920, naz

Rusku se ubíral cestou, kterou poz

kých,

spolupráce při uskutečňování toho

vaný «Sionismus kontra bolševis-

ději poznal celý svět.

nichž 34 bylo židovského původu.

to programu. Po válce ovlivňovala
dějiny východní Evropy dialektika

mus - spor o duši židovského národa«, píše jcho’autor Winston Churchill o bolševismu následovně:

První porevoluční složení »Rady
národních komisařů« v Rusku vy

vysokých náčelníků - všichni byli

"...spiknutí mezinárodního židov

během

1919 ve východní a střední Evropě.
A nenalhávejme si, velké množství
z nich byli Židé.

vydávat antikomunismus za určitou
formu antisemitismu. V podvědomí

dezřelá role, kterou osoby židovské

V panteonu Nově levice zaujali

stva... Nakonec tato tlupa předních

Američanů židovského původu epi
zoda Židů s komunismem nestojí

národnosti sehrály v procesu sovětizace, znovu pozměnila tvář anti

představitelů podzemí velkých měst

padalo takto:
1. Předsedfrady komisařů - Uljanov (Lenin) po matce Žid.......Rus

Evropy a Ameriky popadla ruský

2. Komisař zahraničních věcí -

S

11.

opravdu se židovským původem

Juliem a Ethel Roscnbergovými,
kdy se komunistické hnuti pokou
šelo využít obav některých Židů a

čestná místa Rósa Luxemburgová.

-

význam pro dějiny soudobé Evro

komunistické strany byla pro šede

Vivian

6. Komisař pro zemědělství -

Naproti tomu ve východní a
střední Evropě je’postava Žida po

revolucionářů, pozapomínali na zá
kladní fakt, že komunisté židov
ského původu, podobně jako všich

lidskou zkušcnost«.

-

za zmínku.

většinu dvacátého století neodděli
telně spjata s komunismem. Osudy
Židů se odehrávaly na pozadí hlu

nou

4. Komisař hospodář, rady Larin (Lurie).......................... Žid

5. Komisař pro výstavbu
Schlichter................................. .Žid

mnozí z nich správně hodnotili její

Dejiny Židů a komunismu ve

Komisař národnost, věci -

ševické strany považovali za samo

rou revolučního komunismu neušla

strední a východní Evropě by za
sloužily obšírnější a podrobnější

3.

Džugašvili (Stalin)............... Gruzín

Zhoubná kombinace pravicového

mus využili pro své cíle.

Připravil: Oldřich Tihelka

Winston Churchill sdílel pohled

Čičerin................................ Rus

antisemitismu a komunistické anga
žovanosti Židů v dalším dění: po

hospodářských

apod.),

z

Komisariát vnitra byl složen z 14

9

židovského původu.
Komisariát zahraničních věcí byl
složen z 16 vysokých politických

komisařů, z nichž 13 bylo židov

ského původu.

"Res publica" 6.30/94

dovská buržoazie se včlenila do fa
šistické strany; někteří Židé v ní

Komisariát financí byl složen z

del. Pamatovali se také na proces z

téma se často v ro.celo. poněvadž ži

pětina delegátů na sjezdech bolše

17 vysokých komisařů, předsedů a

tajemníků, z nichž 12 bylo židov

r. 1911, v němž byl Mendel Bejlis
odsouzen pro obviněni z rituální

dovská komunita přijímala vysoké
posty Židů v revoluční vlně s oba

vické strany židovského původu.
Ve dvacátých letech tvořili Židé

ského původu.

vraždy. A pamatovali se. jak byly

kolem pěti procent členů Komu

Během desetiletí před první svě

nistické strany Sovětského svazu,

složen z 12 vysokých komisarů,

do hloubi Ruska deportovány tisíce
Židů obviněných z toho, že zavinili

vami.
Když vypukla občanská válka.
Židé se s bolševiky sblížili. Nikoli

tovou válkou hlasovala většina ně
meckých Židů pro liberály Na dru

jejich percentuální zastoupení v
celkovém počtu obyvatel. Jiné to

Komisariát

spravedlnosti

byl

tedy dvakrát víc, než kolik činilo

zastávali vysoké funkce.

který před rokem 1918 podporoval
jen málokdo, nebo k vizionářskému
socialismu, který' sliboval, že roz
padající se civilizaci liberálního ka

pitalismu nahradí novou kulturou
společných usilováni, jež sjednotí
všechny lidi bez ohledu na jejich

předsedů, vyšetřovatelů a prokurá

porážky ruské armády v roce 1914.

však z nějaké náhlé sympatie k ru

torů - všichni byli židovského pů

A zde je třeba se také zmínit o

dým, ale spíš vlivem pudu sebezá

vodu.

tom, že krví zavražděného cara Mi

však bylo již v centrálních bolše

Komisariát školství byl složen z
9 komisarů a náčelníků - všichni

kuláše byly potřísněny i mnohé ni
ce bolševiků, kteří byli židovského
původu. Ať se to komu líbí nebo

chovy: boje byly provázeny maso
vými pogromy. Když. r. 1919 Rudá

hé straně většina židovských poli
tických činitelů pocházela ze socia
listických stran. Část z nich se do

vických organech, v nejvyššim so

stala do řad socialistů, protože usi

armáda v čele s Trockým vpadla na

větu, v jednotlivých komisariátech,

lovali o větší společenskou a poli
tickou rovnost. Němečtí Židé, ač

rovali myšlenku, že vládaje odpo

v policiji, v justici, v armádě a
pod., kde devadesát procent nej-

koli měli zajištěna občanská a poli
často na své cestě

prezentaci. Podobně jako všichni
socialisté, němečtí Židé se socialis

byli židovského původu.
Petrohradská ČEKÁ měla

12

ne, tento vražedný čin, který se us

Ukrajinu, vůdce ukrajinských nacionalistů Hryhorjiv se dovolával

vysokých komisařů a náčelníků, z

kutečnil v Jekatěrinburku v noci z

pomoci proti bolševikům, poněvadž

vyšších funkcí bylo obsazeno lid

nichž 7 bylo židovského původu.
Moskevská ČEKÁ (v jejímž če

16. na 17. července 1918, se prá
vem připisuje k tíži těm, kteří o

"Ukrajinu ovládli strůjci Kristova

mi, kteří byli židovského původu.

ukřižováni", zatímco

le byl Polák Dzeržinskij) měla 36

popravě carské rodiny

komisarů, náčelníků, vyšetřovatelů

kteří ji nařídili. Bohužel, v komisi.

a prokurátorů, z nichž 23 bylo ži

která o popravě rozhodla, byli kro;

V komplikované situaci Ukrajiny

dovského původu.

mě Lenina všichni ostaní její čle

a Bílé Rusi nebyly vražedné útoky
na Židy podněcovány vyšší politi

zvlášť odpovědná místa v admini

rozhodli,

tická práva,

původ.
Po pádu německé monarchie v
listopadu 1918 Židé ihned podpo
vědná společnosti a parlamentní re

vzhůru naráželi r.a překážky, jež

tickým přesvědčením s radosti ví

partyzánské

Za situace, kdy většina předre-

jim ztěžovaly přístup na vládni

tali nástup plné parlamentní demo

oddíly bojovaly pod heslem: "Smrt

volučních úředníků a inteligence

místa či akademickou kariéru. Tyto

kracie, urychlený masovým vystou

Židům! Za pravoslaví!"

odmítla spolupracovat s bolševiky

překážky neměly právni povahu,
ale vyplývaly z předsudků. Jiné Ži

pením dělnické třídy na sklonku

dy obvykle přitahovala apokalyp

na mezi prozatímní v ládu. která se

nebo v nich vyvolávala podezřeni,
zaujali vzdělaní Židé důležitá a ob

války. Zpočátku byla moc rozděle

ostatních komisariátech, ale i na
nižších funkcích jednotlivých ko-

Vláda Kerenského však po úno
rové revoluci 1917 práva Židům

kou, ale vyplývaly z obecných po

strativě nového režimu. Důsledkem

skládala z parlamentních reprezen
tantů socialistických a liberálních

citů lidu. Vedení Ukrajinské národ

toho bylo, že se mnoho Rusů popr

stran, a dělnicko-vojenské rady.

misariátů.

vrátila. Krom toho antisemitismus

ní republiky a vůdce bílých Děni-

dřívější vlády přes všechny dras
tické prostředky většinu Židů s ra

kin se mamě pokoušeli udržet kon
trolu nad veliteli oddílů, pro které

vé setkalo s novou moci v osobě
komisaře, důstojníka tajné policie
nebo úředníka židovského původu.

bou. Sociální demokrati byli stou

dikální levicí nesblížil. V carském
Rusku politicky nejaktivnější Židé

zhrouceni pořádku vytvořilo mož
nost loupit a vraždit. Když došlo v

Obdobné složení bylo na všech

Bylo-li takové množství bolše

viků na řídících místech židovské
ho původu, potom snadno dochá
zelo k tomu, že bolševismus byl

nové židovského původu...

spartakovci, kteří vytvořili novou

portrét Žida-bohovraha.

se pro nadřazenou moc rad. což by l

nebyli socialisty. V první ruské

bojích k obratu, někteří velitelé

Dumě v roce 1906 zasedalo 12 Ži

vzdálený,

dů. z nichž 9 bylo spojeno s libe

mohl bolševismus považovat za ži

rální stranou konstitučních demo

dovskou nemoc, pak se staří stou
penci názoru, že Židé ohrožují kře

kratů. Ti, kteří měli socialistické

změnili stranu a prováděli pogromy
dál, tentokrát pod prapory bolševi
ků. Na Ukrajině bylo povražděno
kolem sedmdesáti tisíc Židů a dal

přesvědčení, se naopak většinou
identifikovali s Bundem, menší po
čet se jich vyjadřoval pro sionis

ších padesát tisíc jich vyhladili bili
z Děnikonovy Ruské dobrovolnické
armády. A to Židy vrhlo do náruče

rudých. Židé pochopili, že jejich

Avšak bez ohledu na přesvědči

tickou Poalei Sión, ještě méně pro
menševiky.a stoupenců bolševismu

střední a dokonce do vyšší vrstvy.
Židé se tedy nestali stoupenci so

životy tak či onak závisí na v itěz-

cialismu pro svou nouzi. Právě na

vost argumentů byla identifikace
bolševismu se Židy chybná. Větši

byla bezvýznamná hrstka.
Důvod, proč ruští Židé v roce

opak, volební hlasy i politická čin
nost německých Židů ve velké míře

na ruských Židů jistě s radostí uví

1917 nepodporovali bolševismus,
byl ateismus, který- popíral židov

ství nad kontrarevoluci.
Během následujících let podlehl
model vztahu Židé - bolšev ici ne

sťanskou civilizaci, o to víc utvr
zovali v přesvědčeni, že bolševis

mus je podstatou židovské duše.

tala pád carského režimu, který' ži
vil antisemitismus, určoval Židům

místo pobytu a radikálně omezoval
jejich přístup na vyšší školy. Židé
si pamatovali nedávné vypuzeni z

Moskvy (v r. 1891) i fakt, že car
ská vláda tolerovala pronásledování

Židů a v předvečer revoluce roku
1905 bez okolků pobízela k pogro

mům proti stovkám židovských sí

ské náboženství; také ekonomická
politika bolševiků ohrožovala zájmv židovských průmyslníků, ob.chodniků i hokynářů. V roce 1918
rabíni z Oděsy nad bolševiky ži

bezpečným změnám. V bolševické

straně měli Židé příliš početnou re
prezentaci. Protože Žide bydleli
převážné ve městech a měli lepší
vzdělání než představitelé jiných
národnostních

skupin,

není

nic

dovského původu vyřkli -.kletbu.

zvláštního, že se stávali aktivistv a

Moskevský rabín řekl Trockému
(Bronstejnovi): "Tročtídělají revo

ve stranickém prostředí rychle pos
tupovali vzhůru. V letech 1917 . 1922 byla jedna šestina až jedna

luce. účty platí Bronsteinové. "Toto

ho na základě všeobecných demo
kratických voleb. Na levici stáli

hnutí. Fakta je
utvrzovala v antisemitismu: obraz
Žida-koinisaře vytlačil dosavadní
komunistického

mén. A když Winston Churchill,

antisemitismu

penci vlády parlamentu, sestavené

Obyčejné lidi nezajímala sociologie

uznáván za typicky židovský feno
osobně

Levice stanula před politickou vol

komunistickou stranu a vy slovovali

německý ekvivalent sovětů. Mezi

Ve střední Evropě, zvláště v Ně
mecku, byl průběh historie trochu

tická vize socialistické revoluce.

jiný. Už před rokem 1918 většina
německých Židů postoupila do

války byla rozvinutá kultura vzdě

Před vypuknutím první světové
laných vrstev

západní a střední

Evropy charakterizována rozčaro
váním nad liberálni, buržoázni spo

nimi se nacházeli nazávislí sociali
sté. kteří v otázce rozděleni moci

nebyli rozhodnuti.

Počátek roku

1919 spor rozhodl. Revoluční vlna
v Berlíně a v Mnichově ohrozila
úsilí sociální demokracie. Někteří

lečností (society) a hledáním no
vých zdrojů ve společnosti (community). Toto rozčarováni někdy
mnoho mladých intelektuálů tlačilo

její vůdcové se rozhodli odvolat ke
staré armádě impéria i k nově zfor

kam až to dovoloval politický sys
tém. Příliš mnoho však neumožňo
val. Podobně jako v jiných částech
Evropy, dveře politické pravice se
Židům zavíraly před nosem, poně

k radikální pravici, k novému na
cionalismu, který' zajišťoval spole
čenství cílů opřené o údajné spo
lečnou minulost. Židovští intelek

ohroženi ze strany radikální levice.

tuálové, kteří zastávali antiliberální

nálniho socialismu. K návratu poli

vadž pravicové strany považovaly
křesťanství za integrální součást ná

postoje - byli však ex definitione

tického antisemitismu do Německa

vyřazeni z hnutí hlásajícího návrat

rodní identity. V Itálii byla pravice

ke germánským kořenům a měli na

přispěl fakt, že původci utlumeni
revolucí byli často Žide.

vůči antisemitismu odolnější a ži

vybranou: bud’ obrat k sionismu,

//pokračovaní v příštím čísle«

odrážela stav střední ekonomické
třídy: Židé tíhli co nejdále doprava,

11

movanému Svobodnému armádní
mu sboru {Freikorps), aby potlačili

Toto rozhodnuti mělo hrozné účin

ky, poněvadž mladí veteráni tohoto

sboru se později stali oporou nacio-

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

R E S P U B L IC A

srpna 1994

"Peský áenik"
PáíCií-1.ÍCn’fllCJ 1694
Je tomu zcela nedávno
\ co "Zemědělské noviny"
vyšly na první stránce s
ohromným titulkem, připo
mínající jásavá alegorika Pražský Dům železničářů již dávno nehostil tak vzácnou a hojnou spo
jako byl nedávný ustavující sjezd Demokratické unie. Z celé re
ze začátků budování lido- lečnost,
publiky se sešli lidé, kteří nekolaborovali s cizí mocností, nebyli členy
demo-bolševismuj: "Ústav- KSC, StB a milicí. Jenom škoda, že až s tak velkým zpožděním po komu
nistickém krachu. Na sjezdu si DEU předsevzala učinit z naší republiky
í soud posílil jistoty
právní stát. I já jsem přispěchal s trochou do mlýna. Za zlínské Sdružení
lastníků půdy". Je to
na ochranu práva jsem vyzval delegáty, aby následovali naše sdružení a za
sice zdůvodnění přímo od kládali jeho odbočky po celé vlasti. Především v místech, kde sídlí okresní
a krajské soudy. Doporučil jsem vyhlásit otevřený boj proti totalitním
pramene, ale musíme se
soudcům setrvávajícím dosud na svých postech. Je proti logice, aby o osu
ptát,kterých vlastníků?
dech či majetku občanů v demokratickém státě rozhodovali tito lidé!
tA s klidem můžeme odpově Dvojnásob to platí o našich emigrantech, právem se hlásících o navrá
svého ukradeného majetku. Oni především mají právo proti takovým
dět - těch, kteří majetek cení
soudcům vznášet podezření z podjatosti a žádat o vyloučení těch, kteří je
nabyli za podezřelých ok za totality v soudcovských talárech okradli a odsoudili k několika letům vě
za spáchání trestného činu nedovoleného opuštění republiky. Živě si
olností po krádeži komuni zení
představuji, jak nejeden , .potrefený“ právník spekuluje, jak umlčet naše
stickým státem a jeho od sdružení. Třeba obviněním ze znevažování či pohrdání soudem. Opak je
prodejem za vesměs směšné však pravdou, neboť skutečnými znevažovateli jsou soudci s hroší kůží,
kteří dosud v sobě nenašli cti, aby od soudů odešli. Výmluvy, zeje soudců
ceny svým věrným či neoh nedostatek,
že by němči kdo soudit, byly nedávno cíleně nafukovány, aby
roženým strážcům odkazu
obalamutily parlament za účelem schválení zákona o neodvolatelnosti
soudců. Kdyby tito soudci soudili jen vrahy azloděje, přimhouřili bychom
neposkvrněného početí zá oči.
oni rozhodují taktéž v občanskoprávních řízeních i o našem ma
roveň otce i matky všech jetku.Jenže
Derou se do našeho soukromí, zasahují do našich vlastnických práv
národů J.V.Stalina. V.H. s tím, že nadržují svým komunistickým soukmcnovcům, nedokáží se

Boj íoíallíním soudcům!

oprostit od letilých totalitních zlozvyků. Rozhodují o nás, kteří jsme se ocit
li před soudy nešťastným řízením osudu (rozvody), zatímco oni s vychyt
ralým úmyslem vystudovali stalinistické právnické fakulty, hlásili se za
soudce zločinecké totality, vehementněji bránili a prosazovali.
Zlínské sdružení na ochranu práva vyzývá zkompromitované soudce,
aby odešli od soudů, a uvolnili tak prostor mladým, bezúhonným a totali
tou nezmrzačeným právníkům! S bývalými totalitními soudci je nemožné
vybudovat právní stát.
j, Wunderle, místopředseda SNOP Zlín

i
.
v
Uvnitř

Bohdan Dvořák v nedávné účasti
při komentování v pořadu "7 dní”
s Alenou Hromádkovou opět obhajo
val jakousi vědeckou tezi /patrně
vytvořenou jeho svatostí Václavem
Klausem/,že už je pozdě na vyrov
návání se se zločiny komunismu.
Byla prý k tomu vhodná doba v pr
vních dvou letech po sametu, ale
poněvadž nebylo dostatek politic
ké vůle tak se příležitost propá
sla. A to jednou provždy. Být pre
sidentem Jaroslav Anděl, právník,
x *
t
pošlapání obětí by nedonn.qt-i 1 .Vn.
čísla:--------------------I

1. Ing.Vojtěch Průša: Výzva členům LDS, aby nedopu
stili oslabení akceschopnosti strany.

2. Jitka Matoušková: Pozvánka na rozšířené za
sedání předsednictva LDS.
3. ”Za svobodné Československo", čís. 9, 20.srpna 1944«
4. Ralf R u ш p e 1: Treuhandanstalt těsně před li^jj
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Vážené dámy a pánové,

VZPOMÍNKA Z
VELHARTIC
Jaroslav Sušický
Plachá stezka spěchá lesem
v podhradí Velhartlc.
Sluneční paprsky, roztříštěné
korunami stromů,
vylákaly párek milenců.
Z botaniky nevnímal jsem zhola nic,
kráčeje za tvým stínem,
když mířila jsi domů.
Přec dala jsi mi rozkoš opiti se vínem
z vůně tvého JA, vůně sladší medu,
jež vznášela se dlouze ve tvém sledu
jak závoj svatební.

výkonný výbor LDS svolal na sobotu 18.
června schůzi
předsednictva LDS, na které bychom měli vyřešit především otázky
dalšího postupu LDS do podzimu, tj . zejména přípravu na komunálni.
*
volby,
spolupráci s demokratickými stranami od středu doprava
a kooptaci některých členů do výkonného výboru tak, abychom
zajistili další řádné fungováni strany.
Bohužel,
poslední zasedáni předsednictva LDS v lednu t.r.
bylo neusnášenischopné z důvodu neúčasti mnoha mimopražských
členů, a proto některé tyto otázky nemohly být vyřešepy již tehdy
jako závazné pokyny LDS jejim jednotlivým členům a mistnim
organizacím.
Věřím, že v této situaci nedopustite, aby LDS, její politika
a akceschopnost byly v rozhodné chvíli oslabeny, a těším se na
Vaši hojnou účast.
S pozdravem

V Mariánských Lázních, 5. 6. 1994
Ing. Vojtěch Průša
předseda LDS

Vážený příteli,
srdečně Vás zvu na rozšířené zasedání předsednictva
Liberálně demokratické strany. které se uskuteční v sobotu
18.
června 1994 od
10.00 hodin v klubovně pražské
kanceláře ODS, KAN,
Štefánikova 17
(4. patro),
Praha 5
Bylo by mně velmi
- Smíchov. Spojení:
pěšky cca 300 metrů od stanice metra
líto, kdyby strana
Anděl.

LDS, která jako je
diná za celých 42
let diktatury v Če
skoslovensku vysto
Zpráva o hospodaření LDS v uplynulém období;
upila mimo Národní
Zpráva o politické situaci a perspektivách strany;
Politická situace ve státě a programové priority LDS; Frontu s pravicovým
pr o gr ame£§n
har aInformace o koaličních jednáních;
kteristické, že dne
Některá organizační opatření a personální změny ve
šní t.zv. pravicové
vedení strany;
strany zejména ODS,
Usnesení
budou získávat voli
če v levém spektru.
Těším se na setkání s Vámi
LDS by neměla váhat
a urychleně vytvořit
s DEU předvolební
Jitka Matoušková
kolaboraci.
tajemník LDS
V.H.

Na programu zasedání předsednictva je:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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HA ROZLOUČENOUSSSSR:

20. srpna 1944

Zahajujeme anketu’našiclt čtenářů
SSSR sine čestne stály po buku na
íícli kamarátov - mužov. Kamarátky.
Česky, Slovenky a Ukrajinky! Nasklatnaly sine. To zavazuje k ešte,
väčšiemu vypálili sil pre nastávajúce
konečne boje, Pomôžeme dobit najúlilav tiejšieho nepriateľa našich ná
rodov. nemecký a maďarský fašismus.
Pomôžeme potrestat zolročovatelov
a zradcov !•<
у
K slovenským Ženám sa obrátila
s výzvou: «-Sestry, Slovenky! Nikdy
viac sa nesmie opakovat, aby v na
šom národe, národe velkých slovauofilov. Stúra, Kolára a Šafaříka sa
našli vyvrheľovi», ktorí by poslali
našich slovenských chlapcov na marnií
smrt, do hanebného boja proti
Kusom a Ukrajincom, proti bratom
Slovanom’,

Slavnost se skončila. Nastává drob
ná denní práce a denní hoj. Z nich
se rodí velké boje a uskutečněni
vznešeného cíle — n ; svobodué
Československo.
Z úst očitého svědka

méněcenným národem, čeština v
Cechách je druhořadým jazykem.
Velký vliv na růst domácího od
bojného hnulí má československé roz
hlasové vysíláuí z Moskvy a z Lon
dýna, těchto dvou hlavních středi
sek čs. zahraničního odboje Ilegál
ní letáky s obsahem těchto vysíláni
Jsou rozšiřovány [Ю celém rprolektorátěv. Odtud lid čerpá vůli k od
poru, sílu k boji a naději v. blízké
vítězství. Obrovskí1 nadšeni vyvolala
zpráva o uzavřeni sov.-českosloven
ské smlouvy >o přátelství, vzájemné
pomoci a poválečné spolupráci.»
Národ doma ví, že se blížíme s
bratrskou Rudou Armádou k hrani
cím vlasti a je odhodlán, jakmile,
vstoupíme na pudu vlasti, chopili se
zbrani a mocnými údery zasazova
nými Němcům v týlu ulehčil nám
uáš úkol, způsobit nepříteli úplnou
a konečnou porážku

Lublínský zločin bude potrestán
\ lublínskěm 'táboře smrtí; za
hynuly statisíce polských, českoslo
venských, francouzských a jiných
občanu z relé Evropy. V tomto tá
boře, zahynuly však také desetitisíce
sovětských ohranú, zejména zajatců.
Polský výbor národního osvobození
navrhl sovětské vládě, aby byla utvo
řena smíšená polsko-sovělská komise,
jejímž úkolem bude vyšetřili nacis
tické zločiny spáchané v lublinském

V DOMÉ OBĚŠENCE....
M-č. Posloiicháme-li pražský roz
hlas, můžeu nás oprávněně vzniknout
dojem, že zrádci redigující rozhlasové
vysíláni z Prahy nemají nic jiného
na práci, než hloubat o původu a
dějinách šacliíi či zvelebovat českou
kuchyň. Tomu nasvědčují dlouhé
přednášky věnované těmto - problé
mům «.

Pokud jde o nechutnost české
kuchyně, tu pochopi lei ně nelze vylé-

Sláva partyzánom!
Predsedníctvo Najvyššej Rady
SSSR vyznamenalo niekoľko tisíc
partyzánov Ukrajinskej a Beloruskcj
SSSR.
Med'i výz.namenanými je le
gendárný velitel, dvojnásobný hrdi
na Sovietskeho Svazu. Kovpak, kto
rý zašiel svojho času so svojou par
tyzánskou jednotkou až do Zakar
patskej Ukrajiny.

čit odbornými rozhlasovými před
náškami, protože přece nikdo ne
pochybuje o kuchařském umění če
ských hospodyň. K tomu jo zapo
třebí potravin, které Němci denně
kradou^u nás a odrážejí do Německa.
Proč' se ledy v pražském rozhlase
domácí prisluhovači Němců zabývají
těmito edňložitýjiii otázkami» a mlčí
o událostech, kleré Jsou dnes stře
diskem jzozornosU celé světové reřejnosti?
i Odpověď na tuto olá^u dává všem
známé přísloví:
V domě oběšence se nemluví o
provaze!
_
Po lžičce

HUMORU

Ghcete-li,aby to byly polévkové
lžíce, posílejte do této rubriky
příspěvky!
Zatím jednu kávovou lžičku:
Dobré přání

V Berlíně byia velká sláva. Při
Armáda bieloruských partyzánor jel Mussoliui. U Hitlera se konala
mala v svojich radoch viac ako hostina. Mussoliui, který chtěj býti
zdvořilý k svému německému o.
300.000 smelých bojovníkov.
chránci, pronesl tento přípitek: "Říká
V radoch bieloruských partyzá- se, žc všechny cesty vedon do ftírna.
uor bolo stá a stá slovenských vo Nyní možno právem říci, že všechny
jakov. ktorí z ú’atlošovej armády pre cesty vedou do Berlíua-».
šli k partyzánom, aby spolu s nimi
Tento přípitek měl obrovský ús
bojovali proti odvekým nepriateľom pěch. Hitlera odvezla záchranná sta
Slovanov.
nice.
Vydává oddělení osvěty a propagandy

SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM!

táboře. Sovětská vláda návrh přijala.
Předsedou komise je zástupe
*
Polského výboru národního osvobo
zeni Wilos,členy kněz.dr Kruszyoski,
prof. Bialkovvski. prokurátor apelačního soudu Balcežak, prof. souduího
lékařství Šiling-Singalevič, člen Pol
ského výboru národního osvobození
dr Zommeršteju. Se sovětské strany
jsou členy komise prof. Graščeoko,
prof. Prozorovský а l>. hudrjavcev.

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO S B O RU

V SSSR
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VLNA STRA JKOV SA ZDVÍHA
NA SLOVENSKU
Dubnici nad VáliOin, v Považskej Bystrici, v llyhárpoli vypukly
štrajky. Tam stí najdôležitejšie závody vojenského priemyslu n.i Slovensku.
Závod v Dubnici patri ■Hermanu (toering Werke«. v Považskej Bystrici
Brnenskej Zbrojovke a v llykirpoli je najväčší textilný závod na
Slovensku.
Slovenskí vojaci v radoch nášho
Na Slovensku sa zdvihá vlna od
poru a všenárodný odboj má mnoho československého sboru, štrajkujúci z.
olioísiek od Humenného do Myjavy. Dubnice, Považskej Bystrice, z llyo<! Bratislavy do Ružomberka. Zprá bárpoľa a partyzáni na východnom
vy posledných dni hovoria jasnou Slovensku — oui všetci sú výrazom
rečou: slovenský ľud každým dňom odhodlanosti slovenského ľudu do
stálo viac chápe, že len vlastným viesť boj proti okupantom i zradcom
bojom si môže vybojovať i zabez do víťazného konca!
peč H slobodu.
V

Z FRANCIE
Spojenci dosáhli řeky Seiny
a predhorí Přimořkých Лір..
Německá vojska v Norman
dii úplně obklíčena. Obsaze
na města Vendóme a Troiroe.
Spojení mezi Marseille a
Toulonem přerušeno. Osvo
bozeno město Brlgnolles, 50
km od Marseille.
Jednotky francouzské vnitř
ní armády obsadily řadu
mést a na Jih od města Orenoble svírají německá voj
ska. Němci zde ztratili 5.OČK)
mužů.
Německa pěchota musí chrá
nit ustupující SS. Laval prchá
z Paříže.

CO S1 ODNÁŠÍME Z SSSR?
At už to bude o několik dni dříve nebo později,
není pochyby, že \ uejbližM dube opiiMime bratrskou
půdu našeho velkého slovanského spuJVnce, Sovět
ského svazu a vkročíme na území své vlasti, abychom,
vyhnali německé a maďarské vetřelce. |>otrestali všechny
válečné zločince a zrádce.
Po pěti, čtyřech, třech letech emigrace nastane nám
loučení se Sovětským svazem a jelm pohostinným lidem,
který nám umožnil, abychom se vřítili do vlasti se
zbraní v ruce, který nám proklestil restu až k hranicím
Českoeloveuska a půjde s námi douiii. aby nám po
mohl ve velkém díle csvobozein Na rozloučenou se

Sovětským svazem a jeho lidem pořádá redakce >Za
svobodné Československo
*
anketu svých čtenářů nu
(herna: -'Co si odnášíme z. 8SSR?« Ankety se zúčastní
důstojníci, rotmistři, poddůstojnici a vojíni 1. řs.
armádního sboru, všichni, kdož cítí povinnost, aby byť
v krátké a stručné podobě zachytili a vylíčili pocity,
jež se jich zmocňuji v památné, historické i osobné
důležité chvíli rozloučení se zeuií, v níž tak dloube
žili, učili sr, bojovali, milovali a vyvíjeli se.
Anketa je určena pro Vás, pro všechny.
Nečtěte ji Jen, ale sami pište. V dnešním čísl
*
čtěte ÚVOD K ANKETĚ NA STRANĚ 3. .
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Naše letectvo má úplnou převahu
lúí dni sovětského letectva vydal maršál SSSR STALIN rozkaz adreso
vaný všemu leteckému personálu Rudého lileclva
ľ rozkaze, oceňuje. maršál Slalin úlohu sovětského letectva v léio válec
a zdiipaziiiijť zásluhy pracujících v leteckém průmyslu, jejichž. obětavá
práce1 umožnila překonaní počáteční číselné převahy nepřítele.
V *Tozkází?se dále praví: <V leteckých bitvách prokázali naši letci udat
nost. statečnost a hrdinství, jaké nemají přikladu a velitelé umění a do
vednost řiditř letecké operace. V důsledku toho má nyní naše letectvo
іірІїАийстаГіи. nad letectvem nepřítele.<■
HftS^Čusr.úspěcIiíi sovětského letectva bude dnes, v den letectva, v 17
hod. milení) v:lloskvě 20 salv ze 224 děl.

Vvv V.

•Rudá armáda vyčerpává nepřítele
^pperační zpráva Sovětské inf. kanceláře z 19. srpna:

ONI:
Ministr zemědělství v lláchovô
protfklorální vládě,, obcrzradce
Hrubý, vyzýva české rolníky, aby
co tn jrychleji odevzdali celou sklizeň.
Zlí Angličané a Američané prý sha
zují zápalné pumy a je nebezpečí,
že úroda shoří. Ve státních skladech
prý bude bezpečná.

A MY:
Shoří-li úroda od pum na polích,
silně pochybujeme. Doufáme však,
že Hrubý se svým podvodem - pohoří.

Na jihovýchod od města Tartu naše vojska se s boji zmocnila
Německo bez škol
Ifftttlgilničili křižovatky a žel. stanice města ALUKSNE a 30 jiných
a divadel
ibiw и i A ■ \ ,
,t. Naj sever od města Krnstpils (na Západní Dvině) překonávala naše
Vc itpojcuí s totální niobilisací
/vojska pepřátelský odpor a obsadila ‘přes 50 obcí, mezi nimi Dauksly,
zavírají se v Německu všechna di
iBrenceni atd’. a žel. stanice Kaľsnava a .laiinkalenava.
vadla a {zábavní podniky. Kromě
'••''Na sever, západ • jihozápad od města Šatilaj odrážela naše
toho se zavírají také všechny vyso
’ypjssa úspěšně útoky Ikých sil nepřátelské pěchoty a tanků a /.působila
ké školy a ostatní 1 učiliště. Gocb'fyýpritélj těšké ztráty • lidech a válečné technice.
...,|4a .západ a jih ’úpad od Bělostokti naše vojska s boji postupo belsův spolupracovník Senunler pro
vala a obsadila přes 80 obcí, mezi nimi 1’alki, Nadběhli* atd. a žel. sta- hlásil. že brzy nebude v Německu
ani jednoho divadla. Pokud se týče
Drfľ«’(\rnovo-lindy, Kolaki a Cižor.
' Nd východ a severovýchd od Pragy odrážela naše vojska lilo universit, jsou prý nyní důležitější
úkoly, než učit se dějinám staro- 3
vý ucpřátelskt' {••'•rhoty a tanků a za boju zlepšila svá po" ení
•
sever uď města Sandomierz vedla naše vojs... ...spěšné boje věku.
za zničeni obklíčené nepřátelské skupiny, svírala kruh obklíčení a obsaVila- obce Komorná, 1’enčiny, Tulkowice, Wilczyce. Talkowice, Gerlachów, Z O SVETA
IVaihtjii; Károíeň odrážela naše vojska útoky nepřátelské pěchotý a tanku
které se zuažily proniknout ze severu na pomoc obklíčené skupině. V
— Americké lietadlá bombardo
bójích utrpěl neprite! těžké ztráty v lidech a válečné technice.
valy Ploesti.
Na ostatních úsecích fronty bez podstatných změn.
— Spojeneckými lietadlami bol
Během 18. srpna zničeny 203 německé lanky a 48 letadel.
bombardovaný Mannheim.

,,Nemecko neujde okupácii“
' Roosevelt, po návratu z Alentskýcl.
.ostrovov .vystúpil na tlačovej konfe
rencii.
Roosevelt prehlásil, žej spojeuci
vstúpia v Nemecko i Japonsku a
obsadia ich aj vtedy, keď složiu
apraue predtým, než armády spojen
cov dosiahiui nepriateľských hraníc.
.'Zaujímavé je študovať, psycholc-

giu nemeckého národa a vojenského
velitelstva. Pre nich je príznačné,
že oni sa vzdávajú, keď nepriateľ
dosahuje nemeckých hraníc, lebo si
neprajú, aby on vtrhol do Nemec
ka. Ke.ľ spojenci dopustia, aby Ne
mecko sa vzdalo bez okupácie, vte
dy budúce pokolenia povedia, že
Nemci vyhrali vojnu.»

— Miestopredsedaipolského náro
dného výboru oslobbdcnia A. Witos
prehlásil, že organizuje na oslobo
denom území prvé polské slobodné
žne.
— Spojenecké letectvo vo Francii
podniklo za včerašni deň 500Ô vzletov.
— 1000 spojeneckých lietadel
bombardovalo v Břemen továrnu ua
lietadlá

20. srpna 1941

Za svobodné Československo

strana

ŽENY -- SPOLUBOJOVNICE
MK. Včerejší den byl význam mni
událostí nejen sboru, ale ітіе čs
armádv. Poprvé se shromáždily
ženy-vojáci ze všedi jednotek sboru
k maaifestačuimu projevu.
Manifestačuí projev zahájil osvě
tový důstojník sboru, škpl. Prochaz
ka, který Jménem velitele sboru,
gen. Kratochvíla, pozdravil shromáž
dění. Současně ■ tlumočil pozdrav
gen. Svobody. Kvítal vzácné hosty,
plk. Matulova, generálního sekretáře
Všeslovanského výboru v Moskvě,
prof. dr Zd. Nejedlého, profesora
Karlovy’ university, nyní profesora
Moskevské.university a místopředse
du Všeslovanského výboru v Moskvě,
a In". Borka, tiskového attaché čs.
velvyslanectví v Moskvě a redaktora
Československých listů.
Ženy vybojovaly své čestné
místo v armádě
Škpt. Procházka ve své zahajovací
řeči zdůraznil, že poprvé po 500
letech od slavných husitských dob
se naše ženy účastni—ozbrojeného
boje po boku mužů a uvedl: «Ženy v
naší armádě sve čestné místo vybo
jovaly. Dobrovolně se hlásily a 0svědčily se jako výtečné іюпіосіїісе
i bojovnice. To.vedlo k tomu, že
^ŕ|l)$Úreuí t žen.v naši armádě bylo
“ zákonně uznáno a legalisováno.*

Boj proti fašismu — boj za
práva žen

Prof. dr Zd. Nejedlý ve svém
projevu uvedl mimo jiné: »Fašismus
má v programu také zničení všedi
práv žen, výbojové uých nejlepšiiiii
ženami světa v-průběhu století. Fa. šisiuus v ženské otázce je horši, než
středověk. Žena pro fašisty neuiá
být uičím Jiuýin, než služkou svého
muže. Našim úkolem je zničit lašismus až do kořene. Nebudeme a
Y у ženy také nebudete bojovali za
ženská práva resulucemi a inauife-

stacemi

Jste vnj.íci a jdete s armá

dou. která bojuje -e

zbrani

pr.Ui

fašismu a lim i za práva žen

V souvislosti s chystaným vsesluvanským’ meetingem žen-vojaku v
Moskvě, prof dr Zd. Nejedlý pravil:
Mám velkou radost, že jste se se
šly k tomuto manilrslačiiimu projevu,
aby bylo viděla slyšel, že za slo
vanské ženy iiiluvile, že za ně bo
jujete. To je okamžik, který má
zvláštní vyznaní. Jsem přesvědčen,
že projev česvoslovruské ženy bude
mít zvláštní ohlas, že její hlas
půjde do světa.»
Stůjte v prvních“ řadách boje
o svobodu!
Čs. matkám, ženám i dívkám ve
vlasti odeslalo shromážděni provo
lání, v němž vyzývají naše ženyvojáci své sestry ve vlasti, aby po
máhaly statečným bojovníkům na
domácí'frontě, aby spolupracovaly v
Národních výborech a stály v prvních
řadách hoje za svobodu.
Hrdinky Velké vlastenecké
války
Vlk. Močalov uvedl příklady slav
ných sovětských žeii-vojáku, na př.
Marie Spiridoiiove, velitele proti
tankové. roty, která se svou rulou
zabránila obklíčení svého pluku ne
přátelskými lanky a zničila 7 ne
přátelských tanků. Čestně obstála v
boji a po smrti ji byl udělen titul
Hrdiny Sovětského svazu.

hrdinstvím na frontě i v týlu a
slibujeme Vám. že se budeme řídit
\asim příkladem .
Máme jednoho společného
nepřítele
Shromážděni poslalo pozdravný
telegram ženáin-vojákúm polské ar
mády v SSSR a jugoslávské voj.
jednotky v SSSR. V něm je zdů
razněn stejný cíl boje bratrského
polského i jugoslávských národů a
vyjádřen slib: »V posledních bojích
po boku hrdiuné Rudé armády se
budeme ze všech sil snažil urychlil
porážku fašistických dobyvatelů. V
tomto boji budeme stále s Vámi a
s hrdinnými ženami SSSR.»
Poté vystoupily dvě příslušnice
jednotky.
Čet. Tcrpajová promlouvila v ukra
jinské řeči a řekla mimo jiné:
Будемо співбудівниками
Чсхословаччини
Ми українські дівчата і жінки бу
демо боротися пліч-о-пліч збійна
*
міі чехословацького корпуса, бу
демо продовжувати традиції здобу
ті під Соко.ювом, Києвом і Білою
Церквою.
Карпатські українки, які тепер
г. вашими вірними снівборцями, у
визволенії! батьківщині будуть
співбудівниками нашого майбут
нього щастя, майбутньої свобідної
демократичної Чехословаччиии.

Nesklamaly sme a nesklameme
Sovětská žena, světlý vzor
Rt. Ing. Kov alová M. v c svém slo
všech žen — bojovníků
venském projevu uvedla mimo jiné:
Shromážděni poslalo pozdiavuy >• Počuli sme dnes slova chvály,
telegram protifašistickému výboru uznania. Môžeme hyf právom hrdé
sovětských žen adresovaný před na to. že od vzniku našej Jednotky
sedkyni tobolo výboru, Hrdinovi v SSSR, od bojov v ukrajinskej stepi
Sovětského svazu, plk. \aleulinr u Sokolova až po úpätie našich kar
Grizodubove V telegramu píši patských ltůr, po dobu celého polčs. ženy-vojáci so'člskvm ženám: nélio ťaženia I. čs. sani, práporu v
.vjstuc nadšeny Ya-rí udatnosti a SSSR a 1. čs. sam brigády v
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rcuhandanslalt (Úřiul pro privatiza
ci v nových spolkových zemích) bu
de působit ještě v příštím tisíciletí,
prorokoval Detlcv Rohwedder, bývalý'
prezident berlínského privatizačního úřa
du. Vzhledem k velkému počtu někdej
ších kombinátů a jejich zčásti zubožené
mu stavu se skutečně zdálo, ž.e privatizace
státního hospodářství NDR představuje
úkol na příštích sto let. Birgit Brcuclová,
která nastoupila po Rohwedderovi po jeho
zavraždění teroristy v dubnu 1991, je zcela
jiného mínění: „Naším cílem vždy bylo,
abychom byli co nejdříve zbyteční,"
prohlásila nedávno najedné tiskové konfe
renci.

NEPŘÍZNIVÁ
HOSPODÁŘSKÁ
SITUACE
.
Birgit
Brcuclová sloji
v čele Úřadu pro
privatizaci

Konec se blíží. Za několik měsíců ukoněí
Treuhandanstalt privatizaci bývalých
podniků NDR. V roce 1995 nastoupí na
jeho místo několik decentralizovaných
organizací.

V CÍLOVÉ

ROVINCE

Původně se plánovalo rozpuštění úřadu
již na konec roku 1993. To, že se tak má
stát teprve koncem roku 1994, je částečné
vinou nepříznivé hospodářské situace. Zá
jem západních investorů o získání výcho
doněmeckých podniků poklesl. Jen málo
z nich je ochotno podstoupit při špatných
obchodech ještě další finanční rizika. Na
druhé straně konstatovala Birgit Brcuclová
jižvkvětnu 1993, že „stejně budeme praco
vat do konce roku 1994, protože nemůže
me odejít a za sebou zhasnout, dokud nebu
dou uzavřeny operativní obchody."

NĚKOLIK
VELKOPODNIKŮ
ZÚSTÁ VÁ
„Operativními obchody“ míní šéfka pri
vatizace prodej a správu těch podniků, pro
které její úřad nebyl zatím schopen najít
kupce. Koncem roku 1994 jich sice už ne
bude mnoho, avšak několik velkopodniků,
pro které už jen kvůli jejich velikosti není
snadné kupce najít, bude ještě po skončení
činnosti, jehož datum si privatizační úřad
sám stanovil, toužebně na privatizaci čekal.
K nim patří velké hnědouhelné doly, che
mické firmy Buna, l.euna a Chemie AG
Bitterfekl, magdeburský podnik těžkého
strojírenství Sket, Dcutsche Waggonbau
AG a několik dalších.

MANAŽERSKÉ
KOMANDITNÍ
SPOLEČNOSTI

”Aktuell"

V portfoliu Úřadu pro privatizaci však
nezůstanou jen velká sousta, ještě je bez pa
na i pestrá směsice středně velkých podni
ku, n kterých se mezitím potí rdilo, že mají

ucházející vyhlídky do budoucnost i. Proto
že se u všech ukázalo, že jsou schopny re
konstrukce a privatizace, měly by v každém
případě přežít blízký konce svého dosa
vadního materského podniku. Proto byly
začleněny do takzvaných manažerských
komanditních společností, jež byly předa
ný do rukou zkušených západních manaže
rů. Jedna manažerská komanditní společ
nost spravuje až 15 jednotlivých firem,
a takových společností je nyní pět. Aby se
nevytvořilo nové vydání státních kombiná
tů, nebyly sestaveny podle oborových hle
disek, nýbrž byly namixovaný tak, aby
představovaly střední podnikání, i v bu
doucnosti. tedy po rozpuštění Úřadu pro
privatizaci, bude úkolem jejich manažerů
najít soukromé investory, kteří si koupí je
jich „obchody se smíšeným zbožím" cn
gros nebo také en délail.

„PORTFOLIO
MANAŽERSKÉ
SPOLEČNOSTI“
Až už Úřad pro privatizaci nebude exis
tovat, kdo potom bude vlastníkem ještě ne
zprivatizovaných velkopodniků a mana
žerských komanditních společností? A na
víc, Úřad pro privatizaci zprivatizoval
mnoho dřívějších státních podniků jen čás
tečně. Bylo to v těch případech, kdy naby
vatel z nějakých důvodu nebyl ochoten
převzít podnik celý. Mnoho takových podí
lů bude mít Úřad pro privatizaci k uzávěrce
31. 12. 1994 pořád ještě ve svém inventáři.
Všechny tylo úseky „operativního obcho
du“ se mají zahrnout do portfolia manažer
ské.společnosti (PGM), která bude od t oku
1995 podléhat přímo spolkovému mini
stru financí, už dnes nejvyššímu šéfovi Bir
git Breuelovc. Spolková vláda dnes vychází
z toho, že v roce 1995 převezme v rámci
PMG nanejvýš deset manažerských ko
manditních společností s méně než 100
podniky a několik velkopodniků.

PŘÍSLIR INVESTIC
A PRACOVNÍCH MÍST
Když Úřad pro privatizaci nějaký pod
nik úspěšně zprivatizuje, neznamená to
ještě zdaleka: „Sejde z očí. sejde z mysli“.
I polom zbývá ještě hodně práce. Berlínští
privalizáloři musejí dbát zvlášť na to. aby
ti. kdo podnik nabyli, dodrželi sliby, které
učinili při koupi objektu - přísliby investic
a pracovních míst . Jako protislužbu jim to
tiž Úřad pro privatizaci učinil ústupky pit
určovaní kupní ceny. Existuje však cela
řadil kupen, kteří po nějaké' době opět
přicházejí s prosbou o nové piojednání.
Ukazuje se totiž, že přece jen nejsou s to
vytvořil tolik pracovních míst a \\ naložil
lakové investice, jak iloulali a slibovali

PRÁCE JEŠTĚ NA LÉTA
Někteří samozřejmé hráli poker o vyso
ké sázky. Jiným však udělala čáru přes roz
počet zhoršená hospodářská situace. A tak
se musí znovu a dodatečně jednal, někdy
i před soudem. Často také nepřicházejí
včas úhrady kupní ceny nebo kupních splá
tek; splatné obnosy se musejí vymáhat. Ne
bo se kvůli nevyjasněným majetkovým po
měrům protahuje převzetí firmy jejím
dřívějším majitelem. Pak ještě existují spo
lečnosti, které se nacházejí v likvidaci nebo
v exekučním řízení. Jejich majetek musí být
prodán, věřitelé uspokojeni... To vše bude
pracovníky Úřadu pro privatizaci zaměst
návat ještě léta. Je třeba sledovat plnění
1 70 000 smluv, z toho 50 000 o prodeji
podniků. Proto byla již. z. Úřadu k 1. březnu
letošního roku vyčleněna Správa pro
uspořádání smluvních a reprivatiz.ačních
záležitostí s r.o. (VRA), která se zabývá
všemi právními důsledky provedené priva
tizace. Stane se největšínástupnickou orga
nizací Úřadu pro privatizaci s personálem,
čítajícím okolo I 400 zaměstnanců. Spol
ková vláda se snaží o její privatizaci, tedy
o předání VRA do rukou soukromých spo
lečností autorizovaných účetních znalců.

POMOC VÝCHODNÍ
EVROPĚ
Zprivatizována má být i Východoevrop
ská společnost úřadu pro privatizaciTOB,
která předává privatizační zkušenosti své
německé maleřskéspolečnosti v mnoha ze
mích východní Evropy, zejména v Rusku.
Tato instituce, která se již na různých mís
tech osvědčila mnoha konkrétními projek
ty, má v každém případě zůstal. Plánuje se,
že bude napříště vydržována bankovním
konsorciem, ke kterému bude patřit i Ev
ropská banka pro obnovu a rozvoj v Lon
dýně (lépe známá pod názvem Východo
evropská banka). Určitý počet pracovníků
Úřadu pro privatizaci, kteří v průběhu roku
berlínský úřad opustili nebo ještě opustí,
najde pracovní umístění v TOB. Mnoho
pt ivatizátorů, především z nových spolko
vých zemí, ovládá jazyky a dobře zná země
východní Evropy a může tak být přínosem
pro svou novou práci.

^Článek uveřej
ňuji je pro to,
abych přistihl
premiéra Klause
s hluboko staže
nými kalhoty při
tvrzení, že jen
u nás se v tako-

PŘEVODY MAJETKŮ
A POZEMKŮ
Vlastním právním nástupcem Úřadu
pro privatizaci se má stál instituce, která má
být teprve založena, a Spolkový úřad pro
správu zvláštního majetku,souvisejícího se
sjednocením (BVS). Bude v podstatě plnit
úkoly, týkající se jurisdikce. Veřejný maje
tek, který se teď nachází v rukách Úřadu
pro privatizaci, například majetek politic
kých stran a masových organizací NDR, je
třeba přidělit obcím, okresům a jiným
veřejným korporacím. Značnou dobu si ta
ké vyžádá prodej nemovitostí. Tím je po
věřena Společnost přivalizačního úřadu
pro nemovitosti, která také bude působit
ještě po 31. prosinci 1994. Jedná se jak
o nebytové prostory, tak i o celkem
120 000 bytů, od rodinných domků po by
ty podnikové, které budou rozprodány
obyvatelstvu. Jen v roce 1994 má najít ma
jitele okolo 30 000 bytových jednotek.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ
POZEMKY
Ani další dceřiná společnost privatizač
ního úřadu — Společnost pro správu a vy
užití půdy (BVVG) — se nemusí obávat, že
nepřežije. Dosud zodpovídá za více než 1.5
milionu hektarů zemědělské a 800 000
hektarů lesní půdy. Protože východoně
mecké pozemkové knihy nebyly za časů
NDR dále vedeny a pokryly se prachem,
vládne v majetkových pozemkových zále
žitostech právní nejistota. Polnosti, na kte
rých po desítiletí hospodařila zemědělská
výrobní družstva (l.PG), jsou vyžadovány
zpět bývalými majiteli. Nebo — opačný
případ —1 PG se rozpustilo, ale nelze zjistit
původního majitele. Z lesních ploch je za
tím prodáno jen několk málo sáhů. I zde je
o práci na mnoho let postaráno.

ZVLÁŠTNÍ ZÁKON
O PRIVATIZAČNÍM
ÚŘADU
Nová organizace privatizačního úřadu
a jeho dceřiných společností je stanovena
ve zvláštním zákonu o struktuře Úřadu pro
privatizaci, který musí Spolkový.sněm lept ve schválit. Debatuje se o lom, jaké kompe
tence hnilou mít v nástupnických organiza
cích Úřadu pro privatizaci parlament
a spolkové země. Především spolkovým ze
mím záleží na tom. tiby di'dictv í l Iřadu pro

vé míře restitu
uje. Viz odsta
vec "Zemědělské
a lesní pozemky"
V.H.

K
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privatizaci nebylo spravováno jen v Bonnu
a Berlíně. Protože mnohé z ještě nezpriva
tizovaných velkopodniků mají obrovský
význam pro hospodářský potenciál jednot
livých zemí, předložily už všechny nové
spolkové země seznamy podniků, které po
važují za „strukturálně rozhodující“. Při
rozhodování o zachování těchto „průmy
slových jader" chtějí mít také slovo. To však
také znamená, že by musely převzít svůj po
díl na obrovských finančních nákladech
spojených s ozdravěním těchto podniků —
což je myšlenka, která se jim už tolik ne
zamlouvá.

HORA DLUHU
Než zavře Úřad pro privatizaci na konci
roku své brány, hora jeho dluhů naroste
celkem na 275 miliard DM. Euforický
předpoklad z roku 1990,že prodej státního
hospodářství NDR do soukromých rukou
bude výhodným obchodem pro spolkové
ho ministra financí, se ukázal falešným.
O údajné světové úrovni podniků a výrob
ků NDR nemohla být řeč. Jejich spíše bez
útešný stav a zhoršení hospodářské situace
způsobily, že privatizační úřad musel vyna
ložit neuvěřitelnou sumu 343 miliard DM,
aby pro ně vůbec našel kupce. Aby se daly
prodat, musely být do nich vloženy milio
nové investice, musely být za mnoho peněz
odstraněny ekologické škody, zaplaceny
staré dluhy a statisícům propuštěných vy
placeno odstupné, zajištěny sociální plány
a důchody pro zaměstnance odcházející
předčasně tlo penze. Také uzavření podni
ků neschopných konkurence spolklo mili
ardy. Na příjmové straně privatizačního
úřadu figuruje naproti tomu celých 68 mi
liard DM — důsledek politiky privatizační
ho úřadu, která spočívala v tom. že pokud
byly přislíbeny investice a zajištěna pracov
ní místa, předávaly se podniky za nízké
ceny.

OHROMNÉ TEMPO
Přívlastkem „rychle a draze“ hodnotí
úspěchy Úřadu pro privatizaci po čtyřech
letech činnosti Institut německého hospo
dářství. Vzhledem ke skutečnosti, že na za
čátku figurovalo na privatizačním seznamu
8 000 národních podnikli (později po roz
členění a rozdělení jich bylo už 13 000).
kromě toho 25 000 maloobchodních pro
dejen. 7 500 hotelu a restaurací. 2 000 lé
káren. 900 knihkupectví a mnoho jiných,
privatizační úřad skutečně nasadil ohrom
né tempo. Od začátku ovšem platilo heslo
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„privatizace je nejlepší ozdravění". Tomu,
že v důsledku spěchu nešlo vždy všechno,
jak mělo, a leckterý miláček štěstěny ze zá
padu udělal nejúspčšnějšíobchod svého ži
vota. se vzhledem k rozsahu úkolu nedalo
vyhnout. Privatizační úřad poukazuje na to,
že škixlti ve výši 300 milionů DM. která
vznikla hospodářskou kriminalitou, je ve
srovnání se 180 miliardami investic, které
docílil privatizací, quanlité négligeable.

FACKOVACÍ PANÁK
A OPĚTNÍ BERÁNEK
Přesto byl Úřad pro privatizaci často
fackovacím panákem a obětním beránkem
a sváděly se na něj všechny hospodářské
problémy spojené s německým sjednoce
ním. Když, se mu podařilo najít kupce rych
le, vyčítalo se mu. že rozhazuje bývalý ná
rodní majetek. Když si vedl ostražitě, vyčí
talo se mu, že konzervuje miliardová
pohřebiště a utrácí daně za investice na mo
dernizaci, kterou by vlastně měli provádět
soukromí nabyvatelé. Když se privatizace
protahovala vinou nevyjasněných majet
kových nároků na pozemky a budovy nebo
kvůli pomalé práci veřejné správy, byl to
údajně Úřad pro privatizaci, který seděl na
podnicích, protože je chtěl držet v teple pro
„kandidáty podle svého přání“. Když mu‘scl uzavřít naprosto beznadějné podniky
nebo bvla privatizace spojena s propouště
ním většího rozsahu, nazývali jej „hro
bařem".

ZEMĚ DCEŘINÝCH
PODNIKŮ A FILIÁLEK
Pojem odprůmyslnění východu se už
stal ustáleným rčením. S tím se mtisíTreuhandanstalt a jeho nástupnické organizace
smířit. Radikální kúru přežilo příliš málo
samostatných průmyslových podniků. Vý
chodní Německo se stalo zemí dceřiných
společností a filiálek západoněmeckých fi
rem. Samostatný průmyslový výzkum v no
vých zemích silně poklesl. Také tři miliony
pracovních míst, ztracených za režie priva
tizačního úřadu, a 275 miliard DM dluhů
— to je na občana 3 400 DM — nejsou ur
čitě žádným slavným vysvědčením. Budou
ještě desítky let zatěžovat úřady sociálního
zabezpečení a spolkový rozpočet. Pytel
s dluhy privatizačního úřadu, spolu s jinými
položkami, vplyne od roku 1995 do tak
zvaného umořovacího fondu zděděných
dluhů, který niti být likvidován v průběhu
3(1 let Butle to tedy trvat jednu gcnetaci.
než se finančně strávíekonomická pozůsta
lost NDR. Za tuto obrovskou železnou
kouli na noze není však odpovědný úřad
pro privatizaci, tím méně pak Birgit Btettelová. nýbrž čtyřicet let socialistického tu
reckého hospodářství.

CHVÁLA
Z PO VOLA N ÝCH MÍST
I když — jak Birgit Breuelová při zpět
ném pohledu upřímné přiznává — šlo lec
cos udělal jinak, uznává stále více odborní
ků, že bet liítský úřad nehospodařil zdaleka
tak špatně. Kdyby se privatizace více prota
hovala, figuroval by ještě mnohý podnik
v knihách privatizačního úřadu a vzhledem
k recesi by se dal sotva ještě prodat. V' prů
běhu privatizační práce se úřadu podařilo
přece jen dosáhnout příslibu 1.5 milionu
pracovních míst. Rekonstruované a priva
tizované podniky jsou „štíhlé“, vybavené
nejmodernějším zařízením a obsazené mo
tivovanými pracovníky. Několik východo
německých filiálek západoněmeckých fi
rem vykazuje již vyšší produktivitu než je
jich mateřské a sesterské závody ve starých
zemích. Působí na své okolí značnou efek
tivitou svých pracovišl.

Miliony němec
kých fotbalo
vých fanoušků
doufají, že
i v průběhu mi
strovství světa
ve fotbale v USA
se Bcrli Vogts
bude smál také
tak...

REGION BOOMU
PŘÍŠTÍHO STOLETÍ
Také velké německé svazy průmyslníků.
Německé průmyslové a obchodní sdružení
DIHT a Spolkový svaz německého prů
myslu BDI. usuzují, že sestup.skončil a po
važují nové země spolu s východoevrop
skými reformními státy za ten pravý výrob
ní prostor a tu pravou oblast boomu na za
čátku 21. století. A tak se Birgit Breuelová.
až na konci roku otočí klíčem a dopřeje si
zaslouženou chvilku odpočinku, bude mo
ci přece jen ohlédnout s určitým uspokoje
ním na „své život ní dílo" — na ten mamutí
úkol, „za který ji nikdo lásku neprojeví.“ jak
to sama jednou stoicky řekla, .ledny zahra
niční noviny to vyjádřily s trochu větší mí
rou obdivu: „Paní Breuelová vybavuje
patrně nejobtížnější úkol tohoto století.“
Brzo bude splněn.
ItíilJ Rinnpel

Němečtí fotbalisté mají jeden cil: obhájit letos ve Spojených státech
titul mistrů světa, který získali před čtyřmi léty v Itálii. Spolkový trenér
Perli Vogts, nástupce legendárního ITanze Reckenbauera, ví, že to
od něho a jeho týmu očekávají miliony domácích fanoušků. Přesto
se zdá, že tíhu odpovědnosti nese úspěšně, zejména když zřejmě nalezl
pro mužstvo správnou kombinaci ze starých kozáků a nových talentů.
Jak vypadají jejich vyhlídky na světový šampionát?

onečně je to zase tady:
v Německu se šíří horeč
né očekávání 15. mist
rovství světa v kopané. Vzdor
velké oblibě tenisu, vzdor „pla
veckému zázraku“ v osobě
Eranzisky van Almsickové,
vzdor automobilovému závod
níku Michaelu Sclutmachcrovi nebo „gentlemanu" mezi bo
xery 1 lenrymu Maškovi — nic
nefascinuje Němce víc než
„královna" sportu kopaná. Její
přitažlivost za poslední léta
nepoklesla, nýbrž naopak
vzrostla.
Bundesliga prožívá konjunk
turu. téměř všechny oddíly vy
kazují vyšší návštěvnost než s ja
kou předtím počítaly. V sezóně
1993/94 bylo na stadionech
v průměru víc diváků než kdy
koli předtím za třicet jedna let.
jež uplynula od založení ústřed
ní špičkové ligové soutěže. A od
té doby zaujímá také německé
národní mužstvo, které už v ro
ce 1954 — tehdy ještě překvapi
vé — na mistrovství světa zvítě
zilo, v mezinárodním fotbalo
vém dění dominantní postavení.
Na sedmi světových mistrov
stvích, jež se hrála od roku
1966. byli němečtí fotbalisté
pětkrát ve finále: dvakrát zvítě
zili.
V posledním údobí se dostali
muži v tradičním černobílém
dresu do finále dokonce třikrát
za sebou. Není divu, že jejich
přívrženci doufají, že tato série
bude pokračoval i v USA. kde
se mezi 17. červnem а 17. čer
vencem tato velká sportovní po
dívaná bude odehrávat. A proč
by také měli být ve svých očeká
váních zdrženliví? Koneckonců
zaujímá německý fotbalový tým
na žebříčku FIFA v současné
době první místo a svými impo
nujícími výkony se mu podařilo
přesvědčit i ty nejzapřisáhlejší
kritiky.

МШЕСО FOTBALOVÝ TYM

OPĚT V ÚLOZE
FAVORITA
Bulharská jedenáctka udělala těmto nadějím rázný konec.
Škoda, že v utkání s Itálii už výkon neopakovala. Tím jsem
prohrál sázku po I.poločase na vítěze 10:100 pivům.
V.H.

První soukromý týdeník
ee samizdatovou tradicí

12.srpna 1994

Tak jako každý rok uve
řejňuji k výročí neblahé
okupace v r.1968 dosud ne
publikované fotografie od
vážného chlapce s trikoló
rou. To nesmírné množství
fotografii i z těch nejože
havějších míst, které v ji
ných podobných případech
končily vraždou neozbroje
ných chlapců i’dívek,nás
nutí přemýšlet o tom proč
a kdo stále připomíná prý
jakousi zbabělost našeho
národa v tváří tvář okupa
ci. Ptám se proč tedy u
tak zbabělého národa muse
lo zasáhnout pět armád ci
zích států s maršálem Jaku
bovským včele. Někteří no
vináři a to i z”Necenzurovaných novin”, ale i novi
nářky /I.Sedlářová/ se pří'
mo vyžívají a ‘tvrdě útočí

Uvnitř

čísle:

na ty událo
sti. Komuni
sté a to i
ti s lidskou
tváří se prý
jen tak tvá
ří. Na druhé
straně rád
čtu duchapl
né články pa
ní novinářky,
které by mi
třeba o pověstné“tlusté”
čáře chyběly.
V.H.

1. Dosud nepublikované fotografie v našem i cizím tis
ku z prvních okupačních dní po 21.srpnu 1968.
2. Vladimír Hajný: Před 21.výročím okupace naší země
vojsky pěti států aneb o tom jak v Šumperku sundáva
li Stalinův pomník. Vysíláno radiem RFE po 27*8.1989
3. Vladimír Hajný: Obvinění neznámého důstojníka StB.
Kč
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Vážený pan
Bohuslav

H u b á 1 e k

ředitel Střediska pro dokumentaci
a protiprávnosti komunistického režimu
Ministerstvo spravedlnosti
náměstí Hrdinů č. 1300
146 65 Praha 4 - Pankrác

RADIOPALÁC
Vinohradská 40,
Praha 2

D oklad:

U d á lo s t:

O bviněný:

S v ě d c i:

Г
V
Vážený pane řediteli!
Zasílám podle Vašich proposic uvedených v osnově svůj podnět k
trestně právnímu postihu neznámého pachatele, který se dopustil v mém
případě zneužití pravomoci
veřejného činitele.
1. Ha j n ý Vladimír, 11.4-1939 narozen, ČSA 34, 787 01 Šumperk,
telefonické spojení: 02/ 24 31 15 67 - 9
2. Hajná Jana, narozena 26.4-1943, bytem ČSA 34, 787 01 Šumperk,
.h
telefonické spojení: 0649 / 2705
'
S
Krmela Miroslav, bývalý důstojník StB v Šumperku, který mne ješt
*
s
>
jedním příslušníkem StB v Šumperku vyzval a odvezl
na policejní stanici, kde byl proveden výslech.
.. 3. neznámý důstojník StB, který byl podle svých vyjádření nějakým velitelem z Ostravy, spolu s ním byl ještě jeden příslušník StB, mladší
£
a hubenější. Neznámý pachatel - důstojník StB byl ve věku kolem 50
.5
let, zdálo se mi, že jsem ho viděl v Žábřeze na Moravě na nádraží,
>
již po sametové revoluci. Je středního vzrůstu, vlasatý a kuletějšío
ho obličeje, silnější postavy.
4. 20.8.1989 jsem byl vyzván a odvezen k vyšetřování na pracovxiště StB
v Šumperku u kostela Sv.Barbory, kde mi vyhrožoval obviněním u soudu
v souvislosti s peticí za obnovení pomníků TOM v Šumperku. Poté mne
nechal převézt na 00-VB v Šumperku, kde se mnou byl sgpsán protokol
£
uniformovaným příslušníkem VB za přítomnosti důstojníka StB. Poté mě
o
zavřeli do cely v místní věznici a propustili mne až 21.8.1989 kolem
Й
18,00 hod. Domnívám se, že jsem byl skoro dva dny neprávem zádržmog
ván e vězněn a to jen z toho důvodu, že bych se mohl evmentuelně zú
častnit na demonstracích proti okupaci, což bylo porušením pravomoci
veřejného činitele.
5* O celé této akci StB jsem napssl sdělení pro "Svobodnou Evorpu", kte
ré jsem odvysílal zanedlouho po údálosti do Radia RFE telefonicky a
poté bylo toto odvysíláno na této štěnici do etéru. Doklad o tom za
sílám v původním znění pod názvem "Před 21.výročím okupace naší země
vojsky pěti států e-neb o tom jak v Šumperkusandávali Stalinův pomník."
Jako doklad dále připojuji první střenu časopisu **Res publika", kde je
lístek z kavárny Opera v Šumperku odkud mi byla policistou přinesena
večeře ze vlastní peníze, nebol za celý den mi nedali nic najíšt.
Dále připojuji: Již 5*srpna 1989 jsem byl předvolán na StB v Šumper
ku, kde mi bylo předložen© jakési "Upozornění" v němž se pravilo asi následu
jící - Šetřením StB bylo zjištěno, že jste členem nelegálních skupin, které
se chystají k destabilizaci socialismu a chtějí vyvolat konfrontaci se stát
ní mocí. V případě, že budete zajištěn na připravovaných akcích budete posti
žen při přestupkovém řízení pokulou 10.000,- Kčs eventuelně 20.000,- Kčs či
půl rokem odnědí svobody. Toto "upozornění" jsem odmítl podepset a jak vím i
kolem asi 10 občanů našeho města udělalo totéž při předvedení ne StB. Na otá
zku jak se chystám zachovat dne 21.srpne 1989 jsem řekl, že v tento pro naši
zemi tak tragický den vzpomenu ftbětí okupace cizími vojsky individuelním způsobem v Praze.
_ ing.Vledimír.Hajný
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Za svobodné Československa

PŘÍSAHÁME
Zažil jsem jedcu z nejkrásnějších
dnů Svého života. Jako delegát svého
ôddílu, spolu s delegáty ostatních
Jednotek, byl jsem přítomen oslavám
velikého svátku naší brigády, odev
zdání praporn.
Přísahali jsme na svůj bojový
prajtór a srdce a myšlenky naše letěly
vjiřed k tomu šťastnému a blízkému
dúu, kdy se zbraní v ruce spolu s
vjiězuou Rudou armádou zničíme
Ďéjveišíhó nepřítele lidstva a osvobodi.njc.nasi drahou vlast oďokupantů.
Sešli Js|iie\ se ze všech stran, (i
kteří \|íu»7 přežili- peklo německé
okupace, ti kteří pomáhali partyzá
nům i li, kteří sfc' zbraní v ruce
přešli do řad Rudé armády. Všichni
Isme hnáni jednou myšlenkou — co
ftjrycftíéji sl dostat do boje — co
nejdříve uvidět svobodnými města
a vesuice, hory, pole a lesy naší
drahé vlasti, co nejrychleji vyhnat
nepřítele a osvobodit náš národ z
jařma německých uchvatitelů.

21. srpna 1944

SMR'T VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM!

Létající pevnosti
nad Japonskem

A ti, kteří již vedl, že doma na
Ministerstvo války Spoj. států se
nu už nikdo z blízkých nečeká, jsou
hnáni přáním pomst;. se, potrestal veroamerických oznámilo, že •Lé
německé katy a jejich pomphače za tající pevnosti L-29« provedly dnes
nevinnou mučednickou smrt svých nálet na průmyslové středisko Jaotcii, matek, sester a bratří, potre vata v Japonsku.
stat je za Lidice. Ležáky, Česky
Malin, za všechny tábory smrti, za
spálené a zničené vesnice a města. Po lžičce HUMORU
Před rokem, když jsem prchl z
gcstapáckého vězení, po dvou letečtí
Pokušení v Berlíne
pekla v německých táborech, měl
V Nemecku byly vydány nové
jsem jen jednu touhu — se zbraní
v ruce pomstít trýznění a smrt mých známky. Ovšem s obrazem •Hitlera.
Do trafiky přiběhl rozhorlený ber
nejbližších, zavražděných hitlerov
skými katy. Tenkráte jsem přísahal línský občan (bylo právě po novém
spojeneckém náletu) a stěžoval si,
pomstu za jejich nevinnou smrt.
A dnes jsme přisahali na náš že nové známky nelepí. Aby své
prapor, vzpomiuajice stovky, tisíců tvrzení dokázal, plivl na známku a
hrdinných vojáků a partyzánů, pad skutečně — nelepí.
»Ale vždyť jste plivl uá obrázek
lých v bojích a slíbili jsme, ze bu
a
ue
na lep,
*
namítl trafikant.
deme bojovat tak, jak bojovali pni.
»Opravdu«, udivil se bodrý občan.
Svob. Štramer J.
лАІе víte, je tam obraz Euehrera
a neodolal jsem pokušení.»

DENÍK L ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

O HOLUBIČÍ В бой за правое и святое дело
POVAZE
Хо(1ротё(1пу кекгеки У5е81оуап8кё1ю уу'боги г Мовкгё, ?аг<1. р!к. V.
11.- Nejen Němci prchají, jdou s
піші i zrádci. Prchají před Rudou
armádou z ukrajinských, běloruských
a pobaltických vesnic a měst; prchají
před polským vojskem z Polska.
Zrádci i. zrádčíkové prchají před ar
mádami svého národa, své krve,
svého Jazyka.
Továrník František Slavík z Hro
chova Týnce, který byl našimi úřady
r Londýně zapsán do seznamu váleč
ných zločinců, před námi prchal ne
bude. Prostě proto, že už nebude mít
kam. Pan Slavík není žádnou vý
značnou osobností. Není to ani Mo
ravec, ani Tuka, ani Feocík. Je to
docela obyčejný továrník, který spo
lupracoval s Němci, nutil své děl
níky pracovat pro Hitlera a svou
kapsu pře» čae a dával je odvlékni
na galeje do Německa. Bez takových
Slavíků by ovšem nic nezmohli ani
naši vrchní zrádci, ani frank, zni
Hitler. Měl hy tedy pan továrník
příčinu utíkal a utíkal by, kdyby
bo {«německá Evropa» nestala tak

— -...... ...........................

- NAŠE LETECTVO
JE PÁNOM VZDUCHU
K důu letectva uveřejnila Sovietská informačná kancelária prehľad
o činnosti sovietskeho letectva za
tri roky vlasteneckej vojny, v ktorom
ва hovorí: Viac ako tri roky vedie
naše letectvo spolu «.celou
Červenou armádou úspešný boj
proti nemecko-fašistickým oku
pantom. Stíhačky a priletecká ob
rana spoľahlivo bráuia naše priemy
slové strediská a nás transport od
úderov uepriateľa. Všetky pokusy
nemeckého letectva, vniknúť v so
vietske priemyslové oblasti a rušiť
normálnu prácu našich továrni, ztros
kotaly. Sovietski piloti mnohokrát
bombardovali Berlín, Koenigsberg.

ČÍSLO 10.

PONDfcLÍ, 21. SRPNA 1944.

letectvo zničilo 50 tisíc lietadiel
nepriateľa, 200.000 aut. veľký počet
tankov, motorových diel at<ľ.
♦ •

Pri príležitosti ľšesväzoveho dňa
letectva, osadenstvá mnohých tovární
na lietadlá sa zaviazaly prevyplnit
plán. Jedným z prvých vyplnilo
svoj záväzok osadenstvo N-skej to
várne na lietadlá. Lietadlá typu
• Lavočkim zhotovené mimo plánu
boly už odoslané na front.

Dauzig, Bukarešl, Budapešť, Hel
sinky , priemyslové strediská a že
lezničné irly Nemecka a jeho spo
jencov. V' dňoch hrdiunej obrany
Moskvy, v bojoch za Leningrad,
Odesu, Sevaslopol; v bojoch pod Vo
ronežom, na Bonu, v predhoriach
Kaukaza sovietske letectvo zo vzdu
chu zadržalo uáslup Nemcov a pre
slávilo sovietske zbrane.
Naše letectvo v priebehu vojny
Poznámka redakce:
zbavilo nepriateľa výhod, ktoré on V úterý naše noviny
mal v prvej dube vojny. V nástupe nevychází. P ŕ i š t í číslo
červenej armády v lete 1944 uaše
vyjde ve stredu,
letectvo si vybojovalo plnú nadvládu
í
vo vzduchu.
Za dobu v lasleneckej vojny naše I ý dáváoddálení osvěty a propagaudy

malou.

S

Моса1оУ, к(ег; Ьу1 пёкоНк <1ш назпп шПуш 1ю$1еш, 1оиб« ее а ваюш!
УО,|йку <!ор!зеш, кГегу’ игеге|йи]еше:
19. 8. 1944 года.

Дорогое друзья и братья.
< 1

Наступает время ‘вступить Вам в бой за правое и святое дело, за
освобождение своей чудесной родины. Подлый и коварный враг-фаилстская Германия, думал глумлением. пытками, муками, смертью тисяч Ч
людей свободолиюпных чехословацких пародов, покорить уничтожить
свободу п нез.шлснмость Чехословацкого государства, по скорее ка
мень будет плавать, а хмель тонуть, чем гордый и свободолюбивый
ЧЕХ, СЛОВАК, КАРПАЮ-УКРАППЕЦ склонят свои головы перед фа
шистским зверем.
■'
Вам оратья-вопцн выпала великая честь постоять за свои пароды,
за п:о|11 родину и жестоко отомстить врагу за кровь и .муки народов
ЧЕХОСЛОВАКИИ.
В бой братья ! Па смертный бой с лютым врагом !
Д.1 осе,.шт ваш ну и. светлый образ борцов Яна Гуса, Яна ЯННИКИ!
Порадуйте подвигом свой героически народ !
Да здравствует победа !
?
Смерть немецким захватчикам 1
Ответствсный секретарь
Всеславянского Комитета
Гнардни-иолковник
ВАЛЕНТИН М О ЧАЛОВ.

То je to pravé číslo z 21.srpna 1944 jež po zkušenostech
okupanty z 21.8.1968 vystihuje heslo:"Dříve drazí,nyní
vrazi! ”

svobodné Československo
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21. srpna 1944

21. srpna 1944

SILNÉ PROTIÚTOKY NEPŘÍTELE ONI:
Operační zpráva Sovětské inf. kanceláře z 20. srpna:
naše vojska pokračovala v ofensivě a dobyla přes 150 obcí, mezi nimi velkých obcí Podspjae, Kirvesilla,
Vinny, železniční stanice Rebaze a Aleviky.
Na východ od města Rigy naše vojska pokrařovala v úspěšné
ofensivě a zmocnila se více než 70 obcí, mezi nimi Klejni; Jezunii, VestJena a Jiné, žel. stanice Ergli a Sligana.
Na západ a seve- .západ od města Jelgavá (Mitava) naše vojska
odrážela útoky velkých sil nepřátelské pěchoty a tanku. Po těžkých bojích
naše Jednotky vyklidily několik obcí.
Na západ od města ŠaulaJ (Šavli) naše vojska odrážela útoky
velkých sil nepřátelské pěchoty a tanku a způsobila Němcům značné
ztráty na lidech a leeLuice.
t Na východ a severovýchod od Pragy naše vojska odrazila všechny
útoky nepřátelské pěchoty a tanku, na několika úsecích podnikla úspěšné
protiútoky, zlepšila svá postavení a obsadila několik obcí.
Ne sever od města Sandomierz naše vojska zakouřila likvidaci
obklíčené nepřátelské skupiny a obsadila obce Makošin, Ržečica, Sycharžuv, Clivalky, Vysjadlúv, Radošky, Zagrody, Ocinek. Vzhledem k tomu,
že velká skupina nepřátelských vojsk se odmítla vzdát, byla zničena.
Na ostatuích úsecích trouty — boje místního významu.
Za 19. srpua zničeno 250 tanků a 31 nepřátelských letadel.
Na východ a Jih od města Tartu

HITLER VYZNAMENÁVÁ
Pověstný bývalý německý vyslanec v Turecku ven Papou byl vyzna
menán vysokým válečným vyznamenáním. Patrně za ztrátu důležité stát
nické posice Německa.

V nouzi se etane ze Šavla Pavel,
který se opásá při našem příchodu

obrovskou trikolorou a bude hledat
etrýfka, synovce v naší jednotce
nebo bratrance z 5. kolena v někte
rém Národním výboru. Bude shánět
protekci, přímluvčí, svědectví, že Ho
tak špatně nemyslel«, že > je také
obětí nacismu
*
atd.
V prohlášení čs. vlády o potre
stání válečných zločinců se jasně
říká, žé potrestán bude každý, »kdo
dělal více, než musil, kdo pomáhal
vetřelcům dobrovolně
*.
To právě plaíít
pro Slavíky. Najdou se lidé, kteří
je budou hájit? Najdou! Najdou se
žel i mezi námi. Vždyť se jiz našli
hloupí lidé, kteří tvrdili, že i-Ilácha

Bratislavský rozhlas oznamuje, že
prezidentovi Rooseveltovi bol vraj
poslaný ako dárok nůž, ktorého ru
koväť bola zhotovená z kosti japon
ského vojaka.
, .

A MY:, |

Č lán ek "N ovinky ze S o v ě tsk é h o sv a z u " je p o p la tn ý tomu iak
P s a lo v s o v ě ts k ý c h n o v in á c h . V ě tš in a V olynákú,
k t e ř í š l i k autom atům od p lu h ů se takovým zorávám sm álo a?

Zničeno 250 nepřátelských tanků

To ešíe nič пені ! Ajko sa dozve
dáme, najbližším dárkouj/pre Roose
velta bude utlená lebkÁ'najväčšieho
luhára na SloVensku. Mach je vraj
vážnym kandidátom.

ZO SVETA
Od začiatku: vojny * bolo zličeuo viac ako ôoO, ueiucíhycli po
noriek.
— »Vláda* Vicliy sa rozhodla pre
niesť svoje «sídlo* na druhé, ne
oznámenú miesto.
. ,
— V Taliansku spojenci prekro
čili rieku-. Arno. Nemci ustupujú,
— Dánski obyvatelia, - odvlečení
v rámci totálnej mobilizácie, utekajú
húfne <lo:no.- za pomoci dánských
železničiarov.
Němci posílají do Německa další
tisíce českých lidi. Tak byl ua př.
zmobilisován a odeslán na práci do
Německa celý ročník 1924. Na místa
Čechů se stěhuji německé rodiny.

nebo Tiso nejsou tak špatní
*,
»že jsme
přece všichni bratři
*,
že se nebudeme
mezi sebou prát
*
a kdesi cosi.
Budeme kácet les fašismu. V Ně
Do sezuamu válečných provinilců
mecku, v Evropě, u nás. Paduou
velké fašistické duby, poletí i třísky, byl zapsán továrník Eraut. Slavík z
ta drobná fašistická chamraJ, bez Hrachová Týnce. Spolupracoval>>s
které by duby nemohly růst do nebe. Němci, nutil dělníky pracovat přes
Na sn.iířliiost doplatila naše repu čas a když se nepodřizovali, dával
blika ztrátou svobody. Na naší >ho- je k disposici na práci do Německa.
lubičí povalili
*,
na naši zapomětliV Německu je citelný nedostatek
vost a radost z návratu do vlasti se
spoléhají páni Slavíkové, všichni li chromil. Ze Španělska je -dovážepo,
jen omezené množství a z Turecka i
udavači, vůdci KG atd.
Přepočítají se! Musí se pře|K)čílal! byl dovoz zastaven vůbec.
Tak tomu chce náš lid, náš boj,
Ve Škodových závodech byla pro
naše budoucnost, za to krváceli a nedostatek chrómu již několikrát
umírali naši kamarádi.
přerušena práce.
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Čechoslováci v německé armádě
NOVINKY
Spojenecká vojska zajala v jižní inéna do Horního Slezska a Východ
zo
Sovietskeho sväzu Francii jednotky dvou německých ního Pruska.
Na fronte a v zázemí, vojaci, ro
botníci a roľníci, celý suvielsky
národ svorným bojom, svornou prá
cou kuje víťazstvo nad nepriateľom.
V jioľiioliospodárstve práve tvorivé
sily kolchozov zabezpečily zásobova
nie mohutnej zemi chlebom a všet
kými nutnými potrav iuauii. O tom
svedčia aj jiosledué zprávy, ktoré
uverejňujeme:
— Rolničky v kolektívnych hos
podárstvach závodia medzi sebou,
kto skosí viac za deň. V kolchoze
«Sibírsky giíaiit
*
(u Novosibirská)
roľníčka Kapilolina KuJriiia, muž
ktorej je na fronte, skosila za deň
srpom 2 a pol hektára žita; kolchoz
níčky, ktoré pracujú v jej skupine
skosily jedna 2,3 a druhá 2 hek
tára. Zvesť o rekordnom výkone
obletela všetky kolchozy. Nasledujú
ci deň skupina Kudrinej šla v súsedný kolchoz, aby predviedla ako
‘pracovať tak rekordne.
— Kolchozy Rjazauskoj oblasti
prevádzajú jasenný sev. Zasiaty už
30000 hektárov, lljazanské kolcho
zy rozširujú plochu jasenneho sevu
na 50000 hektárov.
Následky spustošenia nemeckých
okupantov v oblasti Grozuij sú už
úplne odstránené. V tomto roku
úroda v oblasti je priemerne dva
krát väčšia ako v minulom roku.
Niektoré kolchozy majú nebývalú
úrodu pre tento kraj: 24 — 2(1 met
rických centnerov na hektár. Mnoho
kolchozov oblasti už odviedlo Štátny
podiel na úrode. .Závodia n.edzi se
bou, kto vyplní sket záväzok plán
pred štátom,
— Na poliach A/erbeidžana zraje
bohatá úroda bavlny. Kolchoz »Ždauov* začal už sbierku bavlny. I roda
je bohatá. Každý hektár dáva IG-18
metrických centnerov na miesto 8
podľa plánu.

divisí. v nichž bylo 40 procent Slo
K. II. Frank si libuje, že totální
vanu. zejména mnoho Cechu. Jsou mobilisace v »protektoráte
*
je pro
to čeští dělníci. které bachovští váděna energicky a přísně. Němci
zrádci dali odvléci do německých jsou ledy s lláchovou vládou «po
služeb. Byl. dopraveni do Dijonu, kojeni. Zrádci se ostatně staraji ze
Bclforlua jiných francouzských měst, všech sil. Vydali dvě zvláštní uří
tam zařazeni do zvláštních > přechod zení. V jednom se upravije
ných praporů a po krátkém voj. vý pníce českých žen pro »válečné úsilí
cviku zahnáni do německé armády. Říše
*,
ve druhém se vyhrožuje přís
Na opevňovacicli pracích nými tresty všem, kteří bídou
*.
Jak oznamuje české vysílání z «pracovat jen na oko
Pánové se opravdu zbytečně suží.
Moskvy, jsou Čechoslováci vyváženi
na nucené práce iui opevněních, zej- Šibenici si už vysloužili. |

SEDMÁ NĚMECKÁ ARMÁDA
JIŽ NEUSTOUPÍ
Úspěšná činnost spojeneckého letectva
Postupující spojenecká vojska dosáhla řeky Seiny a na jih od Faliise
přeťala přechod, kterým ustupoval nepřítel. Pásl, ve které se nachází
nepřítel se stále těsněji svírá. 7. německá armáda je úplně uzavřena a
Němci se hromadně vzdávají.
V prostoru Chartres, Orleans a Bretagne nebylo žádných ziiiěn. Ze zák
laden v Normandii pokračuje spojeuecké letectvo v nepřetržitém "bonjlardováuí ustupujících tankových a motorisovaných jednotek nepřítele. Ústu
pové cesty jsou zataraseny rozbitými tanky a vozidly Němců. Na severo
východ od linie lálaise-Argeulan, ua cestách směřujících k Seiněy bylo
zničeno nebo poškozeno za včerejší den 1400 vozidel a mnoho tanků, V
průběhu dvou duti spojenečtí letci potopili ua Seině 8G velkých říčních
vlečných lodí.
Němci vyhazují v Paříži některé budovy do povětří. Německé vyslanec
tví opustilo Paříž.

JIŽNÍ FRANCIE
Francouzští vlastenci pomáhají Spojencům
ľ jižní Francií obsadila spojenecká vojska město Castellane-, GO km ve
vnitrozemí. Jednotke francouzské vnitřní armády spolupracují se spojenec
kými vojskv a jiodíe zpráv z Alžíru bojují v předměstích Marseille.
Ve Vichy’vlastenci ovládají úplně situaci, byly zřízeny zvláštní soudy.
Na jih od řekv l.oirv značně vzrostla bojová činnost francouzských vlasten
ců. Francouzské policejní oddíly přešly k vnitřní armádě. Město Bourges
je prý obklíčeno francouzskou vnitřní armádou. Spojenecké letectvo ope
rující z malířských Indi, lombardovalo včera v jižní Francii mosty u
Orange, vojeuské cíle severně Niines a letiště u Aviguou.

se za břicha popadali. Záhy přešel smích i je. Už v té době
mělo Československo svou svobodu spočítanou. Zanedlouho jsme
si početli v takových podobných článcích i před únorem 1948.
Dokonce se jim podařilo rozdojit i kozla.
V.H.

Pred 21» výročím okupace naší země vojsky pěti státu
2nob_o_tom_ jak_y_Sa.azerku sundávali St alinůy_pomník_.__

2C« srpna ráno kolen osmé hodiny jsem byl vyzván pracovníky StB a odvezen
na policejní stanici u chrámu sv.Barbory, kam se zanedlouho dostavil i vyše
třovatel StB z Ostravy. Po několika obligátních otázkách týkající se politi
cké situace v^pozvolna se hroutících systémech spojených s dnes již tenouč
kou pupeční šňůrou až se stalinismem, přešel hneď k věci.
Předložil ni dopis podepsaný asi čtyřmi nečitelnými podpisy v němž se
pravilo zhruba toto: "Dodali jsme od pana Hajného "Lidové noviny" jejichž 0'0зак-зт se cítíme pobouřeni. I když nesouhlasíme úplně se vším co se v naší
zemi děje, víme, že pan Hajný a jeho našepíávači z charty si nepřejí nic ji
ného než to, aby na našich ulicích tekla krev. Žádáme, aby byla takovým li
dem jako pan Hajný znemožněna další činnost, nebot chtějí, aby opět došlo
ke krveprolití ľ Odmítl jsem cokoliv vypovídat v této věci a řekl jsem, že
v civilizovaných zemích se anonymy hází do koše. Poté mne vyšetřovatel obvi
nil slovy: "Vy jste úplná nula. Vy se škrábete nahoru, ale oni vás mezi sebe
nevezmou. Vy se bojíte i vlastního stínu!"
Posléze mi sdělil, že dojde k vyšetřování ve věci podpisů pod petici o
navrácení původních .názvů po presidentu Masarykovi a jeho.' pomníku, což pod es salo kolem 70 občanů okresu Šumperk. A výhružně dodal:"Jestliže se prokážěybyt i jen jediný člověk uvedený v seznamu tuto petici nepodepsal, počíte
jte že vás obviní u soudu za zneužití svého jména. A ti u nichž se jejich
podpis potvrdí se budou muset odpovídat občanskému výboru. My jim ty podkla
dy zjistíme, ale pořádek at si udělají sanijt". Jak později vyšlo najevo do
chází k soustavnému vyšetřování pravosti podpisů jednotlivých občanů. K uve
dené petici jsem sdělil, že jsem ji poslal podle rozdělovníku uvedeného v
dopise a pokud se týká pravosti podpisů tak, že o tom jsem chtěl hovořit s
adresáty petice a podivil jsem se, že i když již dávno uplynula lhůta v níž
se má podle zákona odpovídat občanům na jejich podání, tak mě místo.toho
vyšetřuje policie.
Samozřejmě,vže jsme se dostali i k již proslulému pomníku J.V.Stalina,
který bylxv loňském roce opatrně přemístěn na méně nápadné místo města,
kde obklopen překrásnou zelení se majestátně vyjímá v nadživotní velikosti
a stále shlíží na své šroubky., matičky m,kolečka a třísky, dnes již poněkud
porouchaného mechanismu. Při té příležitosti jsem mu sdělil, že jsem slyšel
ži- někteří sovětští důstojníci ze šumperské po3ádky zaslali tajemníkovi OV
KSČ dopis, v němž ho také žádají o odstranění tohoto pomníku. Na to mi řekl
že to není pravda, že kdyby něco takového bylo, že se to doví oni první,
ale že když tomu nevěřím, tak prosím, může prý zavolat důstojníkovi ze sově
také kontrarozvědky přímo do kasáren. A opravdu, vzal telefon a okamžití
споти důstojníbovi zavolal a dobrou ruštinou se ho na to zeptal a sdělil mí
žb opravdu nic takového sovětští důstojníci nepsali a do telefonu dodal:"AI
pokud se týče toho pomníku se Stalinem, tak to je naše záležitost, vy se ná
do toho nebudete plést." A ke nir.ě:’’To je státní majetek a ten si my už doká
žere uhlídat." Na to jsem poznamenal, že já osobně už nejsem proti jeho zbc
urání, ale chtěl bych, Уу u jeho nohou byl postaven pomníček jeho obětem.
Pak nne převezli na CO-VB v Šumperku, kde jsem zůstal na cele zadržení
až do 21.3.8$ а kolem 18,00 hod. mne propustili. Tím jsem měl možnost se
dozvědět, že i v Šumperku proběhlo připomenutí obětí důstojným způsobem ja
ko asi v mnohých městech i vesničkách. Neurčený počet lidí se v 17,00 hod.
zastavil na dvě minuty a poté korsoval po městě. V pozdních večerních hodi
nách se u Kulturního donu zapálilo v radě zmuž з tví větších svíček až k je
zírku uprostřed parku a mladí lidé v počtu asi 40 tiše vzpomínali, kolem
půlnoci asi 10 příslušníků VB přítomné legitimovali a svíčky rozkopali.
Následující ďen však došlo k prekérní situaci na výstavě plakátů mla
dých divadelních skupin v Kulturním domě. Z ničehož nic se tam objevili
párové v civilu a s fotoaparáty, takže si vystavená dílka fotografovali a
najednou začali sundávat ze stěny plakát, na němž se skvěla socha Stalina
s velkým červeným otazníkem a datem 21.8.1989« Totéž postihlo i vystavenou
první stránku sovětského časopisu "Krokodíl" čc17/89 na níž říká Jidáš už
pod ukřižovaným Ježíšem Kristem: "Já nemyslím, že bych se měl kát. Byla
taková doba o"
Vladimír Hajný
27«srpna 1989
"Res publica” č. 32/94

V.H. Abych upřesnil předcházející polemiku na
titulní straně s NN. Tedy Iva Sedlářova v NN
č.9 v článku nějak jako Bludiště - vina komu
nistů píše: "V druhé polovině 60.let pomalu
začalo*docházet k určitému uvolnění, byla to
zase KS, která se cítila být povolána postavv
se do čela změn a s jakousi těžko definovatel
nnu nálepkou "lidských tváří" rychle nás ved
la svým jako vždy politicky zrůinva. okázalým
vyřváváním zpět pod křídla in
ternacionálního tábora”. To vá
žně nelze naDsat o všech"lidských tvářích". Určitě sem пера
tří František Kriegel nebo Ja
roslav Šabata, kterým v tédobě
a roky poté šahá málokdo v té
to zemi po kolena včetně KANu
a různých militantních noviná
řů .Rok 89
už o něčem jiném.
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první soukromý týdeník
se samizatovou tradicí

Našel jsem ve
schránce dopis s
některými materi
ály SPR-RSČ za
které velmi děku
ji /jeden z nich
ořetisku-ji i v
tomto čísle/,
spolu s touto
přihláškou. Bohu PŘIHLAŠUJI SE ZA ČLENA STRANY
žel nemohu do ’
strany Miroslava
Jméno:
Sládka vstoupit,
něhotami v tom
zabraňuje moje
—Příjmení:
komunistická mi
nulost. Ale i
Povolání:
Rod. č.:
tak by to nešlo,
protože jsem
stále členem LDS, Adresa:
strany, kterou
Okres: 4
jsem tak trochu
zakládal a která
má přece jenom
PSČ:
Telef.:
delší historii
než SPR-RSČ, takČESTNÉ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM NIKDY NEBYL
že z ní prozatím
nemíním vystoupit. ČLENEM ANI KANDIDÁTEM KSČ.
Ale jinak mne dr.
Podpis:
Datum:
Sládek fascinuje
svými schopnostmi
ožehav 'ch^otázek
Kontakt: ústřední sekretariát spr-rsč,

např. neadapt&Masarykova 31, 602 00 Brno, TEĽ./FAX 05/42213197.
blilních Rómů. To není překlep; A nic nevadí, že neví co je
to "particioativní ekonomie", což mu v Duelu až nechutně
předhazoval Miloš Zeman /kterého si vážím zejména proto,že
byl na seznamu ÚV KSČ - lidí, kteří měli být do 72 hod. po
vyhlášení výjimečného stavu popraveni/, Sládek přece nemu
sí vědět úplně všechno. Stačí cestovat 30 let t.zv.cikáns
kými 'Vlaky do Prahy, aby se z člověka stal málem rasista a
bonbónkem navíc je pak střetnutí v Lounech s hordou cikánů
u nádraží z nichž jeden vykřikuje jak mu dva bílí do rána
Uvnitř čísla -kouřili ocas. Mám svědka.
V.H.

1. Vladimír Bureš: Politika v r e g i o nu<
2. Jára M e c ů: Alexandr Veliký aneb o mrtvých jen dob
ré. Svědomí. Československo, listopad 1992.
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Politika v regionu

І

py SPR-RSČ Šumperk žádá ob
čany, kterým bylo od zaměstnava
telů vyhrožováno, že dostanou výpo
věď, pokud se zúčastní mítinku M.
Sládka kotlaného 14.7, V Šumperku,
abý nám tetlto případ oznámili. Dále
žádáme občany, kteří za účast na mí
tinku M. Sládka již výpověď obdrželi,,
nebo obdrží později, aby. se na nás
rovněž obrátili. Věříme, že pokud k
íakcvým ■p?ípaďĎm skylečnž došlo,
podaří se nám .celou záležitost profe® a zjedMal nápravu. ■
Vladimír Bureš, předseda OV
SPR-RSČ, Rooseveltova 16, Šum
perk, tel. 6779

. Nikoho jistě nepřekvapí, že možná i většina městských radních v §
je načichla komunismem až běda a lidé
k-e kterVrr и-.л
, ' Šumperku
ka DEU, budou zajisté spoléhat na Sládkovy republikány?8^jí^^to? P°4mľ
j
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ARMÁDA

DOBYLA

JASSY

SMRT VETŘELCŮЛ1 A ZRÁDCŮM1

V Jednotkách 1. čs. sboru:

VZORNÝ ZDRAVOTNÍ PRAPOR

Dohoda mezi
Šubašičom a Tito

Ministerský predseda Juhoslávie
B. R. — Náš zvláštní zpravodaj, který zahájil okružní cestu po jednol- Šubašič a maršál Tito podpísali do
|Цс1і,,1. čs. sboru v SSSR, nám sděluje:
hodu o najužšej spolupráci v oslobo
., .»Včera jsem navštívil zdrav, prapor 1. čs. sani, brigády řádu Stivorova denej Juhoslávii.
a Bohdana Chmelnického. Jeho velitel, opor. dr. E. muže být právem
pyšný na svou jednotku. Vojáci 1. brigády pak se nmlii.i: spoleíiuoit. že
6e jim v jejich zdrav, praporu, bude-ii nutuo, doslané rychlé u dokonalé
Porady o medzinárodnej
pomoci.
organizácii bezpečnosti
Af lo již bylo ve. stanech odděleni převazového a Gídróíh
*-..
, i re stanu
Do Washingtonu pricestovala so
chirurgickém, anebo v komunách polní nemocnice, v -mlc bez tiejmensi
výjimky vládl vzorný, přímo úzkostlivý pořádek, čistota a organisovanost. vietska delegácia v čele s GromikoAčkoli jsme přišli naprosto neočckávauě a neohlášené, byl každý spolu vom, ktorá sa má zúčastnit pořád o
pracovník a vojín, začínaje operatéry, přes ošetřovatelky a operační sestry medzinárodnej organizácii bezpečno
po pomocný personál, na svém místě, Jako kdyby právě teď, ihned, měl sti. Sovietsku delegáciu pozdravili
přijmout a ošetřit velký příval raněných. Sanitní auto, kleré jsme dali zástupcovia štátneho departamenta' r
rpoyolal k pohotovosti, bylo tu za několik desítek vteřin. Na vteřiny bylo čele so zástupcom štátueho1 lajdrauíka
Stctiniusom a zástupcovia anglickej
moino měřit čas, který potřebovali lékaři a jejich pomocníci k rozložení
delegácie v čele s Cadoganoth. ’ A
operačních nástrojů.
r - dPři prohlídce zdrav, praporu jsme se přesvědčili, že uejstarsí dítě na-šéllíx sboru, 1. brigáda, je zdravé jako buk. Obklopeni pečlivými sestřič Po lžičce HUMORU
kami, ycelí v bílém, jako z. cukru čistém osobním a ložním prádle, v míst, nosti,. kde nebylo ani jediného smítka, leželi všeho všudy 4 (čtyři) paPo bombardování....
.cieuli — a lo z lak veliké', početné jednotky.
Němec z holina si stěžoval na
•_ Jak sme se dověděli, postavila evakuační četa pod velením rtm. Ľ. celý
park zdrav, praporu, sestávající z řady stanů a jiných zařízeni za pouhé bombardování Kolína:
— U nás Angličani tak bombardo
čtyři hodiny.
vali, že tři dni padala omítka.
» , Příslušníky vzorného zdrav, praporu náš fotoreportér vyfotografoval pro — To nic není — říká Berlíňan — U
>Albnm cti«, které bude sestaveno pro pana presidenta dr. E. Beneše. nás v Berlíne bylo takové bombar
i
. . «
dování, že ze všech posehodí se ješ
Upozorněni! Dnes navštíví náš zvláštní zpravodaj dalši jednotky.
tě sypou na ulici portréty »vůdce.»
ntd дйлося, перевищило все, що
■було перед тим. Карпатські Укра
їнці знову залиті кров’ю.
•• Не знаю, чи появиться ще тре
тяя Довбуш, але зате знаємо, що
весь карпато-українськпй народ
став Донбушом. Не одиницями, а
•масами повтікала Карпатські УкvpalHiti в гори, де розгорнули бііі.
не тільки проти поодиноких маг
натів, а проти їх армії — німець
ких і мадярських військ.
Десятки тисяч Довбушів поста
вилися в горах проти ворогів Кир
пато-українського народу. А за
кордонами дальші тисяч! Довбушів

RUDÁ

вступили в Чехословацький кор
пус і борються по боці Червоної
Армії з ворогами свого народу.
Так був убитий Довбуш, Шугай
і другі спіш кирпато-українського
народу, але не був убитий дух

Довбуша. Він і нині живе в ук
раїнськім народі, міцніше і Ňio'ryYпішс як досі. Його дух принесе
Карпатскпм Українцям перемог/, а
з нею і свободу.

MNOHO ŠTĚSTÍ NA SPOLEČNÉ ŽIVOTNÍ POUTI

p. škpt. BOHUMÍRU LOMSKÉMU
a jeho choti MÁNIČCE LOMSKÉ
roz. FINDEJSDVÉ
ľíí 11 JÍ

ODDĚLENÍ osvěty a propagandy
HED. ZA SVOBODNÉ ČESKOSLOVENSKO»

Vydává oddělen: osvěty a propagandy
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DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
STŘEDA, 23. SRPNA 1944.

ČÍSLO íl.

CS. BRIGÁDA PŘED ODJEZDEM
Z VELKÉ BRITANIE
Projev presidenta republiky — Naše politika: spolupráce
se západem a východem — Očistíme domov od nacismu a fa
šismu — Naše republika bude lepší, lidovější, demokratič
tější — Republika decentralisovaná — Armáda bilde
modernější a dokonalejší
” President republiky a vrchní velitel čs. braune
moci Dr. Eduard Beneš navštívil čs. obrněnou bri
gádu ve Velké Britanii. Při této příležitosti učinil
projev, ve kterém mimo jiné pravil:
• Brzy-se rozloučíte s Velkou Britanii, ve které
jste ztrávili 4 léta a budete na cestě do vlasti. Ne
zapomeňte, že vás tato země přijala v nejíěžší době,
že vás ozbrojila a umožnila vám jiti do boje.. Budete
hlasateli úcty k tomuto neohroženému národu, který
po pádu Francie celý rok vzdoroval německému ná
poru a tím umožnil pozdější úspěchy.
Na svém pochodu se setkáte a snad to bude prá
ve "ba pudě naší vlasti, se svými kamarády s vý
chodu, kteří vátu budou ve stejném duchu vyprávět
o Sovětském svazu, Rudé armádě a jejich hrdinných
vojácích a skvělých politických činitelích v čele se
Stalinem. Bude to tak dobře, neboť taková vždy byla
naše politika, — spolupráce se západem a východem.
To je naše politika: My, západ a východ.
Až se vrátíme domů, bude před námi stát
úkol očistit domov od nacismu a fašismu v
táboře českem i slovenském. — Náš národ ob
stál v boji dobře.«
Polom promluvil pan president o našich úkolech
po válce a pravil: >Budeme budovat novou re
publiku. Bude to republika lepši, lidovější

a demokratičtější. Bude to především národ
ní stát Čecliů, Slováků a Podkarpatských
Ukrajinců. Bude to republika decentralisova
ná, aby byly odstraněny dřívější spory a znemožněny
chyby. Bude to republika, jejíž dem. krade
bude v sociálním a hospodářském smyslu
;
*
zdokonalena.

V závěru so pan president zmínil o budování naíí
armády a pravil: Armáda bude také lepší, mo
dernější a dokonalejší. Domácí armáda musí být
připravena nejdéle do G měsíců a být v plné poho
tovosti.
Přicházíme"ne jako osvoboditelé, ale jako

každý jeden z té 10 milionové roassy, z níž každý
stál ua svém místě.
Loučím se s Vámi, jako s bratry jen na chvílí
a přeji Vám mnoho zdaru ve Vašem vojenském poduikáuí. Na shledanou ve vlasti»!
My. čs. vojáci v .SSSR, jsme v duchu s našimi
kamarády ve Velké Britanii v těchto památných pro
ně dnech, luh i jim je dopřáno vydali se na radost
nou a íestmni cesiu boju, ua cestu k hranicím naši
vlasti. I my pevně věříme, že se. s nimi setkáme
v obnovené, silné čs. armádě nového, opravdu lido
věli". demokratického a svobodného Československa.
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DVA ROZKAZY STALINA
Maršál Stalin vydal dva rozkazy.
V prvním rozkaze adresovaném arniádiiiniu generálovi Malinovskému
se praví:
Vojska II. ukrajinské fronty při masové podpoře dělostřelectva a letectva
prolomila na severozápad od mesta Jassy silnou, do hloubky rozčlenenou
nepřátelskou obranu a v průběhu 3-dcmiích útočných bojů postoupila do
hloubky až 60 km, při čemž rozšířila průlom do 120 km. V průběhu
ofensivy vojska fronty se útokem zmocnila mocného opěrného bodu ne
přátelské obrany města Jassy, Tirgu-Frumos i Ungen a za bojů
obsadila přes 200 obci.
V druhém'rozkaze adresovaném armádnímu generálovi Tolbuchinovi
se praví:
Vojska III. ukrajinské fronty přešla do ofensivy a za podpory dělo
střelectva a letectva prolomila siluě opevuěnou a do hloubky rozčleněnou
nepřátelskou obranu na jih od Bendery a v průběhu 3-denních útoč
ných bojů postoupila do hloubky až 70 km, rozšířila průlom do 130 km
■a ^svobodila více než 150 obcí mezi ніші velké obce: Kautaiii, Cimislca,
flzíipzig, Tarutino.
______

Ofenzíva II. a HL ukr. fronta
-Operačná zpráva Sovietskej inf. kancelárie z 22. augusta:

.j,Na juh od mesta Tartu naše vojská v bojoch dobyly viac ako 30
obci: iuedzi uiini: Visnapu, Luke, Vapramle, Peedy, Makita, Vana a žel.
stanicu Peedy. Naše vojská prefaly železnicu i hradská Tartu — Valga.
,jNa( západ a juhozápad od mesta Jelgava (Mitava) naše vojská
ôaráŽa’lv útoky veľkých síl pechoty a tankov nepriateľa.
Na juhovýchod od mesta Ĺomža naše vojská dobyly veľký nzel
hradských, mesto Zainbrov a v bojoch sa zmocnily 40 obcí, medzi niiui:
Koty, Borové, Porite, Jabloň, Dlugobož, Choželi, Tžimky.
Ňa severovýchod od Pragy naše vojská v bojoch vyčistily od ne
priateľa Južný breh rieky Západný Bug na fronte 65 km od obce Olechny
do obce Slopek a dobyly viac ako 40 obcí, medzi nimi Sadolec, Viľčolemby, Gorbiny. Ljatošek, Deskurub a pod.
Vojská II. ukraj. fronta přelomily silnú nepriateľskú obranu, dobyly
mestá Jassy, Tirgu-Frumos, Ľngeu a behom 3 denných útočných bojov
postupily ku predu na 60 km. rozšířily prielom na 120 km a sa zmoc
nily 200 obcí.
.Vojská III. ukraj. fronta přelomily silnú nepriateľskú obranu u
Bendery a za 3 dní postupily ku predu na 70 km a rozšířily prielom
na 130 km. Naše vojská oslobodil;.' viac ako 150 obcí. Přeťaly Železnicu
Bessarabskaja—Belgorod Dnestrovský.
Naše vojská zničily 17!) nemeckých tankov a 64 lietadiel,

OZBROJENÉ POVSTANIE
V PARÍŽI TRVÁ

Карпатські Україн
ці б‘ють окупантів
ЗІРВАЛИ МІСТ
Як довідуємося з Великого
Бичкова, патріоти зірвали міст
построєїіий через ріку Сухушка на шляху Хуст — Ясіня. Міст так сильно розби
тий, що довший час не мож
на буде ним користатися.
НАПАЛИ НА Т10РМУ

Goebbels přehlásil r. 1941:
Až sa raz ua kouči nemeckého ví
ťazstva bude písař histórii tejto
veľkej vojny, zaujme Slovensko v
tejto histórii svoje zvláštne, čestné
miesto . ..

A MY:

22 робітники хемічної фаб
рики в Сваляві покинули ро
боту, й пішли в ліс, де при
єдналися до наших партиза
нів і будуть разом з ними бо
ротися проти мадярських І
німецьких мерзотників.

ДЕМОНСТРАЦІЯ В ХУСТІ
В Хусті на „варошгазі*
вбили одну жінку за те, що
поскаржилася на старосту.
Наслідком того, люди зроби
ли демонстрацію. Демонстран
ти повибивали всі вікна 1 деб
рі так, шо урядовцям ледвн
вдалося втечи.

----

ONI:

Vnútorná armáda obsadila I oulouse — Boje v predme
stiach Marseille — Siedma americká armáda dobyla
Toulon — Zúíalý útek zradcov
Plamene národného povstania ako tretiu rast Francie. Slová tra
Osvetlujú uebo Francie. Francúzsky dičnej piesni veľkej francúzskej re
národ sa chopil zbraní. Tvorí sa volúcie, Marseillaise: >IIor‘ sa, do
vnútorná armáda národného oslobo zbraní občania <, sa nesú nad mesta
Nemeckému víťazstvu už nastal
denia, ktorá dnes už oslobodila viac mi a dedinami Francie.
koniec. A o čeBtué miesto Slovenska
Ozbrojené povstanie v Paríži trvá. Nemecká posádka v Pa sa starajú partyzáni a na;:: vojaci.
ríži robí zúfalé pokusy o potlačenie povstania. Veliteľ posádky vydal po
rádiu rozkaz, v ktorom sa hovorí: Neodpovědné elementy sa chopily zbraní
proti okupačnej moci. ... Nemecké vojská použijú bez upozornenia zbrane nerál Montgomery prehlásil, že bit
va v Normandii Je zakončená a to
proti civilnému obyvateľstvu . . .
Armáda národného oslobodenia obsadila Toulouse, úplnou porážkou nemeckých vôjsk.
najväčšie mesto juhozápadnej Francie. Ozbrojené oddiely
Územie oslobodené spojencami vo
Francúzov vedú boje v predmestiach Marseille. Celá Francii je väčše, ako Belgia i Ho
francúzsko-španielska hranica je v rukách francúzskych landsko dohromady.
vlastencov. Vnútorná armáda oslobodila celú oblasť Hor
Americká 7. armáda postupuje a
oslobodila úplne najväčší vojenskoného Savojska.
Veliteľ spojeneckých síl v severnej Francii, generál Eiseuhauer prehlá- morský prístav na Juhu Francie^
8ІІ, že bez pomoci francúzskeho ľudu úspech spojencov bol by nemožný. Toulou. Pád Marseille, naj vlčieho
•• Francúzska vláda vydala prevolauie, v ktorom vizýva francúzsky ľud, obchodného prístavu Francie sa oča
káva každý deň. Spojenci sú od
aby vstupoval do oddielov vnútornej armády národného oslobodenia.
Petaiuovské úrady sa »vysfahoialy« z Belfortu na neznáme miesto. neho vzdialení len na 15 km. t
Počet zajatcov v južnej Francii
1.000 vedúcich úradníkov Lavalovej administrácie utieklo do Muclhausena
(je príznačné, že tu sa pred 150 rokmi shromáždili všetci nepriatelia frau- čini už 14.000 vojakov a dôstojníkov
medzi nimi 3 generáli.
. *
ťiízskej revolúcie, aristokrati a šlachta.)
Vojská spojencov sú už 120 km
Amorické vojská dosiahly Seinu chod od Paríže (na sever u Mantes.
„y |
aie len na sever ale aj ua juho?ý- na juhovýchod u Fontainableau) Ge- od pobrežia.

У Рахові патріоти напали
на окружну тюрму, в якій
сиділо 15 арестантів-селян,
за те що не віддали все збіж’я
Патріоти напали fla^apťy,
кілька їх вбили, а арестантів
визволили.
j ‘ h
ПОМІЧ ПАРТИЗАНАМ Г
Народні ради організовані
в селах і містах Карпатської
України дуже допомагають
партизанам харчами.,, ДюДи
радо віддають для партизанів
все, що тільки мають, \бо го
ворять, що партизани jx виз
волителі.
. Z'/>
ВТЕЧА ДО ПАРТИЗАНІВ1

Francouzsko - československá deklarace
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Dočasná fraucouzská vláda v čele s generálem Iie Gaullem a českoslo
Gen. Nižborský
venská vláda podcpsaly deklaraci o obnovení spojenectví. V deklaraci se
praví, že budou obnoveny vzlahy,existující mezi těmito stály před Mnichovem.
vrchním velitelem
Státní ministr liipka učinil při národního osvobození již před rokem
této příležitosti projev, v kterém zdú- zavrhl Mnichov a uznal celistvost
President J)r. Edvard Beneš jme
raznil, že Českosloveusko podpisuje československé republiky v předmuí- noval div. gen. Nížborského vrchním
deklaraci s vládou nové, obrozené chovských hranicích. ».Jscm si jist,
Francie; francouzský národ svým že československý lid s nadšením velitelem čs. vojsk pro osvobozené
území Republiky. Gen. Nižborský
bojem si zajistil místo po boku přijme tuto zprávu.«
ostatních velmoci; francouzský výbor
se připravuje k odjezdu do SSSR.

Fascinuje mě, kolik článků bylo uveřejňováno v rusínském jazyce, jazyce Podka
rpatské Rusi, kterou jsme již několikrát zradili, my, kteří jsme tak hákliví na
mnichovskou zradu Francie a Anglie. Vše jest zapomenuto a k tomu ještě1naší de
mokraticky zvolenou vládou.Jen Miroslav Sládek jako poslední Mohykán ví co se
4

a
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війті і бої. Все втікало в Карпа собою перешіпговав, що ne виду
ти, які їм гарантували найкращу мали панп. 1 справді Довбуш » на
Як мали Чехи Козину а Слова оборону і захист. Вони витворю роді живе, не помер.
і; ,
ки Яношика, так і чіт Карпатські вали озброєні відділи народу і з
Народ дожидав і вірив, іцо прийде
Українці мали свого Довбуша, бор страшною ненавистю кидалися на повий Довбуш, чого і дождався. Був
ця за покірний, бідний народ.
замки і їх власників, та чиновни це Микола Шугай, молодий селянин
Він походив з села Печеинзипа, ків, яких вбивали а замки під з Колочавн. Він нападав на воро
по галичськім боці Карпат, де йо палювали. Вони були местникамн гів народу та тиранів і навпаки
го рідня давно -осіла. Він як і і захисниками свого народу. При давав народу, що йому було погріб
8ого предки, був пастухом. В по наймні так було тоді, коли їх на но, боронив його перед мадярсь
довжні 18. сторіччя, коли па За чальником став Довбуш. Коли Дов- кими урядовцями і жандармами.
буша застрілили, возили по о- Та в кінці і його піймали тільки
карпаттю було дуже жеаво і бур
лю, він покинув свої; стадо і бох боках Карпат і г. Коломиї на не живцем а мертвим.
Як прийшов і'іт.іер, видав Кар
пустився в тихі Карпати. Тоді з радниці вистави пі, щоб народ ба
усіх кіпців народ втікав, щоб зба чив, що Довбуша вже нема. Але патську Україну знову в дайм
витися терпіння, в які їх кинули народ не перекопали. Народ між І’ортіїиської Мадярщини. А тепер

Дух Довбуша живе!
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"Svedomí”

Alexander Veliký
aneb o mŕtvych jen dobré
Jára Mecú
To neslovenské ruské jméno
ALEXANDER jako by ho před
určovalo dát svůj život do služeb
cizí velmoci a tělem і duší milovat
Sovětský svaz. Ten Sovětský svaz,
který měL, stejně jako nacisté v
programu porobit nejen národy
Československa, ale uchvátit celý
svéL Nacistům to nevyšlo, ale ru
dá Internacionála v čele se Sovět
ským svazem pokračovala v jejich
programu. Byl to program násilí,
program agrese, absolutního bez
práví a zotročení. I po pádu nacis
mu měl tento, jen jinou barvou
natřený program stamilióny nadše
ných stoupenců a obdivovatelů.
Také Alexander shledával v tomto
programu jedinou budoucnost lid
stva a jako pravý marxista-leninista zasvětil svůj život za zničení
demokracii a svobody národů. Ta
ké on věřil, že demokracie zna
mená kapitalismus a vykořisťování
člověka člověkem. Že musí být
zničena a vyhlazena s povrchu na
ší planety. O mrtvých by se ne
mělo lhát. Lež patří do temna to
tality a zesnulý Alexander Dubček
proslulý svou snahou o zušlechtění
totality, proslulý svým úsilím dát
bezpráví lidskou tvář si lež neza
sluhuje. Nad jeho rakví ve smu
tečně vyzdobeném Slovenském
národním divadle v Bratislavě
zaznělo mnoho lží a polopravd.
Tak například předseda Socialis
tické Internacionály P. Mauroy

konstatoval, že právě Alexandru
Dubčekovi vděčí SVÉT za to, že
v і ке 1989 byl zahájen osvobo
zovací proces a nejen v zemích
východní Evropy, ale i v jiných
zemích světa. Především změnou
americké zahraniční politky - po
vpádu Rudé armády do Afganistánu. Sérií konferencí na nejvyšší
úrovni počínaje Ženevou 21. listo
padu 1985. Podmínky diktované
prezidentem Reaganem Gorbačovovi byly počátkem cesty k celo
světové demokratické revoluci od
Angoly přes Nikaragui až k Ber
línu! O mrtvých jen dobré. Ná
rodní umělec Bohumil Hrabal při
rovnal zemřelého Alexandra k
Ježíši Kristu na hoře Olivetské.
K čemu je hlásání takových
nesmyslů? Pravdou je, že vyzna
vači marxismu-leninismu byli
úhlavními nepřáteli právě učení
Ježíše Krista. Alexander Dubček
byl věrným leninistou. Jinak by
nebylo možné, aby mu vláda nási
lí, která kádrovala i posledního
dlaždiče umožňovala stoupat po
žebříčku kariér z funkce do funk
ce až k metě nejvyšší!! Divný to
Ježíš! V době kdy strana de
mokratickou opozici hnala pod
šibenice a do koncentračních
táborů on v Moskvě na Vysoké
stranické škole studoval taktiku
marxistických revolucí a kremel
skou politiku "pláště a dýky".
Muž, který velkou část nejpro-
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duktivnějšího života vědomě a z
vlastní vůle věnoval vládám lží,
podvodu a bezuzdného násilí si
nezasluhuje, aby se o něm lhalo i
po smrti. K jeho pohřbu se sjela
celá evropská levice a povinně di
plomaticky zaplakat přišli i jiní.
Lež má dlouhé nohy a stokrát
opakovaná se stává pravdou. To
věděl už nacista Dr. Góbbels.
Místopředseda Sociálně demo
kratické strany na Slovensku J.
Volf uvedl, že Dubčekův hluboký
vztah k demokracii a k humanis
mu ho přivedl do řad sociálních
demokratů. V zájmu pravdy se
sluší otázat: Kde byl Dubčekův
hluboký vztah k demokracii a k
humanismu v té slavné době "Pražského Jara? Historie po
tvrzuje, že tehdejší žádost
sociálních demokratů o obnovu
Sociálně demokratické strany gen.
tajemník KSČ tvrdě a nesmlou
vavě zamítl! O mrtvých jen dobré
a žádné lži. I dnes už politicky
vyřízený Michail Gorbačov poslal
poselství. Ani tento odstavený leninista nezůstal v ničem pozadu v
dezinformačním smutečním chóru
evropské levice." Dubčekova smrt
je obrovskou ztrátou nejen pro
jeho vlast, ale i pro Rusko, Evro
pu, světy, praví se v poselství.
Kdyby dodal i pro vesmír, nic by
se nestalo. Proč při té velké lži ta
malá skromnost? Každý kdo se
byť jen okrajově zabývá politic
kým děním, ví něco o tom jak se
uplácavají některé politické figu
ry a z některých figur pak poli
tické osobnosti. Alexander nebyl
obyčejnou figurou. Byl snaživým,
poctivým komunistou a na nejvyšší
křeslo generálního tajemníka ho
popostrčila důvěra kremelského i
pražského politbýra. Hrdinou
proti své vůli a vůdčí osobností
roku 1968 se stal - i, když to zní
paradoxně svou - slabostí! Tím,

že podléhal tlaku zdola. Z re
formního křídla spisovatelů a pub
licistů z kruhů levicových liberá
lů, k nímž se postupně přidávaly
stále větší skupiny obyvatelstva.
Ne Alexander Dubček, ale Vacu
lík napsal burcujících "2 000 slov"!
Ne Dubček, ale tolik proklínaný
Žid František Kriegel - jako je
diný v Kremlu nepodepsal "Mos
kevské protokoky"! Velký Alexan
der právě naopak po návratu z
Moskvy stále ještě ve funkci
generálního tajemníka ÚV KSČ
podepisoval zákony k potření
všech reforem i nadějí. On nepro
testoval. On nevystoupil ani ze
strany. On dokonce přijal místo
vyslance v Turecku! Stále věmý
ideálům marxismu-leninismu! A
když pak v normalizační bitvě o
koryta byl jinými, jemu nepřejí
cími soudruhy vyloučen z rodné
strany, mnoho, přemnoho let o
něm žádné zprávy nebyly. Ve vší
lichosti pracoval na lesní správě a
o žádný boj o demokracii s lidský
mi právy neusiloval. Ani nemohl.
Celý život studoval a hájil jen
"vznešené" ideje marxismu-leni
nismu. Až když začal dozrávající
čas připravovat nová korýtka, sig
nalizoval blízkost historického
obratu a nových kariér, jméno
Dubček se opět začalo objevovat
na scéně. Rodná, předtím mu to
lik nepřejití partaj mu začala
povolovat cesty do zahraničí i
beztrestné kritizování partaje v
cizině. Přesné tak se začínají
připravoval osobnosti do nových
dějů. Po zrušení Brežněvovy
doktríny, po pádu Waršavy, Bu
dapešti i Berlína rodná strana už
znala svůj konec. Do nových de
mokratických osvobozených zítřků
potřebovala lidi křtěné marxis
mem a ne odpůrce totality křtěné
touhou po svobodě nebo bojem
proti ní! Politická šachovnice má

ALEXANDER DUBČEK

svá pravidla a často počítá s při
troublými diváky. A tak bývalý
generální tajemník ÚV KSČ se
stal prvním předsedou "osvoboze
ného" federálního parlamentu a
na věčnost odešel jako předseda
Sociálně demokratické strany Slo
venska. Té strany jejíž existenci
odmítl v roce 1968 v socialismu s
lidskou tváří povolit! A protože
nejvyšší úřady v naší demokracii
musí patřit jen poúnorovým budo
vatelům socialismu, chtěli ho na
vrhnout i na prezidenta. Demo
kratická veřejnost -si právě při
pohřebních obřadech A. Dubčeka
měla možnost uvědomit kolik po
sobě ve státním aparátu zanechal
dědiců! Vychvalovali nebožtíka až
do nebes. Jen pravdy o něm bylo
jako šafránu. Pravdy o komunis
tovi, který se nesmířil s porážkou
komuny a odmítal aplikovat na
naše poměry společenský systém
vítězné demokracie západního ty
pu. Té demokracie, která proká
zala během posledního půl století
zajistit nejširším vrstvám společ
nosti prosperitu a blahobyt. To
vše při zachování občanských práv
a svobod. Pán Dubček tuto západ
ní demokracii odmítal. Byl inspi-

rátorem i stoupencem takzvané
třeli cesty! Opět něčeho, co zatím
nikde na světě neměli. Ŕekl to
veřejně při své návštěvě USA v
projevu na univerzitě ve Washing
tonu kde mu dobrymyslní američané připravili čestný doktorát.
Ve svém ani hodinovém projevu
se komunista Alexander Dubček
odvděčil slovy: 'Teraz musíme usi
lovať o demokraciu s ľudskou
tvárou." Teda, řečeno jinak, sdělil
naslouchajícím univerzitním učen
cům, že o tu jejich demokracii,
která po celé století z miliónů
politických vyhnanců dělala majet
né, svobodné občany, my Čecho
slováci usilovat nebudeme.
Chceme demokracii s lidskou
tváří. Demokracii podle marxis
tických představ což znamená so
cialismus "s lidskou tváří”. Pozů
stalí marxisté-demokraté moc do
bře ví, že velikost A. Dubčeka je
právě v tom, že společenský sys
tém vítězů Studené války odmí
tal. Že razil třetí cestu: Socia
lismus s lidskou tváří! Škoda, že
právě o této pravdě nebylo nad
jeho rakví řečeno ani slovo. Víme
proč. Nastupujeme jeho Třetí ces
tu a to není cesta do Evropy.
Proto se tak pospíchalo s roz
bitím Československa, abychom
se do toho "kapitalistického ev
ropského chomoutu" nedostali!
Komunisté byli vždy Velmistry
v šíření dezinformací a kamufláží.
Patří mezi ně i legenda o Alexan
dru Dubčekovi.

Československo, listopad 1992
Jára Mečů - nezávislý publicista.
Autor knih: "Psáno na buben
*
a "Planeta bláznů".
Textař protestsongů,
satirik
a autor LP gramodesky
"Sumáři pod pendrekem
*.
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"Res publica" č. 33/94

Tohle jsou ti praví ‘'odvážní hoši na létajících strojích” z nichž neje
den Doložil život v boji proti okupantovi, v boji beze zbraně s holýma ru
kama. Když jsem zaregistroval, že i KAN na shromáždění 21.8.1993 žádal po
Jelcinovi jenom omluvu, pochopil jsem, že je všechno tak říkajíc v pr....
Žádné reparace za okupaci se již nebudou konat, vše odpuštěno, sami Rusové
na to nechápavě civí jak snadné a bezbolestné je okupovat cizí země.
V.H.

В O O KS

It was Dubceks continued belief in the
"pureness and greatness” of the systém—
which, he reasoned, simply needed to be run
by leadere who would adhere to its core
values—that set the stage for the liberalization of Czechoslovak society known as the
Prague Spring. He was determined to таке
no matter whať
the systém work by combatting those who
had corrupted it, never considering that the systém itself was
unworkable. As he tried to fend
off pressure from an increasingly menacing Kremlin, Dubček
remained convinced he could
get the Brezhnev team to accept
Czechoslovakias transformation "on civilized terms.” Until
the day of the invasion, he did
not believe force would be ušed.
The Prague Spring cannot be
separated from the response it
evoked; in Marxist terms, the
dialectic required both the
brief season of freedom and
the Soviet tanks that crushed it
to demonstrate that in Eastern
Európe "socialism with a hu
man face” was a contradiction.
The next generation of dissidents, who led the bloodless
revolutions of 1989, learned
that they had to undermine the
systém rather than savé it. The
bitter experience of 1968 was a
prerequisite for 1989.
JOSEF KOUDELKA—MAGNUM
Sádly, Dubček never grasped
Socialism’s inhuman face: Souiet tanks sent in to crush the Prague Spring in 1968
that lesson. After the invasion,
he clung to the illusion that
in the purges, and the realities of Soviet life
there was no alternativě to working
hen Alexander Dubček died last
were a far cry from the family’s dreams of a
within the systém. Although he detested
November, obituary writers inevcommunist utopia, but the Dubceks kept
the Soviet-imposed "normalization” of
itably focused on his brief moment
the faith." My father was a simple, straightCzechoslovakia, he served the new regime
of glory as the leader of the 1968 Prague
forward man, not an intellectual with the
for more than a year, providing a thin
Spring. They largely ignored his distinctly
cover for a brutal team that, once his useability to sort things out and arrive at
unheroic role in the aftermath of the Waran independent conclusion,”
fulness was over, coldly expelled him from
saw Pact invasion of his coun
Dubček writes. Leaving no
the party. Dubček was increasingly irritry. But the significance of the
doubt that he is expressing his
tated with those protesters who criticized
man who launched "socialism
him and disregarded "the rational limits
own feelings along with his fa
with a human face” amid that
ther s, he adds: "The idea that
of our existence.”
bizarre chapter of modem hisHe enjoyed a degree of personál vindicathe executed could all be innotory known as the communist
centvictims ofstate-sponsored
tion when he joined Vaclav Havel in celeera cannot be calculated withbrating the downfall of his oppressors in
murder was simply too ghastly
out examining his failures
to think about.”
1989 and was subsequently elected chairalong
side
his * singulár
After he returned to Czechoman of the federal Parliament, but Dubček
achievement. In his posthuwas seen as a representative of an earlier
slovakia and began his rise
mous Hope Dies Last: The Autoage whose return to public life was largely
through the Communist Party
biography of Alexander Dubček
hierarchy, Dubček still saw no
symbolic. Throughout his two decades of
(Kodansha America. $27.50),
evil. He was "shocked,” he
political banishment, he had not joined the
he suggests the source of both.
writes, by Khrushchev’s atdissident movement and his thinking had
"I think my problém was I be
tacks on Stalin and "dumbfounded” when
lieved in socialism no matter what,” he
hardly progressed. This was probably not a
writes. "It was, after all, my heritage.”
he examined the record of Czechoslovafailure of courage or decency, qualities he
kia’s own Stalinist nightmare. Such asserThat it was. The son of fervent Slovák
demonstrated repeatedly in confronting
tions, made repeatedly through the book,
Communists who moved to the Soviet
what he took to be the aberrations of the old
sound naivě and self-serving, but they are
systém, just the failure of imagination of a
Union in 1925, Dubček spent his early years
crucial to understanding that, like his fa
limited man. But only a limited man could
in Kirghizia and Gorký. Attending Soviet
ther, Dubček was a man of illusions and,
háve played his crucial, if inevitably transischools, he dutifully cut out whole pages of
even as he shed some of them, he despertory, historical role.
textbooks "as truth changed, often overately clung to others.
Andrew Nagorski
night.” Parents of classmates disappeared

Dubcek’s Flaw: Blind Faith
‘I believed in socialism

W
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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26. srpna 1994

Na návštěvu Šumperka
POZOR!
v souvislost is meziná
rodními folklórními•sla
Na vozidle umístěn technický
vnostmi a následujícími
dny Bad Hersfeldu družeprostředek k zabránění odjezdů!
bního města SRN se Šum
perkem přijel politický
vězeň z Mírová a Borů,
Dopustil jste se s voz. SPZ: .9
z
Ý
StB pokřtěn jako"inža"
alias "předseda", slyší
dne:.
...... v době:..... .............................
cí však pouze n'a přezdí
vku "strýček Vašátko".
místo:
Městská policie předved
la svou ostražitost na
dopravního přestupku:
sazením botiček. Pořádek
musí be<jt vy kluci pito
mí. 30 cm trávy u pane
Dostavte se proto ve vlastním zájmu na
láku se musí pečlivě ch
Městskou
policii v Šumperku, Hlavní tř. 3,
ránit. Strýček Vašátko,
kde
jsou
uloženy klíče od technického
který m.j. o sobě tvrdí,
prostředku.
že "poslední výstřel
studené války jsem musel
dostat zrovna já",stalo
v
TP č..........
se 12.10.1989-U4Velvys
lanectví NSR, spolu se
svou známou, šumperskou
rodačkou vysídlenou po
válce do Německa v souvislosti s odsunem sudeRazitko
tských Němců. Paní Elke, jejíž rodina vlastnila vilu v Šum
perku ve které ještě do nedávna bylo umístěno Kožní oddě
lení šumperské nemocnice . Při spatření své rodné vily pro
hlásila - ummoglich, to je nemožné, válečné škody v Šumper
ku nejsou odstraněny ani do 50 letech. Ruský granát, který
mířil na vedlejší věžičku o které se domníval, že je pozo
rovatelna se minul a zasáhl sousední vilu, kde proboural v
kouDelně zed. Vystrašená^šestiletá Elme si ještě dnes pama
tuje padající omítku ve sklepě, kde byla rodina shromáždě
na. Zatímco omítka na ostatních místech vily,ještě předvá
lečná drží jak židovská víra, na místě dopadu granátu je
nová omítka opadaná a je pěkně vidět rozsah zásahu. Ummóglich i předválečný dřevěný plot zeleně natřený z těch dob,
á některé latky vyměněny{ ale jsou bez nátěru hnědé. Už dc
Uvnitř čísla. gUIEr)erka nepojedu, prohlásila El
1. Dr.Pavel Iv.acháček:
ke’ h?1X německé preciznost se
Dopis "Res publice"
V.H.
od představitele Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 38
z pohraničí a výzva k další spolupráci.
2. Čestmír K r á č m a r: Odkaz - 18.6.1942 - atentát.
3. "Za svobodné Československo" - 25*8.1944, č. 13
4* Vladimír Hajný: Anonymní dopis ze dne 17.11.1988.
Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
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Uzávěrka 21.8.1994

Dne 17.11.1988 mi byl zaslán tento anonym, který jsem přirozeně považo
val za provokaci Státní bezpečnosti. Takže jsem na něj žádným způsobem ne
reagoval, ovšem z dnešního pohledu, kdy víme o akci "Norbert" to zase tak
vyloučené není. P-řirozeně se naskýtá etázka zda v případě mé odpovědi s
číslem telefónu by se zase nezačala vytvářet nějaká"protistátní skuDina'.’
V.H.
Vržen/ pjne im.enj^e,

nezlobte se, že Vén pi^e anonym, ale jinak to nejde, růstaly
se ni totiž do rukou určité materiály a svěř orní mi nedá spát.
Nxistuje totiž tajná komunistická organizace, o které snad neměl
doposud nikdo tušenu, ani OV KSČ. V programu mají nejen nátlak,
vyhrůžky a biti, ale i fyzickou likvidaci u^eitřcn osob, ±en seznam
budu mít, pak se opět ozvu. Jen nevím, zda tato forma je bezpečna.
Nejlépe by bylo Va'e telefonní číslo, ale Vy nemate možnost mi ho nijak

sdělit - myslím Váš telefon do zaměstnání.
T-jte do sobotní přílohy -P Hálo sobota tento inzerát:
Pubrika různé - "prodám cínové vojáčky - zn. jun vážnému zá
jemci. tel................."

Pote Vám dodám další údaje a budu vědět, že je vxe v pořádku
a nejste sledován.
тетял wіур в - їй»

Se

svinutým praporem

vpřed

k realizaci

programu pravicové ODS

ґ’г<;кп<;і пх/рмчил

Za svobodné' Československo

'tfňana G

SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM!

25. srpna 1944

rozbíhají se posádky ke svým lan
kům, každý na své místo, rychle
pracují ruce, za chvíli již hlásí
první posádka: -Rozkaz, vykonán».
' B. R. — Náš zvláštní zpravodaj pokračoval včera v okružní ceste po Čas 183 vteřiny, skvělý čas. Druhá
posádka 405 vteřin, Jřelí posádka
Jednotkách 1. čs. sboru v SSSR. Píše nám:
,rV[ Navštívil Jsem ženisty sborového ženijního práporu kpt. J. Zastal jsem 430 vteřin. Opět povel, uová sou
. , je v malebném lesním zákoutí, kile se cvičili v rychlém a účeliieiii btido- těž. úzkým desantuím otvorem pro
a váni DZiiTú pro kulometná hnízda. Necelých deset minul pnie. c<> roly lézají posádky tanků. První je |>oa čety ženislú dorazily na místo a obdržely své ro/.kazy, zabij slídy se v sádka des. II. za 44 vteřiny, ne
paprscích vycházejícího slunce desítky lopat, zazvonily pily a rozlehl se uvěřitelné. Druhá posádka provedla
..jjjšum a dunivé údery kácených kmenu. Mezi vojáky, kteří se počali hemžil nasednutí a spuštěni motoru za 48
,
oijmjích lesli a křovin i hlouběji mezi stromy, byste nenašli jediného, vteřin, třetí za 51 vteřin.
který by se tu bezúčelně potloukal a nějakým způsobem nepomáhal ke zdaru
Poslední utkáoí-poplaehový nástup.
.uloženého úkolu. Jedni neúnavně kopou, druzí kácejí stromy, třetí je klesti, Tankové posádky odpočívají, leží v
ťjvrť! přiiesárjjí a jednotlivci už. připravují drny a porosí pro maskováni trávě, mají svlečeny košile a blůzy.
ížZOTii. 'Připadalo nám to jako ve velké továrně, kde každý děluík jedno Poplach! Všichni vyskočí, oblékají
duchými pohybem na běžícím pásu přispívá k zdokonalení výrobků. A pro se a skáčí do tanků. Tank svob. 8.
tože v této továrně na DZOT-y nechybělo aui zkušených inženýrů, v které se dal první do pohybu za 27 vteřin,
se’ proměnili velitelé čet a pracovních skupiu. rosily na okraji leká pevné, druhý byl tank svob. P. za 29 Vte
solidní DZOTy, jako kdyby opravdu sjížděly s běžícího pásu.
řin, třetí des. H. za 29 vteřin, čt
První hlásil skončení práce velitel čety rt. Fiačan a to za 2 hodiny 25 vrté místo obsadila posádka svob.
minut. O pět minul později byla hotova četa rtm. Rystrjanina. Říká se. M. za 32 vteřiny.
’ že práce kvapná, málo platná. V tomto případě loto přísloví neplatilo.
Soutěžení je ukončeno. Tankisté
Nebol DZOTy, které byly nejrychleji hotovy, také nejlépe vyhovovaly |и>žadavkům kulomelčíků. Zato některé, na nichž se pracovalo déle, měly zaprášeni, umazaní, ale veselí, če
, nevýhodné střechy, nepohodlné stoly pro kulomety, nebo byly zažalovány kají na konečné výsledky. Nejlepší
Jen povrchně. 2 hodiny a 50 ininut stavěli svůj bezvadný DZOT ženisté úhrnný- čas má posádka svob. P. na
druhém místě je posádka svob. S.
čet. Dziamka a to v tvrdé, kořeuv prorostlé půdě.
a
na třetím místě je posádka svob.
Cvičení bylo dobrou opakovací hodinou pro naše ženisty, kteří si mohli
ea svých DZOTcch Jednak zdokonalit vzájemnou souhru, jednak |»znal M. Velitel tankové jednotky předává
chyby, jimž bude třeba se vyhnout, až půjde do tuhého. Skupina ženistů- vítězům ceny a děkuje všem za
nováčků, které velel ppor. Pazour, nezůstala o mnoho pozadu za vycvi- dobré výkony. Tankisté dokázáli, že
jsou plně připraveni a v že příštích
4. čenými pracovníky a postavila svůj první DZOT.
If Aui. rt.,FiaČan, aui rtm. Bystrjanin, ani velitel Jejich roty, ppor. Megcla bojích nezklamou.
ppor. Hruška
if nechtěl i tzvlášt vyzvednout práci některého jednotlivce ze svých čet, nebol
pracovali ze. všech sil a vložili do díla vše, co mohli. A tak tedy nás
,rfotoreportér vyfotografoval pro ? Album cli
* všechno mužstvo uvedených čet.
Po lžičce HUMORU
Dnes navštíví uáš zvláštní zpravadaj další Jednotky.
*.—,—;-------------------------------------------------------------- - ---------V Д/fyn o,t k jt c h I. Č s. s boru

TOVÁRNA NA DZOTY

Z hlavného stanu Fuehrera

TANKISTÉ SOUTĚŽÍ
Po usilovném výcviku pripravili
si naši tankisté malou slavnost. Pod
košatými stromy, vedle zřícenin,
připomínajících nedávnou přítomnost
německých barbarů, na malém improvisovancm jevišti, předvedli vojáci
zábavný program. Bojově a národní
písničky sv střídaly s básučmj.

Druhá čist programu byla bojová.
Tankisté soutěžili o nejlcpší výkon
v následujících úkolech: rozebráni
housenkových pásii, nasednutí do
tanku desaiitním otvorem a spuštění
motoru, poplachový nástup do lanku
» uvedením lanku do chodu. Na povel
velitele laukově jeduotky škpl. J.

Tu sa kategoricky vyvracajú zprá
vy svetovej tlači o ohromných stra
tách Nemecka vo Francii. >('0 sa
týka napr. vyššieho sboru — prehla
sujú v úradných kruhoch — za po
sledný týždeň sme stratili len jednu
rolu generálov.«
V vdává odděleui osvělv a propagandy

DENÍK

1.

ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU

V

SSSR
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KIŠINĚV OSVOBOZEN
POSTUP RUDÉ ARMÁDY V RUMUNSKU

Dva rozkazy maršála Stalina
V prvním rozkaze, adresovaném armádnímu generálovi Talbuchinovi a armádnímu generálovi Mali
*
novskému. se praví:
Vojska 3, ukrajinské fronty zmocnila se ztečí v důsledku umělého obchvatného manévru a čelního úto
ku, za energické podpory vojsk 2. ukrajinské fronty, hlavního měsla Moldavské SSR, KlšiněVa, dů
ležitého komunikačního úzlu a opěrného hodu nepřítele.
V 22.00 hod. Moskva vzdala hold vítězným vojskům 24 dělostřeleckými salvami z 324 děl.
V druhém rozkaze, adresovaném generálovi Malinovskému, se praví: Vojska 2. ukrajinské fronty
v důsledku prudkého útoku lankových jednotek, jezdectva a pěchoty rozbila seskupení nepřítele na jih od Jassy
a dnes, 24. srpna se zmocnila měsl Roman, Bakcu, Birlad a Chuši, strategicky důležitých opěrných bodů
nepřátelské obrany, chránících cesty do centrálních oblastí Rumunska.
V 23.00 hod. vzdala Moskva hold vojskům 2. ukrajinské fronty 20 dělostřeleckými salvami z 224 děl.

O PRERUŠENÍ VÁLEČNÉ ČINNOSTÍ V RUMUNSKU
Prohlášení lidového komisariátu zahraničí SSSR

У souvislosti s událostmi v Rumunsku považuje
sovětská vláda za vhodné potvrdit svoje prohlášení
«činěné v dubnu tohoto roku o tom, že Sovětský
svoz nemá v úmyslu přisvojili si nějakou část Ru
munska. Naopak sovětská vláda považuje za nutné
obnovit společně s Rumuny nezávislost Rumunska,
pomoci osvobození Rumunska od némecko-fašislického
jařma.
Stanovisko sovělsk "ao iiejvyššího velení je násle
dující: přeruší-li ru ..i ská vojska bojovou (činnost
proti Rudé armádě a když se zavážou společně
s Rudou armádou věsil ctvobozovaci válku proti Nňincůhi za uezárislost R... .líska, nebo proti Madarům

za osvobození Transilvanie, v tom případě nebudou
Rudou armádou odzbrojena, bude jim ponechána vše
chna výzbroj a Rudá armáda jim pomůže všemi způ
soby splnil tento vznešený úkol.
Avšak teprve, po likvidaci německých vojsk v Ru
munsku. která jsou nástrojem utlačení a zotročení ru
munského lidu, může Rudá armáda přerušit váleč
nou činnost na území Rumunska.
Pomoc, rumunských vojsk vojskům Rudé armády při
likvidaci německých vojsk, je jediným způsobem, jímž
je, možno dosáhnout rychlého přerušení válečné činnosti
na úzt-.i;' Rumunska a uzavřeni příměří mezi Rumun
skem spojeneckou koalicí.
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Za päť dní bojov 47.000 zajatcov
Operačná zpráva Sovietskej inf. kancelárie z 2.4. augusta
Na juhozápad a juh od mesta Tartu naše vojská obsadily viac
než 30 obci, medzi nimi Tirvandi (3 km na juh od Tartu).
Na juhozápad od mest^ Jelgava (Milava) naše vojská odrážaly
útoky velkých síl nepriateľských tankov a pechoty.
(Ja juh od mesta Lomža naše vojská s bójami postúpily a obsadily
27 obcí.
Na {rýchod a severovýchod od Pragy naše vojská úspešne odrá
žaly útoky nepriateľských tankov a pechoty.
V'bjská 2. ukrajinského fronta v dôsledku prudkého útoku lankových
^Jednotiek, Jazdectva a pechoty rozbily veľkú nepriateľskú skupinu na juh
ť^od Jassy4ar24. augusta obsadily dôležité oporné hody v nepriateľskej
"ouráue, uiestá Roman, Bakeu, Birlad, Chuši a viac než 300 obcí,
medzi nimi mesto Tirgii—Njamu, okresné šidlo Moldavskej SSSR Kalaraš a mnoho veľkých obcí.
24. augusta vojská 2. ukrajinského fronta zajaly viac ako 10.000 ne
priateľských vojakov a dôstojníkov. Na základe predbežných údajov,,zajaly
vojská 2. ukrajinského fronta od počiatku operácii, za paf dní bojov,
viac ako 20.00(1 nepriateľských vojakov a dôstojníkov.
Vojská 3. ukrajinského frontu sa zmocnily v dôsledku umelého
j obchvat neho manévru a čelného útoku, pri energickej podpore vojsk 2.
ukrajinského fronta, hlavného mesta Moldavskej SSR, Kišineva. Vojská
3. ukrajinského fronta pokračovaly v útoku a obsadily viac ako 2511 obcí,
, ■ niedzi uirni okresné sídla Moldavskej SSSR Strašeni. Kajnari,' LopušnaBajmaklija, Kaugaz, Čadir. Ltuiga, Taraklija a mnoho veľkých obci.
Na západ ód Belgorod-Dnestrovského (Akkermaua) vojská fronta
•z«obklúčily a zničily skupinu ruiuunsko-uemeckých vojsk. Bolo tam zajaté
.-..viac, ako 15.00(1 rumunských a nemeckých vojakov a dôstojníkov. Bol
.i zajatý veliteľ 9. nemeckej pešej divízie generál-major Werner Klepp. Vojská
3. ukrajinského frouta zajaly, podľa predbežných údajov, za 5 dm bojov
.viac .ako 27.000 nepriateľských vojakov a dôstojníkov.
Na ostatných úsekoch fronty boje miestneho výzuamu a činnosť priezkurau.
23. augusta bolo zničené 90 nemeckých tankov a b2 lietadiel.
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Masový nálet
na Tilsit
Sovietske letectvo previedlo ma
sový nálet na žeI. uzel Tilsit (Vý
chodné Prusko). Vzniklo viac ako
30 požiarov. Zhorely^ojcuské vlaky,
sklady, uádražie. Bqfo počuť silné
výbuchv.
. v .

• \ íF

Hitler přehazuje generály

Švédský list Aľteiibladet píše, že
velitel německých vojsk v Norman
dii gen. von Kluge bvl zbaveji ve
lení. Jeho nástupcem *Jegeu. von
Model, velitel centrální armáduí
německé skupiny na východuí fron
tě. Na místo Modelovo přichází gen.
von Braehitsch. jehož náčelníkem
štábu je geu. llalder.

ZO SVETA

— Spojenecké letectvo bombar
dovalo Kolín nad Rýnom a závody
v l’orúri. Iné útvary útočily na to
várne a letištia v okolí Viedne. V
turínskej oblasti americké letectvo
zničilo mnoho mostov.
— Armáda národného oslobodenia
v Jugoslávii oslobodila mesto Alexinaš v Srbsku a mesto Grúdišno
Pole v Slovinsku.
— Maďarská vláda rozpustila všet
ky politické strany. »Vodca« .Nem
cov v Maďarsku oŕgauizovaí maďar
NEZADRŽITELNÝ POSTUP VO FRANCII ských Nemcov v .-íleimatschutz-.,
Vnútorná armáda a spojenecké vojská postupujú v doline Rhône, ktorý dostane, zbrane od SS.
— Sabotáž na dánskych železni
Seine i Márne — Bordeaux oslobodený — Spojenci útočia
smerom na Nancy a Rouen
ciach nabýva stále väčších rozmerov.
Americké vojská postúpily už na IIHlkm juhovýchodne od Paríža smerom
— 2(itK) lietajúcich pevností v
na Nancy.-Spojenecké vojská postupujú na sever pozdĺž Seiny a oslobo sprievode GOO stíhačiek podniklo
dil)’ mestá Elbetif. Louviers a Nebours a útočia smerom na Rouen.
nálet na vojenské cieie v Nemecku
■’ V priestore Meaux americké časti dosiahli rieku Márne. Na juhovýchod
V
Československu bombardovaly Most
i od l’ariža spojenecké vojská rýchle postupujú a dosiahly Corbeil a Melun.
Na severovýchod od Paríža spojenecké vojská oslobodiíy Evreux. Spoje a Pardubice.
necké vojská rýcTile postupujúc ku předu, spojily sa so silami francúzskej
— Bratislavu navštívil »vodca«
vnútornej armády a oslobodiíy Bordeaux. Americké vojská došlý ku švaj nemeckej mládeže Axinan, kde mal
čiarskej hranici.. Na severozápad cd Marseille spojenecké vojská postúpil) poradu s Machom o zaradení slov
na 4Ř KÍii pozdĺž, rieky Rhône a oslobodiíy Sálou. Oblasť obsadená v juž
nej Francii s|tojeGeckými vojskami činí 20.(100 km stvor. Spojenecké enskej mládeže do pracovného a
letectvo shodilo včerá 2 milióny letákov, v ktorých Nemci sa vyzývajú vojnového frontu. Axinan ІЮІ pri
jatý Tisom.
ku kapitulácii.

"Res publica" č. 34/94
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Ми щасливі з
зброєю в руках
Часто пуши., то .подіта не мо
же оцінити свіи. щастя. пілнт. ЙО
ГО ТІЛЬКИ ТОДІ, Ко.ІІІ може Зрівня
ти його .1 нещастям других.

На иеіі раз можемо бути щас
ливі .ми. воїни Чехословацької
армії в (ТСР. Ми ж підходимо до
кордонів нашої -рідної землі, а
багато з пас таких, які покинули
її вже п’ятий рік.
Хіба не можна назвати це щас
тям, коли ми бачимо, що наші пі
хотинці з автоматами бадьоро по
ход) ють, іцо паші женістп гордо
дивляться як їх товариші пере
правляються через міст, який во
ни побудованії, що наші артіїлерісти па новеньких машинах мнеть
ся по дорогах з причіпленими
гарматами. Всі вони йдуть па за
хід, йдуть до бою! IIдуть, бо їх
там жде народ, кожен з них пер
шим хоче вступити на нашу рід
ну землю, в свої: село, бо хоче
розплатитися з ворогом. Всі вони
хотять сказати <>ми приїхали, ми
воювали за правду і свободу, ми
з вами ň п/ремог.пі!«
Ніхто не заперечить щастя паишх шоферів- По дорозі шофер R.
мені сказав; Хто віг бп був ска
зати, що я буду керувати такою
машиною.? Дійсно, в тому се.гі
де родився шофер N.. ніколи ма
шини не бачив, а тепер він гор
дий, він веде військо до бою, він
хоче, щоб скоро сказали йому
вивезти гармату на самий верх
Карпатських полонин, а там Фе
дір у Лютої, Василь із Ставного,
Михайло з Туря-Бистрого, Павло
із Очшади, Юрко із Богдану за
мірить, там де требі (їуде. Це
буде зачаток великої- • народного
свята. Це буде мила зустріч чоло
віків з жінками, синів з батька
ми. братів з сестрам;:. Але буде
це також зачаток кінця німецько-
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Strana 5

SLOVO K PARTYZANOM
|)o druhej brigády prišla pred nie
koľkými dňami skupina slov, party
záno,. ktorá bojovala v bic •uských
lesoch spolu s ruskými patriotmi
a nakonec sa pripojila k postupujú
cej ruskej armáde.
'Skupina veselých chlapcov, v roz
trhanom výstroji. Na hltizi každého
>a však pvšim trblieta partyzánská
medajla a v osmahlých rukách sá
hrozivo šklebí hlaveň automatu.
Tak som sa stretol s nimi, keď sa
vracali z Moskvy, kde ich privítali
zástupcovia vojenských a diplomatic
kých úradov i Všeslovanský výbor.
Tak som ich stretol a tak som si
ich predstavoval. Takí sme boli
všetci, ktorí nehľadia na ne,bezpečie
a'ťažkosti, na hlad a žaláre, opus
tili svoje jednotky a prešli do naj
ťažších životných podmienok v party
zánských oddieloch, lebo nás viedlo
srdce a cit spolupatričnosti k veľ
kej slovanskej rodine a spoločná nená
visť proti germánskym hordám, chcejúcini vyhubiť všetky naše národy.
Milí kamaráti. Dnes sme sa všet
ci, až ua tých ktorí svojou krvou
zkropili široké ruské pláne, a obetu
júc najdrahšie, od|K)čívajú v oslo
bodenej ruskej, bratskej zemi, sišli

v armáde. V čs. armáde, ktorá
reprezentuje náš celý odboj na úze
mí SSSR. Vy už dávno ste podali
dôkaz, ako myslíme a cítime a čo
je našim cieľom. Ba Vy ste umbiU
viacej. Vy ste sa stali príkladom
pre všetkých a naša armáda i aáá
národ je na Vas hrdý. Vy ste oká
zalí statočnosť a disciplinovaooct už
mnohoraz a dnes, keď miesto гмtrhaných a zaprášených sial obliek
li ste uniformu čsl. armády, verím,
že sa stanete pilierom a vzorom v
plnení všetkých povinností a úkolov,
ktoré kladie ua nás dnešná doba,
Partyzán — nesklame ani v naj
ťažších bojoch a situáciách.
>
Partyzáu musí byť viorom poriad
ku a disciplinovanosti.
Partyzán musí byf ten, koho sa
bude nepriateľ báť ako strašného
mstiteľa za všetky krivdy spáchané
ua národe od kohokoľvek a kedy
koľvek.
Kamaráti — partyzáni.
Chráňte Čistú ideu našeho národ
ného boja a pamätajte, že náš štít
je čistý a cesta priama.
Sovrite dnes pevnejšie svoje au
tomaty ako kedykoľvek inokedy a
brde ku předu.!
ppor. I. Vafio.

мадярського панування на нашій но 8 ізброею в руках іде там, де
земній буде це початок помсти тим, рішається доля його народу. Наш
які мучили наш народ, які граби воїн почув себе'сильним, піїт став
лн його добро, які знасплювалп і сердитий, злий, бо вів батів зруй
споганювали душі і честь нашої новані і спалепі селз, він бачив
молоді, а також тим юдач, котрі шибениці з якої торчав кусок ко
помагали все це зло провадити.
лючого дроту, иа якім у.мірав йо
го брат-галицький українець. Він
З такою думкою наші брати
знає хто це наробив, він знає, що
Йдуть на захід. По дорозі стріча
сволоч-мадярська який походував
ють групу військово-полонених ма
в колоні полонених є змія, якій
дярських гонведів. до яких воїн
вирвано жало і що кусати не мо
з Хусту говорив : >>Хіба Міклошбачі з таким військом x—с вою же. Але в Хусті, Рахові, Перети
ні, Сваляві, там іще він грабин.,
вати ? Та ж я їх 15 голо.-, рукою
розстрілює, тому спішить з вели
перемолочу !«
кою сплою і відвагою, по всім
Це був момент, коли наш воїн військовим правилам знищити Його.
чет. Ваш.
відчув свої; щастя, що він свобід-

"Hlas pravoslaví"

Z historie
ODKAZ

18.6.1942
My, kteří jsme mladí přistáli
na území vlasti, kteří jsme z modra nebes a mlh
rovnýma nohama spadli do děsu a ukrutenství,
my, kteří jsme bili se zde
a posledním nábojem padli - žádáme Vás jako vojáci Boží armády:
nedopusťte už nikdy,
aby se lidé stali pseudolidmi,
aby krev spravedlivých tekla hrůzným tokem
do propasti nelásky
Dbejte na osvícení lidí a národů...

vrhla se do boje, aby na místě padla. Morální, ale především duchovni
převaha je zdrojem nesmírné síly. Boj za okupovanou vlast je jedním z
vrcholů odvahy, podepřené právě svátým přesvědčením.
Většina z nich - snad všichni - byli lidé věřící v Boha. Někteří byli
aktivními křesťany-Josef Valčík strávil poslední velikonoce svého mladého
života rozjímáním a zpovědí... To je další zdroj nesmírné síly. Ti, kteří stáli
venku proti nim, nemohli se tímto zdrojem pyšnit, protože sloužili vtělené
mu zlu... Bylo jen otázkou času, za jak dlouho si to uvědomí - někteří vůbec
ne, jiní ano.
Všichni, kteří v kryptě pravoslavného katedrálního chrámu svátých
Cyrila a Metoděje vzpomenutého pohnutého dne zemřeli, vytvořili svou
smrtí, kterou přišli do života věčného, precedens odkazu. Odkaz pro nás
všechny: Mějte odvahu se vždy postavit proti zlu, ať je jakékoliv, neboť Bůh
bude s vámi...
Jejich jména jsou známá: npor. Adolf Opálka, rotmistři Jan Kubiš, Josef
Gabčík, Josef Valčík, četaři Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a desátník aspirant Jan
Bublík. Ti, kteří je ukrývali a za poskytnutí azylu zaplatili smrtí mučednic
kou, mají ve Slavíně srdcí našeho národa místo největší. Svatý novomučedník biskup - vladyka Gorazd, důstojní otcové dr. Vladimír 1’ctřek a Václav
Cikl, bratři Jan Sonnevend a Václav Ornest. K nim se druží sestra Marie
Gruzínová - Krylová, sekretářka vladykova a příslušníci rodin, rovněž
umučení. Také ti, kteří napomáhali tomu, aby vtělené zlo reprezentované
Reinhardem Tristanem Heydrichem opustilo tento svět, a kteří rovněž
zaplatili smrtí mučednickou. Jim však budiž věčná paměť a diky za odkaz.

Čestmír Kráčmar
*

Stojíme před místem jejich posledního boje. Znovu se vmýšlíme do
okamžiků, které pro ně byly okamžiky závěrečnými. Jako vždy si říkáme:
"Není snad možné, aby někdo byl tak odvážný. Vždyť do konečného
momentu bojovali..." Ano - v těch hodinách rána a dopolečne 18. června
1942 prožili celý svůj život, mládí, které přece mělo právo na další dny a
roky, život zralého muže, který se ohlíží za svou poutí po této zemi, poutí,
která byla pro ně tak krátká. Život, který je za zenitem a vrcholí do odchodu,
který byl pro ně určen posledním nábojem...
Jistě tohle vše - ať chtěli, či nechtěli, proběhlo jejich myslí. A přece vedli
boj... Někteří byli zraněni, ale nikdo z nich nebyl oslaben na duchu, který
jim velel. Nikdo z nich nebyl zoufalý - každý byl nesmírně silný. A zde se
můžeme ptát: Proč? Je jen jediná odpověď: pouze nesmírná morální síla,
vědomí duchovní převahy nad až téměř stonásobně silnějším nepřítelem
může dodat takovou sílu. Jen naši husitští předkové byli tak silní. "Nesluší
věrnému křesťanu couvati před Antikristem" - pravila statečná žena, bránící
s ostatními srub na Vítkově před náporem nepřítele a s holýma rukama

Kulturním světem
PRAVOSLAVNAJA
Osobnost hudebního skladatele, herce a pedagoga Martina Dohna
la byla vždy něčím natolik nejednoznačným, vymykajícím se všem
zobecňujícím konstatováním, že i leckterý ctěný kritik ztratil při posu
zování jeho tvorby mnoho času, zda to všechno je výplodem genia, či
dokonale maskovaného šarlatána. Donedávna se nabízela také speku
lace, jestli všechno, co se jako hurikán točí kolem jeho osoby není jen
umná stylizace, jejímž jediným cílem jest vyvolat v naivním občánkovi
pocit esoterického oparu. Byl jsem však ale svědkem činu tohoto
muže, jenž všem těmto dozajista bere vítr z plachet.
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' Oí-WČ,-;/CENTRU?)
ČESKA REPUBLIKA

SS

KRUH OBČANŮ ČR
VYHNANÝCH V R. 1938
Z POHRANIČÍ

"Spravedlnost žádá, aby
majetek, který byl Řádu proti
právně konfiskován ať už němec
kými, či potom českými úřady,
byl Řádu navrácen. Ne proto, že
se jedná o majetek církevní a tedy
nepodléhající konfiskaci, ale
hlavně proto, že byla hrubým
způsobem porušena spravedl
nost." Takový je názor profesora
Jindřicha Stuchlíka, opavského
provinciála Řádu.
Poslanec Ladislav Vrchovský k témuž podotýká: "Princip
restitucí, princip zákona o zmír
nění některých majetkových
křivd nemohl splnit nároky na
úplnou spravedlnost, protože to v
našich podmínkách nebylo ani
lidsky, ani fyzicky možné." Proto
byl onen černý rok 1948 zvolen
za hraniční čáru. Bude posunuta
pod tlakem lidí, kteří na ni na
léhají-?
"Po listopadu jsem si mys
lil, že se majetek má Řádu vrátit,"
říká doktor Tomáš Niesner,
správce někdejšího řádového
zámku v Bruntále. "Ale opravil
jsem svůj názor poté, kdy jsem
poznal lidi, kteří o to usilují."
Ne abstraktní principy
spravedlnosti, ale konkrétní lidé
rozhodnou o osudu velkého
území a velkých majetků.
Máme důvod se obávat, že
ti, které jsme navštívili, mezi
nimi nebudou.
ONDŘEJ NEFF,
ALENA PAVLOVÁ
Odborná spolupráca:
JAN BARTOŠ
FOTO:
MAFA - DAVID NEFF

Praha:

602 00

10.8.94

Kněz Jiří Suchánek, familiář
Rádu: * Měli jsme tu funkcio
náře, bolševika, kterého se
všichni báli. Jenže když se opil,
říkával: bez Řádu by Bouzov
ani lišky nevyčenichaly! ’

Vážený pan
Vládimí H a j n ý
CSA 34
787 Cl Šumperk
Vážený

CGCú:diií• .
č;u/á^ova з

pane Hajný,

velice Vám. děkuji za zaslání
24. čísla V šeho časopisu RĽS PUBLICA, jakož i
z uveřejnění zpráv;/ o zaležení našeho KRUHU.
Ue to chvályhodný počin. Pravděpodobně jste už
objevil - jako já - chybu v 8. řádku, kde má být
místo slova "komunistická” slovo "nacistická” věze

ní .
Srdečně Vás zdraví a na ck.lší spolupráci

se těší

///

dr* P"vel

M a c h é č e k

Strýček Vašátko své známé, rodačce ze Šumperka, hnul žlučí i jinak a to
když jako nezaměstnaný si při návštěvě hr°du Bouzova nechal v blízké resta
uraci servírovat m.j. i salát z křepelčích vajíček. Ummóglich potřetí! Ke
cti oaní Elke je však třeba říci, že byla zásadně proti vrácení hradu Bouzo
va Řádu německých rytířů. Řád bratří a sester od německého domu Panny I, árie
Jeruzalémské - povstal ze špitálského bratrstva brémských kuoců, založeného
roku 1190. V Cechách pôsobí od roku 1200.V 17.století získává - převážně ja
ko pobělohorské konfiškáty - rozsáhlé statky na Moravě a ve Slezsku. Nejvýznamější z nich jsou Bruntál a Sovinec. Později kupuje bouzovské panství.
Tyto državy se stanou hlavní mocenskou základnou Řádu. Roku 1919 majetek
zkonfiskován státem, v roce 1936 však navrácen. Přes určité sympatie Řádu
k nacizmu jej Třetí říše roku^l939 likviduje. Po válce je Německý řád obno
ven. Sídlem velmistra je Vídeň. K nedobrému obrazu Řádu u nás ořisoívá i je
ho tradiční kříž, v moderní době přisvojený německou armádou. Od 1.4.1991
pôsobí orět v České republice. Jde mu o pás země dlouhý 170 km, území od
Bruntálu Dřeš Karlovu Studánku, rraděd, Sovinec, Dlouhou loučku až do Bou.. Konvent
ze 27.
února 1993.
A 60436816V.u.
Kontaktní
adresa: ář o Rádu převzat z MFDnes,
Bankovní spojení:
'
yIČO:
PhDr. Pavel Macháček
Pujmanové 1/870, byt č. 4
140 00 Praha 4

tel. 02/69 22137

Komerční banka Praha 4
č. ú. 55733-041/0100
_
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

2. září 1994
Po té slavné vylíza
né sametové revoluci,
která převedla politi
ckou moc bolševiků na
ekonomickou, souhla
sím s názorem, že vě
domé převádění cizího
majetku na stát či ji
né organizace je tře
ba označit za trestný
č in podíl n’ict v í §251-252 trest
ního zákona. Postkomunisté spoléhají, že
když dají každému ale
spoň trošku líznout kupónová privatizace,
že jim ty bezostyšné
krádeže ve velkém do
vlastní kapsy projdoii
PODACÍ LÍSTEK

Zcela nedávno pronesl premiér Vá
clav Klaus jednu ze svých podaře
ných repríz "Já nic já muzikant”
a neuvěřitelně se divil jak je prý
možné, že až nyní se začaly vyš e t řovat trestné Činy proti lidskosti
a vraždy z 50.tých let. Možná, že
nejsem daleko od pravdy, když pro
hlásím, že poslanec Klaus dost ča
sto, když se jednalo o záležitosti
veskrze morální z hlediska práva
obětí a postižených při hlasování
absentoval.řokud zrovna nehlasoval
proti.’ Ale budiž poslanec má neo
chvějné právo se tak chovat. Avšak
již dva roky premiérování mu právo
na takové divení nedává. Diví se
naopak zločinci a vrazi, že jakoby
se cosi od kulatých stolů přestalo
plnit. Zásluhou pana Klause to jis
tě není jak nám,milionům občanů,
x ,
_ kteří to slyšeli netakticky sdělil.
čísla:
y.H.

Odesílatel vyplní »llní orimoTinoa část

Uvnitř

1. Ladislav J i r á s e k: Časopis politických vězňů ’’Věrni zůstali” zdraví Samizdat "Res publica".
2. Zvláštní vydání "Za svobodné Československo": Na po
moc Slovenskému národnímu povstání, 28.srpna 1944
3. Vladimír Hajný: Stížnost na opětovné ztráty doporu
čených dopisů s doručenkou na Americké velvyslanectví.
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Věc: Stížnost ne opětovné ztráty doporučených dopis
:
*
9 doručenkou ns Americké velvyslanectví.

Dne 24.10.1984 jsem odeslal doporučený doois s doručenkou
č. 5160 z pošty 09 Frohe adresovaný knihovně velvyslanectví USA
v němž jsem je inforseval ns soustavné nedoručování Časopisu

"Spektrum” vydávaného velvyslanectvím Spojených států v Fráze
a který je mi pravidelně odesílán. Uvedu pouze, že v r. 1981 mi
bylo doručeno č. 33,34; v r. 1982 ze čtyř čísel jen jedno; v r.
19o3 č. 41,42; a v roce 1984 pouze č. 47,v němž byTfc objednávka

ns déiäí roky s dotazníkem t /kťjícím re ev. z?iěny adresy e doru
čovaní v r.1984. Uvedené jsc ' vy linii a ddeclal jako doporučený
dopis e doručenkou č. 15 189 ns kult irní od--'ë lení Amerického vel-

vysianectví dne 27.12.1934 z poůt^ Šumperk. Tsk jako u předcháze
jící io donisu mi bylo oznámeno, že se z-.silka ztratila e že mohu

uplatnit nárok na nahradu škody.
Tyto záhadné ztráty jdoucí po sobě ve velmi krátké době

w-Š utvrzují v ton, že se nejedná o náhodu, ale naopak o promyš
leným zásah vyšší moci, něco jako Deus ex machina, což však v
kfcždé civilizované zemi porušuje zákon s u nas navíc zákon soc
ialistický a to hned Ústavu ÖSSH, hlavu druhou, ČL. 31.

Druhou kopii »této stížnosti doručuji po zkušenostech
osobně na tiskové s kulturní oddělení Amerického velvyslanectví.
Na závěr s Vaším dovoleniu použiji verše Alexandra Serg.tfejeviče
F u š k i n a /1B29/í
Zvedněte výše
plné Číše,
v nichž turou snubní prsteny.
Ted pripijem sí, soudruzi,
na zdravý rozum, na »lůzy.

Čehož sobe i Vám pleje

Vladimír Hajný
Ča.armády č. 34
787 01 Šumperk

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ!
SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM!

Za svobodné Československo

28. srpna 1944

SÍLA DEMOKRACIE
Ustrašení „demokrati“ a —

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

Naše nejslavnější hodina udeřila!

VPŘED za svobodu a štěstí našich národu!
VPŘED osvobodit vlast od vetřelců a zrádců!
Vojáci 1. československého sboru v SSSR!

Doslalo se nám největší cli, jaké se může doslal
československému vojákovi.
Naši bratři, bojující slovenští vojáci a partyzáni,
kteří povstali proti vetřelcům, čekají na naši pomoc.

Naše porobená vlast, náš trpící lid k nám upírají
své zraky. Celý svobodymilovný svět na nás hledí,
jak liudeine bojovat o rodnou pudu.
Vojenská čest, láska k vlasti a oddanost národu nám
ukládají veliký čin:

Zdolat poslední překážku na cestě domů, probít si cestu
přes karpatské hory a začít čistit naši drahou Českoslo
venskou republiku od vetřelců a zrádců.
Náš nejmocnější a nejvěrnější spojenec, veliký slo
vanský Sovětský svaz nastupuje do rozhodujících zá
věrečných bojů. v nichž má býti nacistická bestie
vyhnána i z naši vlasti a dorazena ve vlastním brlohullrdinná Rudá armáda, která nám svými obřími pro
klestila cestu až sem. k samým branám republiky,
půjde s námi přes Karpaty, nesouc svobodu I ecliuiu.
Slovákům a Karpatským Lkrajimůiu. svobodu a nezá
vislost novému, demokratickému Československu, Rudá

armáda spěchá na pomoc statečným slovenským bojov
níkům. kteří již na svém území obnovili Českosloven
skou republiku a bájí ji se zbraní v ruce proti ně
meckým a niadarskýui hordám a lisovskýui zrádcům.
My. vojáci 1. čs.
armádou, jako první
mády vkročíme opět
přispějeme, k jejímu

s'boru v SSSR půjdeme s Rudou
z československé zahraniční ar
na půdu vlasti a ze všech si)
osvobození.

Historické «Zvláštní vydání” jež vyšlo na východní fro
ntě k nadějnému výbuchu Slovenského národního povstání.
V záhlaví zbytky autografu Václava Hajného, díky němuž je
i toto číslo zachráněno v originále, možná jediné-v ČR.V.H
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Když před několika lety hitlerovské hordy
s přesností pekelného stroje každou sobolu v noci
provedly nějaký zločin, když jako kobylky přepadaly
jednu zem po druhé a Fricové zpiti davovým šílen
stvy nr. strašili z berlínského Sportovního paláce svým
řevem, bubny a píšťalami, požáry a jiopravami Ev
ropu. tu se i v demokratických zelních vyskytlo ne
málo lidí, kteří zakolísal, vylekali se a nakonec
zradili sté přesvědčení a začali se skláněl v rbdivu
před „přednostmi autoritativních režimů“!
Z úst takových lidi jsme tehdy museli vyslrchuout,
že „na tom nacismu snad přece jen něco je“, že
„Hitlerův nový pořádek je něco vyššího, organisovanějšího a pokročilejšího než desorgauisovaná, nemo
houcí demokracie“ že, ,,pri ne.jnieuším musíme s na
cistickou světovou velmoci počítat jako s uezvratuou
-skutečností“ a pod.
Zrádci demokratických národu začali tvrdit, že
„vůdcovský princip má své nepopiratelné předuosli“
i začali se po něm opičil, deptat vlastni lid a brát
mu jeho práva. Ustrašene!, nevěřící v síly lidu, v silu
demokracie se s tím smířili.

— silná lidová demokracie
Demokracie, ta opravdová, činorodá a bojující li
dová demokracie, která kdysi brala útokem Bastillu
a porážela evropské zpátečníky u Valuty nesklonila
hlavu, nekapitulovala, neustoupila a když byla napa
dena, pustila se neohroženě do Hitlera zločinného „no
vého pořádku1. Opravdu lidovou demokracii předsta
voval sovětsky lid. který si ji vybojoval v ohni re
voluci aobč. války. Rudá armáda, statečný sovětsky
lid, měli pro gangstery uděláno. Je žádný řev. bu
bnování a pištění ze Sportovního paláce ueroztřásly.
Na ně neplatilo Goebbelsovo proroctví, že nacistická
říše potrvá 1.000 let. Sovětský lid ukázal Evropě,
Jak se má bojovat proti faš. diktátorům. Hrdinný boj
sovětské domokracie povzbudil evropské národy. Uslrašenci a smiřlivc.i byli odhozeni stranou. Lidé sta
teční, přesvědčení demokraté, muži z lidu si vykasali
rukávy. Na jihu Evropy zazářila hvězda jugoslávského
lidu, maršál Tito. Do francouzských hor a lesu se
vyrojili „такі“ v modrých rádiovkách. Slovenští vo
jáci přeběhli k Saburovovi a Kovpakovi. \ Turíně,
Kodani a Oslo se zaslavila kola továren. Američané
našli svého hisenliowera. Angličtině Monlgommcryho.
Francouzi Koeniga. Demokracie zinobilisovala svěsily,
klere dříve byly trestuhodně udržovány ve spánku.
Nacistická bublina praská

A hle, kde je pojednou Hitlerova genialita? Jedna

armáda mu sedí v kotli normandskom. druhá je ob
klíčena v Pobaltí, dvanáct divisí mu běhá jako krá
líci kdesi u Kišiněva. To všechno se zběhlo za ně
kolik dní.
Kde zůstal pojednou slavný (íoebbtjsův prorocký
dar ? Na gramofonových deskách, pro obveseleni na
šich dětí a vnuků.
Kam dal Goering svou nepřemožitelnou Luftwaffe?
Když se na to zeptali v Anglii zajatého německého
letce, odpověděl: «To bych také rád věděl..
Co pomohlo Himmlerovi hromadné vraždění ? Jen
k tornu, že zvykl lidi na smrt lak, že se na němec
ké, po zuby ozbrojené granátníky, vrhají bez strachu
i bezbranní 1’ařížané.
Kam to dotáhl Ley s třemi «totálními ínobilisaceini?<
laní, že v opevněních kolem Německa budou sedět
14-tileti hoši i GO-tiletí dědečkové, divadelní herci,
muzikaati, cirkusáci, číšníci a knihkupci, lékárnici a
baroví tanečnici, zatím co v německém týlu si brousí
nože 8,000.000 zahraničních dělníků.
Hitlerovská říše lži, pověr, násilí a vraždy se bortí.
Demokracie, sily lidu, ukázaly svoii převahu a naci
stická bublina praská:

Týden soumraku
Hle, co se sběhlo tento týden:
Francie, jejíž demokratické síly byly umrtveny,
dobyli Němci v r. 1940 za pouhých 41’ dni. Demo
kratická. bojující lidová Francie v r. 1’144 vyhnala
Němce za 10 dní z poloviny svého území.
Rumunsko, jehož vojáci pod fašistickou knutou
Autonesca krváceli pro Němce za Krym a za Kavkaz,
je nyní rádo, že uiu demokratické státy dopomohou
nazpět k ztracenému Sedmihradsku. Deset let prohni
lého svůdcovského priucipu., pěl let smrtelného objetí
s Germánií poučilo i zaostalé Rumuny, že jen demo
kracie zaručuje svobodu á nezávislost Rumunska. Dnes
«silné autoritativní. Bulharsko škemrá u spojenců o
podmínky příměří. Sovětská demokracie pomáhá polské
a buší již na brány Německa. Američané dorazili k
švýcarským hranicím, strašný debakl Hitlerovy říše
se blíži. Konec války je na dohled 1

Zpátky k starému, nebo —
V těchto radostně pohnutých chvílích se hluboce
zamysleme nad výsledky a poučením tohoto světového
zápasu. Kdo by mohl chtít, aby se v Evropě obnovily
staré, předválečné poměry, aby se vydávalo za demo
kracii to. co demokracii vlastně nebylo? Kdo by mohl
chtít, aby krev milionů bojovníků za svobodu lekla
nadarmo? Leda Němci, aby mohli za 1(1. možná 20
let opakoval, co sc jim dvakrát nepodařilo.

Za svobodné Československo

Avšak svobodymilovné národy, které nechtějí, aby
sc znovu odehrávaly všechny tyto hrůzy, které chtějí,
aby novy mír byl opravdu trvalý, musí usilovat o to,
aby lidská společnost vzešla z tělo války lepší, doko
nalejší, aby demokracie, která dnes prokazuje svou
převahu, se nevrátila do stavu rozkladu, slabosti, smíř
livosti a velkých nespravedlností, v jakém ji v r.
1’.)ÍPš zastihl a snadno přemohl Hitler. Dnes není pro
žádného z u;is pochybnosti o tom, že ta protilidová 4
a protinárodní »demokracie«, která dovolila, aby se
rozrostla a rozbujela nacistická hlíza, se do poválečné
Evropy nevrátí, stejná jako se nevrátí na svá místa
všichni ti obdivovatelé diktatur, zpátečníci, ustrašeuci,
ohnuté hřbety a siniřlivci, kteří objevili v nacismu
div ne spásu lidstva.

— vpřed k novému lepšímu světu
Hitlerovi se nepodařilo strhnout zpět kolo vývoje
lidstva. Události posledních dní naopak věští, že celá
Evropa udělá obrovský skok vpřed. Ve hřmění zhraní
rodí se nová, lepši, dokonalejší, lidovější demokracie

28. srpna 1944

Učiňme konec utrpení našeho lidu!

v Jugoslávii, v Polsku, ve Erancii. Co bylo nedoko
nalé, chybné a nespravedlivé, žačneme budovat od
základu lépe i u nás. V lom je sila opravdové, lidové
demokracie, v lom je sila nás, důsledných demokratů,
že si laklo otevřeně mažeme říci pravdu a podle toho
jednat. Takový je smysl lelkého projevu, který pro
nesl president republiky, dr E. BENEŠ k vojákům
čs. brigády ve velké Britanii. 20. srpna.
V zítřejším a dalších číslech objasníme zevrubněji
presidentovy myšlenky.
Pro dnešek vyvozujeme, tento závěr: Silné, dusledué
demokracie, svoboda, vláda lidu, pokrok lo stopro
centně vyhrávají nad fuehrery. nacismem, fašismem,
rasismem, zpátečnictvím, nad národnostní, hospodářskou a sociální nespravedlnosti.
TAM SVĚT SE HNE, KAM SE SÍLA NAPŘE!
Z krvavé lázně, do které Hitler zavlekl Evropu,
z očistného ohně, v němž bojující demokraté vypa
lují nacistickou prašivinu, vzejde Evropa, znovuzrozené
amokracie a také naše republika lepši a dokouaiejší,
uC/. byly před válkou, li. II.

Хто пануватиме в Карпатській Україні ?
Хто пануватиме в Карпатській
Україні ľ Самий Карпато-українськчй народ! Вже від тепер в
селах народ витворює свої бойові
оргапи, які стоять в чолі визволь
ної боротьби, які організують пар
тизанські загони, визволення Кар
патської України від мадярських
окупантів ! Ці Народні ради, в
яких є найвідданіші і найздібніші
сини народу, будуть основою від
будований майбутньої свобідної
Карпатської України в рамках
демократичної, свобідної Чехословаччипи. Зразу після визволення
Карпатської України, в кожному
селі витворимо Народну раду. Л
де вже були бойові ради парти
занського руху, ті продовжують
свої функції в Народних радах. Ко
го треба вибрати в'пі Народні ра
ди. найкраще знатимуть самі го
лосуючі. Вони найкраще знають,
хто гідний того довіря. хто не
шахрував зону пантами, хто пока
зався чесним Українцем. Весь
народ, з винятком зрад

ників і їх активних по
магачів будуть голосувати.
Які завдання цих Народних рад?
Вони будуть виконувати волю на
роду. При них не можуть існу
вати ніякі старі уряди, які пра
цювали б проти інтересів народу.
Очистять села від зрадників, пос
тарайтеся вибрати народні суди,
та покарати зрадників. Постара
ються про удержання порядку.
Народні ради переберуть в свої
руки всі мастки зрадників, та дер
жавні мастко на селах. Постара
ються про те. щоб мастки ограблепі в українських людей були їм
повернені, зразу ж допомагають
безмастппм, ожебрачеїшм і беззе
мельним селянам та енергійно по
магають при провадженню справ
жньої земельної реформи, яка на
певно буде одним з перших пи
тань нової республіки. Народні
ради проведуть перші кроки від
новлення українського шкільни
цтва.
Заступники Народних рад зій

дуться на окружних урядах і вит
ворять окружні Народні ради. Зас
тупники окружних рал зійдуться
в столиці свобідної Карпатської
України, і виберуть красну На
родну раду, яка буде найвищим
органом на Карпатській Україні,
висловленням і здійснюванням волі
карпато-україиського народу. Зас
тупники красної ради будуть чле
нами вседержавної Народної ради,
яка до иершого засідання парла
менту мас вести нашу республіку.
Вибори сільських Нарбдніх рад
покажуть найкращих синів нашо
го народу. Ми вже сьогодні має
мо сотні іі сотні здібних україн
ських селян, дроворубів, робітни
ків, учителів і над., які зможуть
здійснити владу і.арпато-українського народу. А потім нам допо
можуть чеські і словацькі брати,
які вчилися з помилок першої
республіки і правдивою допомо
гою поможуть здійснити нашу на
родну мету!

Více než pět let roztahují se v našich domovech
surové německé a maďarské vetřelecké hordy. Na je
jich hlavy padají strašné zločiny. Tekly potoky ne
vinně prolité české, slovenské a karpaloukrajitiské krve,
vzedmulo se moře slzí našich žen, matek a děti. Němci
a Maďaři vydrancovali uaŠe země, zachvátili vše, co
bi uárod vytvořil staletou prací. Šlapali naši ušlech
tilou kulturu, brali utilit uáš rodný jazyk, zničili naše

školství. Milion našich mladých mužů a žen odvlekli
do svých robotáren. Celý uárod spoutali okovy otročiuy, živořeui a zbavili smyslu života a práce.

Přišel řas, abychom jim předložili krvavý účet.
Přišel řas, abychom je povolali k zodpovědnosti. Přišel
čas, abychom je hiomadnň pobíjeli a s krvavými hla
vami hnali ze svých zemí.

Demokratické bojující Slovensko čeká na naši pomoc,
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Náš lid už účtování zahájil. Jsou v akci karpatoukrajinští partyzáni, český lid stupňuje svůj odpor.
A uaše Slovensko, nepoddajné, lidové, demokratické
Slovensko, vedeno statečnými Revolučuínti Národními
výbory povstalo proti bratislavským velezrádcům a bo
juje již řadu dní s bandami SS.
. Naše vláda, naši vedoucí činitelé, slíbili bojujícím
Slovákům brzkou poinoc. Spoléhají na nás, kteří jsme

slovenským bratřím nejblíže. Důvěru v nás kladenou
nesmíme zklamat! Sloveuští bojovníci za svobodu ne
budou marně čekat.

Věrnost za věrnost! Pospěšme na pomoc! Odvděčme
se slovenskému lidu za jeho neohrožený čin, kterým
promluvil za nás za všechny. Po vzoru statečných slo
venských bojovníků — vpřed!

Pomozme dorazit Hitlerovo Německo!
Na otrokárskou německou říši dopadá úder za úde
rem. Rudá armáda osvobozuje Poláky a Rumuny.
Bratrská Jugoslávie trhá poslední pouta. Veliký svátek
vzkříšeni prožívá francouzský lid. Naši západní spo
jenci už čistí Belgii, Holandsko a Lucembursko a vy
hánějí Němce ze severu Itálie. Brzy bude raněná ně
mecká šelma vestvána do svého doupěte.

Jen ještě naše vlast je v Jejich spárech!
Pomozme jí vyrvat! Nedopusťme, aby ji nacismus
strhl do zkázy svého pádu. Nedovolme, aby se naše
země staly arénou poslední zoufalé obrany Němců a
Maďarů. Zabraňme, aby je němečtí šílenci proměnili
v ssiitiny a spáleniště!

Volá nás naše veliká minulost, hovoří k nám duch našich
dějin, naše srdce sílí slavné bojové tradice našich předku!
Po našem boku jsou potomci slavných ruských, ukra
jinských a běloruských bohatýrů. 8 námi jsou vnuci
Suvorova a Kutuzova, potomci Bohdana Chmelnického.
Jde s námi armáda Stalinova, klerá vyhrála nejdůle
žitější bitvy této války. S námi jsou hrdinové Stalingradr, Sevastopolu a Oděssy, Orla a Bolgorodu, hrdi
nové Dněpru, Seretu a Prutu. S námi kráčí vítěz
ství. S Rudou armádou nás nikdo nerozdrtí.
Nám žehnají miliony Čechoslováků. S nadějí k nám

vzhlíží celá naše vlast, jež s pýchou sledovala neo
hrožené činy našich kamarádů u Sokolova, Kijeva,
Bílé Církve a Žaškova. Dovršme svou cestu domů
novými slavnými činy. Připojme se k bojujícím slo
venským vlasteneům!
Bijme nepřátele jako je bili naši stateční předkové,
Husité a Táboříte, vojska Jana Žižky, Prokopa Holého
a Jiřího z Poděbrad, chlapci Jánošíkovi, jako je bily
naše československé, legie.

Bijte, zabijte, nikoho neživte!
Před Vámi je nepřítel, který nelitoval našich bezbranných kamarádů doma. Před Vámi je zvěř, klerá
chladnokrevně hubila starce, ženy a děli.

Zbrofme karpatské hory čeroou jejich krví, za trest
i na výstrahu budoucím, aby si už nikdy netroufali
porušit naše hranice.

Směle vpřed do karpatských hor, za kterými už čeká domov!
Lví silou a letem Sokolím!
Bratři Slováci, my už jdeme!
Vpřed do boje, z něhož, naše vlast vzejde svobodná, silná a šťastná!
Vpřed do boje, jimž zajistíme trvalou bezpečnost osvobozeného Českoslo
venska, demokratického, lidového, pokrokového státu tři rovnoprávných
slovanských národů!

Jestliže ještě máte uschovanou stvrzenku / podací lístek/
v

na zmíněný doporučený dopis obratte se na nejbližší poštpvní úřad,
kde podáte reklamaci»Tam Vám vše ochotně vysvětlí a vyřídí, Nemusíte
se obracet pouze na úřad, na kterém jste zásilku podával, ujmout se
Vás musí každá pošta, které předložíte podací lístek.
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Anabáze s nedoručenými zásilkami za komunis
tického režimu byly velmi časté. Cbčas se jim
pokusím věnovat. Začínám s Jednoduchou adresou,
která by přece jenom neměla dělat problémy.VH .
Vážený pane Hajný !

Následuje rozhodnutí paní vedoucí o zahájení náhradového řízení, což z
její strany vzhledem k adresátovia vzhledem k tomu, že všichni účastníci
tohoto jednání věděli, kdo za těmito ztrátami bezpečně stojí, byla z její
strany i jistá odvaha. Pamatuji se, že byla v této situaci velmi milá. V.H.
Pane Hajný!

Posílám Vám prohlášení odesilatele k vyplnění ,myslím, žě
to bude rychlejší než,kdyby jste se měl dostavit na naší poštu.Budu mít

velkou prosbu«Obratem bych potřebovala toto prohlášení mít zpátky na poště.
Vyplňte prohlášení na. obou stranách.Knihovny velvyslanec tví
Vaši zásilku nedostala,proto zahajuji náhradové řízenío
Praha 4«1«1985

Děkuj i

Naopak si pamatuji jak na poště
u Masarykova nádraží odkud jsem Do
dával asi 14 pohledů s doručenkou,
■ jsem měl konflikt, který jsem chtěl
řešit se soudr.vedoucí a věru byl
jsem rád, když po pracném vyplnění všech náležitostí jsem odešel a môže být
j®n náhoda,že ve dveřích Jsem sc srazil se dvěma spěchajícími příslušníky,
kteří uháněli dovnitř. Pohledy jsem posílal politickým vězňům v ČSSR.
v u

Ohlas, kterývořišel od redaktora Ladislava Jiráska na ”Res publica” více
než těší, nebot vydá za všechny, kterých se mi nedostává a jak známo, nemáteli ohlasy/v publicistice jste mrtví. Bohužel nebo bohudík jde o záměnu
jmen, ale vím určitě, že bych v 5O-tých letech neměl odvahu postavit se na
odpor proti stalinismu. 0 to víc si zaslúži úcty ti kteří to dokázali. V.H.

"t X*
Vladimír Hajný,
Třída CSA 34,
787 cl. Sunprk.

Praha, 15.g.1994.

Vážený bratře!
Až k nám se dostalo Tvoje číslo Samizdatu, ve
kterém věnuješ velkou pozornost pietě. Přesto, že naše ústředí s
dro^Drobným ji odsoudilo, myslíme si, že si vydání zaslouží plné
uznání a pozornost. Odpracovali jsme na její přípravě ne stovky,
ale tisíce hodin. Zvážili jsme to nejpodstatnější a do Piety zařadili.
Myslíme, že Pieta splnila své poslání, i když vydání stálo tolik,
že dodnes se nemůžeme finančně postavit na vlastní hohy. Ale snad
se nám to při naší skromnosti podaří.
Myslím si, že jsme se někde setkali: byl jsem na Mírově, Leo
poldově a'Vždy kratší dobu na lágrech na Jáchymovsku. Ale zdá se
mi, že Tvé jméno jsem někde zaregistroval. Tvoje uznání a přetištění
i obrázků z Piety je pro nás tou největší odměnou. Prosím,wje-li
možno, posílej nám svůj týdeník pravidelněji, anebo alespoň vždy,
když^e tam zmínka o vězních, Věrni zůstali a Pietě. Mohli bychom
si Váš týdeník i předplatit.
Děkujeme ještě jednou, zdravíme a přeje hodně zdraví.z
Za Vorni zůstali
,
6 ú •
Jirásek Lad.V redaktor.

První soukromý tvdeník
se samizdatovou tradicí
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Zcela nedávno jsem si
Artfórum - Jazzová sekce - K.Srn
přečetl zoravu o vězně
ní Václava Župana a o
tom jaké zvláštní okol
nosti ho při tom prová
zejí. Jelikož jsem s
ním pobýval 48 hodin v
cele na Ruzyni chtěl
bych se vyjádřit k je
ho osobnosti. Za tota
lity oři zatčení a nás
ledných výsleších byli
v podstatě dvě skuoiny
lidí podle toho jakým
způsobem vypovídali při
výslechu. Jedni a k těm
jsem patřil i já sdíš s
estébáky nějakým způso
bem komunikovali. Ne,že
by vyDOVídali o věcech,
na které byli dotazová
ni, ale vedli větší či
menší spory o další ex
istenci socialismu brežněvovského typu.a v
posledních letech před
pádem totality tyto si
tuace přecházely spíš
Jiří E r m 1
do vzájemného strašení:
Tri kamarádi
estébáci porážkou GorStrážnice, 1979
bačeva a my je brzkým
pádem komunistů /čemuž
jsem přirozeně ani sám
příliš nevěřil/ Ve druhé skupině, kterých bylo podle mě vý
razně méně, namátkově uvádím třeba Ivana Dejmala, byl i Vá
clav Žufan. Ti zcela nekompromisně odmítali s estébáky jak
koliv komunikovat. A v podstatě opakovali větu:"Odmítám vy
Dovídat, odmítám s vámi o čemkoliv mluvit". Estébáky nepo
važovali za hodna jakékoliv diskuze. K tomu přirozeně bylo
třeba pořádné porce odvahy, při křížových výsleších a při
brutálním nátlaku na jednotlivce. Nusím říci, že jsem je
jich postup obdivoval, protože sám jsem k tomu odvahu ne
měl i kcLyž jsem vzěděl, že je to sorávný postup.NlčetJ V.H.
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Obracím se na Vás se stížností o nedoručení některých pohledl ode
sílaných doporučeně s doručenkou do vlastních rukou a jiných zcela ztra
cených rovněž doporučených s doručenkou do vlastních rukou. Všechny byly
odeslány na Útvary^óboru nápravné výchovy ČSR do vlastních rukou někte
rým politickým vězňům. Překvapením ovšem nevycházím z úžasu, když je ny
ní již jasná, Že ze 16 odeslaných pohledů byl adresátům předán jen jeden
doporučený pohled.
Všechny doporučené pohledy s doručenkou do vlastních rukou byly
odeslány dne 28.10.198? z pošty 110 07 Praha 0 ?. Na pohledech byl
většinou umělecký dřevoryt Quido Mánesa: Don Quiot.

Doporučené pohledy pod podacím číslem 11, 15, 16, 20, 25» 2?9 21
s doručenkou dow vlastních ruisou adresované sedmi politickým vězňům do
Nápravně výchovného ústavu Plzeň,- Bory, mi byly nepředané vráceny Poš
tou 301 00 Plzeň s poznámkou: NVÚ odmítá předat adresátům, zasílám zpět.
Doporučené pohledy pod podacím číslem 14, ІЗ, 23, 24, 26, s doru
čenkou dos vlastních rukou adresované pěti politickým vězňům do Nápravné
výchovného ústavu Valdice byly převzaty NVÚ Valdice s parafou podpisu,
nečitelnou. Jelikož byly zásilky označeny poznámkou ”Do vlastních rukou",
mám důvodné podezření, že ani v těchto případech nebyly zásilky
předány adresátům.
Doporučený pohled s doručenkou ood podacím číslem 13 adresovanou
do Útvaru Sboru nápravné výchovy v Minkovicích ing.Petru Hauptmanovi s
poznámkou do vlastních rukou byl převzat Útvarem SNV, razítkem s nečite
lným podpisem zmocněnce. To je rovněž v rozporu s předpisem Vašeho mini
sterstva, kde se výslovně uvádí: "Je-li zásilka označena poznámkou ”Do
vlastních rukou”, musí doručenku podepsat jen adresát.” Obávám se, že
ani tento pohled nebyl doručen adresátovi.

Zvláštní kapitolou je ovšem ztráta dvou doporučených pohledů s
doručenkou do vlastních rukou, odesílaných pod podacím číslem 17 na ad
resu Michael Keller, pošt, úřad Praha 44, PS 3/101» PSČ 140 04 Praha 4
a pod podacím číslem 19 na adresu Bystřik C. Janík,AautopoŠta 1, NVÚ
Nové Sedlo, PSČ 433 Cl Žatec.
Žádám důrazně Vaše ministerstvo o prešetrení tohoto nedoručení a
ztráty zásilek. Již jsme зі částečziě zvykli na to, že právní řád je v
naší zemi v troskách, což nelze ani zdaleka říci o Vašem odboru, naopak
jak jsem se dozvěděl z Vašich pramenů, množství nedoručených zásilek je
vyjádřeno v promilech, což snese srovnání i s nejvyspělejšími státy.
Pevně věřím, že mé urgování 15 nedoručených či ztracených zásilek sjaxsys
bude Vámi úspěšně objasněno a nosníží tak dosud úspěšné výsledky naší
Pošty.

S pozdravem "Svobodu všem československým politickým vězňům!”

ZÁVISLÍ
womu&il д ГйЮЙ ЙЯЖ

se SfdÍMl •• iífnť! ' íterXtWCČcM.W- 1
602 CO SftXO, Slovákmi 8

Vladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
787 01 Šumperk

"ZSČ ” , 2 .9 .1 9 4 4 . Z p rav a h la v n íh o v e l i t e l s t v í č s .b ra n n é m oci č í s . 3: V e lite l
č s .v o js k a na S lo v e n sk u h lá s í - Německé v o js k o z e s ilu je s v ů j^ tla k a s n a ž í se
do ú d o lí V áhu. Tuhé b o je js o u v běhu v o ro s to ru Ž ilin a a T re n č ín .
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PRĽVOLAN1E VOJENSKÉHO VEDENIA
REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
Dôstojníci

a

vojaci

slovenskej armády !

Zradcovská vláda povolala nemecké vojsko, aby po'
trestala slovensky národ za to. že slovenské vôjsk,
odmieta bojovat proti ruskýma spojeneckým vojskám
Chceli by donútiť slovenskú armádu, aby bojovala
proti ruským parašutistom a partyzánem, ktorí prišli
na Slovensko, aby nám pomohli bránit našu vlast
proti germánskemu násiliu, proti lupičom, banditom
a vrahom nášho národa a celého slovenského Indii.
Slovenskí vojaci! Vide' ste na vlastne oči všetky
zverstvá, vypálené dediny, beštiálne vraždenie bez
branných žien a dielok v Rusku a všade tam, kde
vkročili suroví nemeckí vojaci. Zapredanccká vláda a
jej generál Catloš vyzval slovenskú' vojsko k brato
vražednému boju proti vlastnému národu.
Ako súčasť československej brannej moci
generála

Viesta vyzývanie Vás, vojaci, pos

tavte sa na odpor obsadzujúcim nemeckým
jednotkám, bojujte tvrdo a neúprosne proti

votreľcom, zachovajte disciplinu a poslú
chajte veliteľov, ktori Vás povedú proti

čnú stráž aby sa

okamžite připojily k ob

tomto hrdinskom boji za vlasí a za
•lotiodii podporujú iás spojenecké armády. Deň čo
deň prichádzajú nám na pomoc svazky hrdinských,
n.ijnia sovictskýrh parašutistov. Naše víťazstvo je zais
tene Je na Vás. aby Slovensko holo zachránené pred
spustošením a utrpením Slovenskí vojaci, do boja !
Chránič domovinu!
Rodí sa nový svet slobody všetkých národov. Vidí
me velké trhliny v germánskej budove rabstva, poču
jeme rachot starého zpiatočníckeho sveta > nemeckého
poriadku. Zhnili sa budova otroctva, ktorá unížílá
ľudskú dôstojnosť, ako to ešte svet nevidel. Nezabú
dajte že (eiito ťažký boj za slobodu vyžiada si obete,
aic tieto obete budii nesmierne menšie, ako keby
sme sa nepostavili na odpor proti nemeckej beštie.
Nezabúdajte, že branný odpor smýva hanbu otroc
tva so slovenskéhojtároda a vytrhne nás z nehe.zpcčia,
ktoré nám hrozí pod nemeckým poddanstvom.
rane vlasti! V

My si získame národnú

česť, zachránime

.Musíme si plne uvědomit že
len revolučným prielomom vztýčia slovenskí vojaci
dôstojnosť národa.

Nemcom.
Vyzývame záložníkov a

vojakov, aby sa

okamžite hlásili v najbližších kasárňach !
Súčasnevyzývame políciu, žandárstvo a finan

prápor sociálnej a národnej revolúcie.

Sme jedným bojujúcim celkom!

Nariadenie revolučného národ, výboru

Po lžičce

HUMORU

Skromná otázka
Revolučný národný výbor, ktorý prevzal celú moc. \ meste i okolí vy
Vzhľadom k udalostiam nás zau
dáva toto nariadenie:
Revolučný národný výbor zaručuje poriadok, osobnú a majetkovú bez jíma. čo bude robiť vdova Šaňo
pečnosť. Vvzývame všetkých, aby konali svoju občiansku povinnosť, aby Macha ?
A ďalšia otázka:
poslúchali naše úrady, aby pokračovali v práci. Nikto sa nesmie zdržovať
líto bude sirotou po oteckovi
*
po 9. hodine na ulici. Kto sa tomu nariadeniu ucpodriadi, bude potrestaný.
Revol. národný výbor. TisoInzerát .

Všetkým okres, cetníckym veliteľstvám na Slovensku
Rozkaz čs. četníckelio veliteľstva na Slovensku
Velitel československej armády na Slovensku dekrétom z 3. augusta
1944 ustanovil nového veliteľa československého četnictva na Slovensku,
l etnící na celom Slovensku poslúchajú rozkazy len týchto predstavených.
okresné čctiiíckc veliteľstvá hlásia Vrchnému čelmckemii veliteľstvu v
.Sliibiiiauských ľcplieach či tento rozkaz podporujú.
Veliteľ českosl. četnictva na Slovensko.

V J dává odděleni osvěty a propagaudy

Slovenská všeobecná poisťovňa
neprijíma poistky na život vodcov Híí
Nova

spoločenská

hra

na

Slovensku

Členovia' slovenskej -vlády" sa
zaoberajú novou spoločenskou lirou:
llrá sa takto. V ľavej ruke sa drží
si. dmikráska. pravou sa trhajú lístky
a hráč sa zádumčivo pýta: >'Zastre
lia ma ... povesia ma . . . zastre
lia ma . . . povesia ma . . •

DENÍK

1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU

V SSSR

ČTVRTEK, 31. SRPNA 1944.

ČÍSLO 18'

UŽ SLOVENSKO VSTÁVA,
PUTÁ Si STRHÁVA
Národy Československa prežívajú '
najpohnutejšie dni svojich súčasných
dejín. Veľká revolučná ľudová vojna,
ktorá dlhú dobu tlela v našich ze
miach, vsplanula jasným plameňom.
Náš ľud, v ktorý sme tak pevne
verili, nesklamal.
V sobotu večer hovoril do brati
slavského rozhlasu zradca Šaňo Mach.
Ou vyhrážal, že v krvi utopí oslo
bodzovacie hnutie sloveuského ľudu
a včera zradcovská slovenská vláda
túto hrozbu splnila. Ustaiui t. zv.
ministra národnej obrany, Čatloša
oznámila, že Slovensko výdala na
pospas fašistickým SS-ovskýn> hor
dám. Tiso a jeho zradcovská klika
dali Slovensko Hitlerovi, aby ho
prevrátili v bojiště a mohli na úkor
slovenského ľudu predlžovať svoje
zločinné životy. Nepodarí sa im to.
3(1. augusta o jedenástej hodine
45 minutách ozvala sa bansko-bystrická vysielačka a v mene vojeuskchO’vedenia Revolučného národného
výboru vyzvala .slovenský ľud do
boja proti nemeckým votrelcom.
-"Slovenskí vojaci, do hoja! Bráíitc
domovinu! '- rozlieha sa v Gemeri,
na Horehroni, na Orave a na Spiši.

Včera popoludní rádio v Banskej Bystrici vysielalo prehlásenie, v kto
rom sa medzi iným hovorí:
V ranných hodinách ЗО. VIII. začalo sa oslobodenie sloven
ského národa. Boly oslobodené: Banská Bystrica, Pohronie,
Turiec, Liptov, Orava, Spíš, Šariš, Zemplín. Takmer celé Slo

vensko, až na malú

část

Považia je v rukách

Rev. národ

ného výboru. Všade má vedenie Revolučného Národného vý

boru moc vo svojich rukách. Národný výbor pracuje pre
všetkých Slovákov. Bánská Bystrica je jedine oprávnená ho
voriť za slobodné Slovensko a jeho hrdinské vojska.

Zpráva hlavného veliteľstva
čs. brannej moci č. 1
Z rozkazu vrchného nemeckého veliteľstva

z 29. VHJ. 1944

nemecké vojská přikročily k vojenskému obsadeniu Slovenska.
Čs. vojská na Slovensku spolu s partyzánskými oddielmi sa

postavily na odpor Nemcom. Prepadom Nemci obsadili Čadcu
na pohraničnom pásme moravsko-slovcnskom. Ťažké boje sú
hlásené v priestore Žilina, Považská Bystrica a Trenčín.

Rumunská nafta v rukou Rudé armády
Maršál Stalin vydal včera rozkaz určený arm. ecu Malinovskému.
V rozkaze se praví:
Vojska II. ukrajinské fronty pokračovala v oľensivé a dne 3ii. srpna
se zmocnila města a hlavního strediska rumunského nalTmélm průmyslu
Plocšti,

tllisazeniiu Buzen a Ploešti se skončilo osioliozeui išreli rumunských
tiaťíovycli poli od německých vetřelců.

V téchto dnech Dŕed 50 lety probíhaly .již na Slovensku tvrdé boje s oddíly SS,
které obsadily Slovensko z Rakouska a zmocnily se dooravy a strategicky dôleži
tých míst
*
"Ministr obrany" Čatloš vydal provolání, v kterém vyzývá slovenský
lid, aby vítal némécké vojsko. Nastala rozhodující chvíle. Československá vláda
vyhlašuje na Slovensku brannou povinnost. Do boja Slováci!"ZSČ" ze 30.8.1944.

i
í

Jak oznámil britský rozhlas, pro
vedla spojenecká letadla nálet na
naftové rafinerie a jiné vojenské cíle
v Mor. Ostravě. Jak hlásil pražský
rozhlas, byla také bombardována
žel. križovatka v Bohumíně. Nálet
prý byl neobyčejně prudký.

27 km od Bukurešti

Prehlásenie Československej vlády

ľeskoshivenská vláda v Londýne sošla sa včera na mimoriadnej schôdze
a iisniesla sa ti.i prehlásení klíní dočs. rádia v Londýne predniesol mi
nister vnútra Br. Juraj Slávik:
Tisová vláda povolala ?!•. augusta nemecké vojská, aby/obsadily Slo
vensko. T. zv. minister národnej obrany (’alloš vyzval slovenských vojakov,
a slovenskí' obyvateľstvo, aby priateľsky vítali a pomáhali Nemcom. Slováci,
sa postavili do hoja proti nemecky m útvarom a zrádnému režimu na Slovensku.
Dd osudných dni l'.t.’JS solrvali všetci verili Slováci v boji proti Tisovému
režimu, za novú, lepšiu Československú republiku, demokratickú a sociálne,
spravodlivú. Čs. vojská na Slovensku sa postavily na odpor a hája
rodnú pôdu proti nemeckým okupantom. Čs. vláda sleduje, tento hr
dinný boj astarása zo všetkých síl. aby spojenci poskytli všestrauuú materiálnu
a bojovú pomoc. Vláda vyzýva všetkých Slovákov, Čechov a ľud z Podkar
patskú. al>\ sa do započatého boja zapojili. Českí vlastenci musia vykonať
všetko, aby pomohli .-vojim slovanským bratiam rušiť spojenie, znemožňo
vať dopraní zbrani a materiálov. Obyvatelia z. moravskoslezského pohraničia
nech sa pripojujú k bojujúcim. Nastúpte vojaci a partyzáni, mužovia a ženy,
všelcia zbraneschopní pod jednotným vedením do bojového šiku.
Čs. vláda určila velenie domácej ITonty a zbavila velenia všetkých ne
spoľahlivých dôstojníkov, ktorí stoja v službách zradcov. Vláda prehlásila
všetkých bojovníkov a jednotky bojujúcich na Slovensku proti Nemcom
za súčasť čs. brannej moci. čs. armády a spojeneckých vojsk. Žiadame
týchto občanov, ktorí sa nemôžu so zbraňou v rukách zúčastniť boja, aby
účinne pomáhali.
Slovensku dokazuje týmto bojovým vystúpením svoju vernosť k česko
slovenskej republike. Slovenskí vlastenci si uvedomili, že sloboda a česť
sú hodné každej obeti. Budúce generácie hudú s hrdosťou vspomínať tohoto
hrdinského boja, ktorým sa Slovensko zapojilo do boja, za lepšiu budúcnosť
celého ľudstva. Náš ľud dokázal, že sa chce oslobodiť vlastným bojom.
Budú nasledovať ostatné časti republiky, (’s. ľud je si vedomý slov básnika,
že sloboda sa rodí z krvi. Pri tom je naplnený vďakou k spojencom, ktorí
zasadili smrteľné rány nepriateľovi. Spojenci vyháňajú nepriateľa, zničenie
ueiueckých a maďarských armád je otázkou krátkeho času. Červená
armáda je blízko.
Vy. ktorí ste nastúpili do hrdinného zápasu na rodnej pôde, vytrvajte!
Braňte sa a ubránite sa! Bojujte a zvíťazíte 1

V slovenských horách ožil odbojný vôle ľudu. Nové Československo bude na pomoc našim statočne bojujúcim
skutočne demokratickým, ludovým bratom dobiť fašistické hordy. Vy
dueli Jánošíka.
Prezident republiky. (Ir. E. BeneŠ. štátom troch rovnoprávných slovan háňanie Nemcov z našej zemi začalo,
často prehlasoval, že o tom aká bude ských národov. Naša samostatnosť víťazstvo je na obzore.
Sláva hrdinným členom Re
Československá republika rozhodne hmle trvalá, lebo sa hmle doma opie
ľud. Náš iml si vzal slovo. Revo rať o ľud a za hranicami o svojho volučných národných výbo
lučné národné výbory, soslávajúce najvernejšieho spojenca, Sov. sväz. rov, idúcim v čele spravod
My. vojaci I. čs. sboru v SSSR livého osvobodzovacieho boja!
z najlepších roduverných Slovákoi
postavili sa na čelo odbojového buďme v pohotovosti. Blíži sa divila Sláva vernému a chrabrému
hnutia. Tieto národne výbory vzni kedy sa zúčastníme veľkej revoluč slovenskému ľudu!
kajúce v uhni boja, sú prejavom nej vojny nášho ľudu a pôjdeme

Operační zpráva Sovětské iní. kanceláře ze dne 30. srpna:

Na sever od města Tartu «dražela na>a vojska nloký nepřátelské
řehoty a tanku.
Na jih od města Lomža oloadila naše vojska několik obci,
p Na severovýchod od Pragy odrazila naše vojska úspěšně útoky
uepřátelské pěchoty a lanku.
Vojska II. ukrajinské trouty pokračovala v otensivv a zaměnila se města
PLOEŠTI.
Na severovýchod od Bukurešti rozvíjela vojska II. ukrajinské
fronty úspešnou ofensivu a obsadila města Atizil, Urzičeni, Slobozija,
Senderej, a přes 21)0 jiných obci, mezi nimi Mcrijuca. 27 kin na se
verovýchod od Bukurešti.
Během 29. srpna.zajala vojska (I. ukrajinské fronty z obklíčené nepřá
telské skupiny asi 15.000 Němců. Mezí zajatci je velitel 7. něm. arm.
sboru geu. dél. Ilell, vel. 79. p. d. gen. por. Weinknechl, vel. 258. něm.
p. d. plk. Fischer a vel. 106. něm. p. d. plk. llinlenberg.
Na Jih od lstnailu obsadila naše vojska města Chyršova a Černavoda a více než 100 jiných obci.
Na ostatních úsecích fronty průzkumná činnost a v řadě míst boje
místního významu.
Během 29. srpna zničeno 48 německých tanků a 16 letadel.

” Res p u b lic a ” 6. 3 6 /9 4

Ostrava bombardována

„BOJUJTE A ZVÍŤAZÍTE!“

Za svobodné Československo

FRANCOUZSKÁ VLÁDA
V PARÍŽI
Spojenecká vojska se blíži k Belgii — Němci vyklidili
Rouen — Chalons osvobozen
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JUDÁŠ
ho radostných zpráv prichádza
júcich z Indovej revolučnej vojny
na Slovensku zaznel včera z brati
slavského rozhlasu prejav prezi
denta-: Jozefa lisu, ľiso vidia cíti,
že sa u/, nemusí pretvarovať pred
slovenským ľudom. Prelo hrdo pri
znal sa k lomu, že on a jeho
,,vláda“ povolali Nemcov na
Slovensko, aby la...... obili «po
riadok . aby sa vyporiadali s parlyzánnii. Preto otvorene vyhráža!
najprísnejšími trestami všetkým ne
poslušným. Súčasne dobre vi^, že
nemôže potrestať všetkých, ktorí sú
na strane Indii, lebo ich je veľa
a preto «veľkodušne sľubuje, že
všetkým vojakom, dôstojníkom, ci
vilistom to odpustí, ked oni složia
zbrane a vrátia sa ako márnotratný
syn k svojemit otcovi, n tom. akých
rozmerov nadobudlo ľudové ozbrojené
hnutie, najlepšie svedči zúfala výzva,
ba priame zaklínanie Tisu, aby ľml
neposlúchal velenie, ktoré je v zá
zemí Slovenska, ale len jeho brati
slavské najvyššie velenie.

Ako «-obcr/radca :. pokúsil sa ešte
raz obolhaf slovenský ľml. Vraj,
Jak oznamuje Londýnský rozhlas, přijela včera francouzská prozatímní
keď za niekoľko dní sa urobí poriadok,
vláda z Alžíru do Paříže.
Spojenecká vojska pokračují ve svém náporu na sever za řekami Seinou vtedy každý Slovák si oddýchne, bude
svaly pokoj a mier.
i Marnou a dosáhla města Laon, vzdáleného asi 60 km od belgických
hranic. Na svém postupu narážejí spojenci pouze na slabý odpor. Němci
Oteckod isochce nahovárať sloven
vyklizuji základny létajících pum na francouzském pobre/.i a oznámili, ze skému ľudu, že Slovensko sa nachá
vyklidili Rouen Spojenci obešli Remeš a obsadili město Chalons. Mezi dza na mesiace a okolo panuje večný
zajatými Němci v Jižni Francii je také viceadtniral Rufus. V Jizni Francii pokoj. On si mumlá u krásnom a
bylo celkem zajato 45 tisíc Němců. Spojenecká vojska pronikají údolím mierumilovnom živote na Sloveusku,
řeky Rhôny a uičí ustupující ve zmatku 19. nemeckou armádu.
ktorý vraj narušili. zli parašutisti a
hlásatelia nového života .

Rumunská delegace v Moskvě
Do Moskvy přijela rumunská de (i. I’opp a pplk. I.. ľoksanaini.
liiiuiunská (Іеіецасе byla na letišti
legace, která má jednali o uzavřeni
příměří, (Vnově delegace jsou li. uvítána zástupci protokolárního od
Stirbeja, K. Višejanu. L. ľalroskanii dělení lidového komisariátu zahraničí
(ministrspravedlnosti). I) Damačanu a zahraničního oddělení lidového
(zástupce ministra vnitra). I. Kristu, kumisariálti obrany.

Slovensky ľud teraz už jasne vidi,
že krásny a mierumilovný život si
môže vybojovať, len ked sa zbaví
so zbraňou v rukách nemeckej nad
vlády a pánov, klon су nicky-hrdo
s.i priznávujn. ze tuto nadvládu n.i
nebo zavolali.

V.H.

Zprávě hlavného velitelství čs. brannej moci čís. 2: Velitel čs. vojska na Slo
vensku hlásí - Těžké boje jdou u Lučence, Levoči, Galanty a Kežmarku. Žilina je
v našich rukách. Do bojů o Trnavu Němci nasazují pancéřové jednotky. Čs .'vojsko
ovládá téměř celé slovenské území s výjimkou zápedního a východního okr.prostoru.

územ ím .

bo čs. rozhlasu z. Londýna pro
mluvil min. nár. obrany div. цеп.
S. Iimr:
Německá vojska vnikla na Slo
vensko, aby se pokusila o zachrá
něni zradcovského Tisová režimu.
Vojenské jednotky na Slovensku, kte
ré se společně s partyzánskými jeduolkanii postavily poule napravené
ho plánu na odpor německým ve
třelcům, se staly částí čs. armády.
Jako hlavni velitel čs. branné moci,
zdravím Vás ve vašem hrdinském
boji. Rozhodným bojem urýchlite po
rážku nepřítele. Svou statečností a
odhodlanosti píšete novou stránku do
dějin boje za svobodit a nezávislost čs.
státu. Nebudete sami. Jste součásti
mnohamilionové spojenecké armády,
která vám poskytne veškerou pomoc.
Buďte poslušní veleni, které bylo
utvořeno čs. vládou v zahrauičí a
které Vás povede k vítězství. Ve
vašich činech ožívá duch čs. legií,
čs. letců a čs. zahraniční armády.
Cs. vojskům na domácí půdě z.dar!

31. srpna 1944

N ástu p žáL o žn ík ů p o k ra č u je . S o u s tře d ě n í v la s tn íc h je d n o te k se p ro v á d í o o d le
p lá n u . K ežm arok b y l o p u štěn ., L evoča d o b y tá z p ě t. S iln á č in n o s t něm eckého l e 

Urychlíte porážku
nepřítele

31. srpna 1944

te c tv a na slo v en sk ý m

Za svobodné Československo

Strana 2

i

i

Im Stab der Heeresgruppe Mitte sammelte sich um Henning von
Tresckow (Mitte) eine starke militärische Oppositiongruppe

stand der Nation auf dem Spiel. Die Geschichte wird diesen
Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ih
rem staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Ihr solda
tischer Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr Gewissen und
ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbietet.“
Beck forderte die Wehrmachtsführung auf. geschlossen
ihre Ämter zur Verfügung zu stellen und
1 auf diese W eise Krieg und ..Untergang“
: zu verhindern. Er fühlte sich nicht mehr
an seinen Eid gebunden, sondern
bekannte sich zu einer „Verantwortung
'vor dem gesamten Volk“. Beck wurde
j bald der Mittelpunkt einer Widerstands
gruppe von Offizieren und Zivilisten,
welche die NS-Führung gewaltsam absetjzen wollte. Er plante bereits seit 1958
leinen Staatsstreich. In seine Überlegun
gen weihte er einige seiner Offizicrska: meraden ein. von denen die meisten bis
Generaloberst Lud
19-i i /u ihm hielten Sogar zum westli
wig Beck: sollte
chen Ausland konnten die Verschwörer
nach dein Sturz
Verbindungen
aufnehmen
doch
Hitlers Staatsober
schwächte 1958/59 die Appc.iscmcm
haupt werden
Politik die Intensität dieser Kontakte Sen
1959 schw and der Zusammenhalt der \ erschw örcr. auch unter
dem Eindruck tier militärischen Erfolge Hitlers
Im Jahre 1959 Stiels der ehemalige Leipziger Oberbür
germeister Carl Friedrich Gocrdeler zum Kreis um Beck Er ver
körperte den bürgcrlich-koiiscrx ativ eil Widerstandskämpfer,
der zunächst die Ziele der Nationalsozialisten geteilt hatte und
erst allmählich den übersteigerten Nationalismus und Rasscntaiiati.sinus ablchntc. In geheimen Denkschriften w arb Gocrdc-

ler für den Umsturz. Nach Kriegsbeginn plante die Gruppe um
Beck und Goerdcler wiederholt Attentate auf Hitler, doch ver
hinderten die Unentschiedenheit mancher Verschwörer, un
günstige Gelegenheiten und die Versetzung beteiligter Offizie
re die Verw irklichung dieser Pläne. Gocrdeler war verzw eifelt:
..Der cine will handeln, wenn er Befehl erhält, der andere be
fehlen. wenn gehandelt wird."
Seit 1941/42 erhielten die Verschwörer mit Henning!
von Tresckow und Claus Schenk Graf von Stauffenberg jedoch
eine entschiedene Führung. Kaum einer, der in den Umkreis
dieser jungen Offiziere geriet, konnte sich ihrem Widerstands-1
willen entziehen. Tresckow entstammte einer brandenbur
gisch-preußischen Soldatcnfamilie. Ende des Ersten Wcltkrie-j
ges wurde er mit 17 Jahren zum wohl jüngsten Leutnant der
Militärischer Widerstand

I

deutschen Armee ernannt. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges'
studierte er Rechtswissenschaft und wurde ein erfolgreicher;
Kaufmann. 1926 trat er in die Reichswehr ein. wo er bald
(.lurch seine Bildung und durch die Selbständigkeit seines Ur-i
teils aufficl Die nationalsozialistischen Ziclvorstclliingcn teilte
I resekow zunächst, w eil er sich (.lurch sic die ..Zerstörung aller
Kl.issciischr.mkcn” uiKldcn \uibau einer neuen Volksgemein
schaft erhoffte Die Verfolgung Andersdenkender, der Kir
chenkampf und vor allem die Verfolgung der Juden öffneten
ihm jedoch rasch die Augen Er erkannte: ..Recht und Unrecht
haben die Plätze gewechselt Seit 1958 trat er gemeinsam mit
Beck eenen die nationalsozialistische „Wiklwcstpoliiik" ein
Vis Erster Gencralstabsollizicr und als Stabschef der in der So
wjetunion kämpfenden ..Armeegruppe Mitte’ verlor er sein
Ziel, den I \ rannen" Hiller zu toten, niemals aus den zVugcn.
‘
1
I ur ihn war der Tyraimcnmord zum einzigen Ausweg und zur

2C.července 1944 t.j. památné datum od kterého uběhlo již více než 50
let, kdy došlo k atentátu ns Adolfa Hitlera. Přetištěno z ’’Deutschland”.

sittlichen Pflicht geworden. Zwei sorgfältig geplante Attentate wurde zum Selbstmord gezwungen.
schlugen 19 <3 fehl. Nach dein Scheitern des Attentats vom 20.
Schon wenige Stunden später
Juli 19 t t nahm er sich das Lehen. Seine let/.len Worte waren: konzentrierten sich Gestapo und Justiz
..Wenn einst Gott Abraham verheißen hat. er werde Sodom auf die Verfolgung des W iderstandskreinicht verderben, wenn auch nur zehn Gerechte darin seien, scs um Stauffenberg und Gocrdeler und
so hoffe ich, daß Gott auch Deutschland um unsertwillen nicht deren Sympathisanten. In den folgenden
vernichten wird. . . Der sittliche Wert eines Menschen beginnt Wochen wurden eine Vielzahl von Wierst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben
Der bürgerliche Widerstand
hinzugeben.“
Nachdem Tresckow 1943 von Berlin aus an die deut dcrstandsbcstrcbungcn aufgedeckt und
sche Ostfront versetzt worden war. übernahm der sechs Jahre etwa 7000 Menschen verhaftet. Einige
jüngere Stauffenberg die Führung des militärischen Wider von ihnen begingen schon vor der Ver
stands. Stauffenberg wurde 1907 in Schwaben geboren. Er ent haftung Selbstmord. In der Verhandlung
Ulrich von Hassel:
stammte einer katholischen Adelsfamilie und war ein Nachfah gegen die Attentäter verhöhnte der Prä
warb im Ausland
re Gneisenaus. Schon in jungen Jahren zeichnete sich Stauffen sident des Volksgerichtshofes Roland
für die Ziele der
burg durch sein sozial-ethisch begründetes Verantwortungsbe Freister die Angeklagten und demütigte
Hitler-Gegner
wußtsein aus. Auf seine Entwicklung nahm der Dichter Stefan sic öffentlich. Das Tribunal verhängte
George großen Einfluß, als dessen „Anhänger" sich Stauffen- zahlreiche Todesurteile. Die Widerstandskämpfer standen unge
berg empfand. Langsamer als seine älteren Mitverschwörer beugt vordem Volksgerichtshof und nahmen die Todesstrafe in
konnte er sich von der Faszination frei machen, die von den dem Bewußtsein auf sich, für eine gerechte Sache zu sterben.
Die genaue Zahl der Opfer des
„Erfolgen" der Nationalsoziali
deutschen Widerstands wird
sten ausging. Stauffenberg galt
nicht endgültig festgestellt wer
bei einigen Vorgesetzten als
den können, weil noch in den
der „einzig geniale" General
letzten Kriegstagen viele ohne
stabsoffizier. Bis 1943 nahm er
Gerichtsverfahren erschossen
an vielen militärischen Opera
wurden. Es steht jedoch fest,
tionen der deutschen Wehr
daß weit über 10 000 Ange-'
macht teil. Nach einer schwe
hörige des Widerstands den
ren Verwundung wurde er zum
Nationalsozialisten zum Opfer
Oktober 1943 als Chef des Sta
fielen.
bes in das Allgemeine HceresDer „bürgerliche" Wi
amt Berlin versetzt, wo er zu
derstand war vor allem geprägt
nächst unter Friedrich Olbricht
durch das Streben, Probleme
arbeitete. Olbricht war seit
politischer Ordnung und ethi
1938 eine ..treibende Kraft" der
scher Grundfragen mit Gleich-'
deutschen „Militäropposition".
Auf ihn gingen die Pläne der
gesinnten zu klären. Zu diesem '
Zweck bildeten sich zahlreiche
Widerstandsoperation „Walkü
Gesprächskreise. Die Berliner
re“ zurück, in die Stauffenberg
Mittwochsgesellschaft um den'
bald eingeweiht wurde. Schon
Graf Claus von Stauffenberg mit seinen Söhnen. Er wurde
ehemaligen Botschafter Ulrich
nach kurzer Zeit akzeptierte
noch in der Nacht vom 20. Juli 1944 erschossen
von Hassel und den preußi
Olbricht seinen Untergebenen
Stauffenberg als führenden Kopf des Widerstands. Anfang Juli schen Finanzministcr Johannes Popitz konzentrierte sich auf
19-14 wurde Stauffenberg zum Stabschef beim Befehlshaber Fragen des staatlichen Neuaufbaus eines vom Nationalsozialis
des Ersatz.hccrcs ernannt. Dadurch erlangte er direkten Zugang mus befreiten Deutschland. Der Soll-Kreis, benannt nach dem
zu Hitler, ohne den Kontakt zu seinen Mitverschwörern zu ver ehemaligen deutschen Botschafter in Tokio Wilhelm Solf und
lieren. Als sich wiederholt Attentatspläne zerschlugen und die dessen Frau Hanna, umfaßte vor allem oppositionelle Beamte
Gestapo enge Freunde Stauffenbergs wie Julius Leber verhafte des Auswärtigen Amtes. Die bedeutendste Gruppe bürgerlicher
te, entschied er sich, den Anschlag auf Hitler allein auszufüh Widerstandskämpfer war der Kreisauer Kreis. Er vereinig- Ï
ren. Am 20. Juli 1944 gelang cs ihm, eine Bombe in das ostpreu tc Konservative, Sozialisten. Gew crkschaftlcr und Christen. Hel
ßische Hauptquartier Hillers, die „Wolfsschanze“ bei Rasten muth James Graf von Moltke, dessen schlesisches Gut Kreisau
burg, cinzuschleuscn und während ei oft der geheime Treffpunkt der Gruppe war. war ihre treibende ‘
Carl
Friedrich
ner Lagebesprechung explodieren zu Kraft. Der Kreisauer Kreis war am Attentat des 20. Juli nicht
Gocrdeler: Mittel
lassen. Da er in Berlin dringend benötigt beteiligt, verfügte aber über gute Beziehungen zu Stauffenberg.
punkt der zivilen
wurde, um den geplanten Umsturz zu Freister w arf den Mitgliedern des Kreisauer Kreises später vor,
Widerstands k reise,
leiten, mußte er die Wolfsschanze voi sich mit Fragen auseinandergesetzt zu haben, „die zur aus
1945 ermordet
der Explosion des Sprengkörpers verlas schließlichen Zuständigkeit des Führers gehören". Daher wur
sen. Stauffenberg entkam unmittelbar den tlie meisten von ihnen hingcrichict.
nach der Explosion nach Berlin, wo ei Zum Thema . Widerstand liefen die .VN-/tiklatur" findet in
der Nachricht. 1 litier habe vlcii \itschlag der l ibrary of l on^rcss in Washington. DC. rinn /5 O". />ƒ.<
09/99/ eine .\iisstc/lnnj> statt Danach wird sic in der
überlebt. zunächst keinen Glauben
schenkte. E.r versuchte verzweifelt, ho ( Ptumbiu I nirersit]'. \etr Yorkyezeúýt sic entstand in Zusam
he Offiziere auf die Seile der Mtcntätcr menarbeit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit dem
zu ziehen. Erst als Hitler im Rundfunk hundcsi crtcidi^un^smiilisteriam und dem hundcs/iresscamt
Professor Dr. Peter Steinbach. gehören /btS. ist
sprach, brach die \\ idcrstantlsopcration
/locbschtdlchrer fúr den bereich /lislorischc
.Walküre“ zusammen Noch in der
Grundlagen der Politik an der Preien l nirersihd
Nacht wurden Olbricht. Stauffenberg.
Perlin und leissenschaft/ii bei Leiter der Gedenk-;
Albrecht Mertz von Quirnheim und
statte Deutscher Widerstund.
W erner von ILicftcn erschossen Beck

"Res publica" Č. 36/94

16. září 1994

První

soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí.

Jelikož nekandiduji v žádných,
volbách a můžu tedy si dovolit
luxus, že nemusím být s každ
ým zadobře. Proto také na se
tkání disidentů proti komu
nistickému režimu, kam js
em se dostavil na žádost
Jýlka Vargy jsem se již
necítil ve své kůži. Na
rozdíl od dřívějších di
sidentských scHůzek pa
novalo jakési nepříjemné
napětí. Na mou otázku co
že je stěmi mládenci tvr
dými odpůrci komunismu,
kteří v prvních okamži
cích po sametové revolu
ci byli členy vedení OF,
mi bylo odpovězeno jedi
ným ’z nich, který mimo
chodem zůstal v jakési
funci v městském orgánu,
že se vrátili do hospod.
Mám názor, že je to ji
nak, každý nemá hroší kůži sedět s komunisty nej
tvrdšího zrna a co horší
ho nechatsse jimi vláčet
pravděpodobně bez odporu
k rozhodnutím porušujícím
lidská práva. Kompetentní
jsou zřejmě ti, kteří tvr
dí, že Podkarpatská Rus
nebyla nikdy součástí ČSR
at jsou třeba zrovna pře
dsedy kulturního výboru
MÚ. Na to jsem raději to<-|
to shromáždění bývalých
disidentů opusti 1 ee slo-L
--------—--------- —t—-—-----——

S,JKur- und.Festspielstadt

ЯЛІ!™ Jiřss
ven i když ta úroveň není nijak zvlášt vysoká. President
Havel měl svou omluvu směřovat v prvé řadě na Podkarpatskou
Uvnitř Čísla:
~
Rus.VH.
1. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Česko
slovenska: NE SUDEŤÄK&M; leták zmenšeno.

2. B © d Hersfeld- přes 1250 let; výročí láze
ňského města spřáteleného se Šumperkem od 60. let.
3. Dr.Eduard Beneš: Nesete národu vítězství, zkázu
a trest nepříteli a zrádcům."Za svobod.Českosloven."
4. Vladimír Hajný: Dopis Ministerstvu zdravotnictví«1994
■Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
197 3 -1975
1987
r о č n í k 11 číslo 37
obnoveno
__________________________
Vydává: Vladimír Hajný
Red. Mar.ta Zemanová
,ČSA 34. 7P.7 m
raáa:Julius A.Varga
Uzávěrka: 11.9.I994

Dne 26. února 1994, Šumperk

Obracím se na Vás se žádostí o přešěítření ztráty celé mé
zdravotní dokumentace v srpnu r.1991 v době, kdy jsem měnil za
městnání a přecházel jsem z Konstruktivy a.s. v Praze do Výzkum
ného gstavu meliorací a ochrany půdy rovněž v Praze. V Konstruktivě jsem měl jako závodní légařku MUDr.Pavlu červovou, která
má ordinaci v Praze 10 u areálu Vlatava. V té době jsem potřebo
val potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nového zaměstnavatele
a protože paní dr.červová byla na dxoiolené musel jsem celou tu
to slohu na žádost sestřičky zanést zastupující lékařce MUDr.
Olze Chalupové, která sídlí v ordinaci rovněž na Praze 10, ovšem
na úplně jiném míst
.
*
Po zjištění mého zdravotního stavu k mé
úplné spokojenosti jsem se dotázal zda mám tuto slohu mé zdravo
tní dokumentace zanést zpět, ale bylo mi řeČěno, že po návratu z
dovolené dr.červové jí bude moje dokumentace spolu s mnoha delší
mi, kteří potřebovali ošetření v dob
*
její nepřítomnosti, předá
na zpět najednou.
Na celé výci je pikantní to, že jsem byl 21.8.1988 napaden
a trutálně zmlácen do krve důstojníkem StB JUDr.mjr.Zdeňkem šíp
kem, na nějž jsem podal trestní oznámení a v současné dob
*
tuto
kauzu studuje soud. Mám důvodné podezřejí, že mafie StB, což ne
ní bohužel imaginární pojem se angažovala i v této mé žáležitosti, aby zabránila porovnávání mého zdravotního stavu z minulých
dob či spíše, aby získala některá má zdrxavotní vyšetření v sou
vislosti s mým fysickým napadením. Jelikož však věřím i na náho
dy , jed docela dobře možné, že se zrovna má zdravotní dokumenta
ce ztratila i čirou náhodou.
V současné dob
*
mi přetrvávají bolesti v pravé ledvin
*
se
kterou jsem se léčil na ifekční zánět před více jak 20 lety.
Jelikož jsem byl při výše uvedeném útoku mlácen pěstí i do zad
a břicha, domnívám se, že současné bolesti v ledvin
*
a močovém
měchýři vedle prochlazení mohou být i následkem tohoto. Z toho
důvodu potřebuji tuto dokumentaci jak pro soudní instance tak
pro mé ošetřující lékaře, které hodlám s t*
mito
bolestmi v brzku navštívit.

S projevem hluboké úcty
In;.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Š u m p e r k
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Za svobodné Československo

SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCUM1

9. záři 1944

DALŠÍ RÁNY HITLEROVCŮM
Správa hlavného veliteľstva
čs. brannej moci č. 10

Slovenští partyzáni v boji

Jak oznámila vysílačka eZa Svo
bodné Slovensko», provádějí slovenští
Veliteľ čs. vojska na Slovensku hlásí:
partyzáni čilou činnost v německém •
Prudké boje v priestore Zilina-Vnítky trvajú. Cs. voj týlu. Německá doprava je stále na-,
• .■'вská spoločne S partyzánmi sú v útoku proti 19. divízii padána. 12 kin od Hnmcunéhe byl
. t
SS, ktorá utrpela ťažké straty. Mesto Žilina zase v na n kolejen vojenský vlak. Při' tom
bylo zničeno li vagonů s náboji a ' '» * * І
E N І K 1.
šich rukách. Ináč situácia je nezmenená.
platforma s děly. Poškozeno
*12
vag.
.
Silné partyzánské oddiely pôsobia v západnom Slo
I’ Kamence na východ od Humen
vensku, ktoré je obsadené Nemcami, obzvlášť v doline ného byla spôsobená srážka dvou
vojenských vlaků. . Ú Hanušoviec,
rieky Váh.
29 km na východ od Prešova byl.
spálen 5(f m vysoký Viadukt.
V bojích o Kežmarok bylo zabito
450 německých vojáku.
Operační zpráva Sovětské inf. kanceláře z 7. září:
I Králové Lěhoty byla rozprášena,
Na jihozápad od města Lomže pokračyrala naše vojska v bojích německá autokolona. 1'kořisteno mno
o zlepšení svých postavení a vytlačila nepřítele z několika obci.
ho válečného materiálu.
V Rumunsku pokračovala naše vojska v postupu a společně s ru
munskými vojsky obsadila město Sibiu a přes 1110 jiných obcí.
l>o čs. rozhlasu z Londýna promluvil včera presi
Kecko se osvobozuje
Mezi zajatci 2 ukr. ľrouty je také bývalý komandaiil naftových polí
dent republiky l)r. E. Beneš a pravil mimo jiné toto:
llečli partyzáni vyčistili od ve
v ľloesti nemecký gen. mjr. Artliur Brandt a velitel ľl. brigády v Ploesíi třelců lurecko-řeckou hranici. Gu
Nastala chvíle rozhodující. Přibližuje se konec fa
gou. mjr. Tcschner.
šistického panství. Strašná pětiletá válka proti Němec
vernér (trestiada dosazený Němci
Dne 8. záři prekročila naše vojska Rumunsko-Bulharskou
ku je vojensky vyhrána. Rudá Armáda bude v blízké
prchl se skupinou německých vojáku
hranici na úseku Giurgiit-Mangalia, postoupila o 35—65 km
chvíli před Moravskou Ostravou a v slovenských
a důstojníků do Turecka.
a obsadila mčsla Ruse, Ruščuk, Turtukaj, Silistra, Dobrič, město
horách. Pád Německa se vyrovná německým zločinům
a černomořský pristav Varnu a řadu obcí. Bulharská vojska se ne
a šíleným plánům ovládání Evropy a jejích uárodu.
Postup v Belgii a Francii
rozhodla postavit se na odpor.
Je lo osud spravedlivý a zasloužený a přísný (rest
Spojenecká vojska postoupila v
Na ostatních úsecích trouty činnost průzkumných hlídek a boje místního
bude proveden do konce,
Belgii a na severovýchod od Lovaně
významu.
V léto rozhodující chvíli došlo k událostem, jejichž
překročila
přes
tuhý
německý
odpor
význam bude dějinný. Slovensko povstalo a v rozhod
Během 7. září zničeno 13 německých tanku a 9 letadel.
kanál Albertův. Obsazeno město Ypné a důstojné národní revoltě sc postavilo za ČSR,
res. Pokračovalo obkličování Bou lo
již velká většina slovenského lidu nikdy neopustila.
gne a Calais. Spojenecká vojska se
Jeho vojáci a partyzáni se biji s Němci.
blíží k l.iege a postupuji podél MaVytvořili jsme se linei) ze začátku spojení se Slo
asy. Obsazen Sedan.
venskem a loto spojení od r. 1940 dodnes nebylo
V jižní Francii obsadili spojenci
nikdy přerušeno. Věděli jsme nejen co se děje na
Několik hodiu poté, co SSSR vypověděl válku Bulharsku, oznámila město Besancon.
Slovensku, ale věděli jsme také, jaké jsou city
bulharská vláda sov. vládě, že přeruší styky s Německem a poprosila
a přání slovenského lidu.
V Itálii
o přiměří, hne 6. srpna však bulharská vláda veřejně oznámila pouze
V posledních měsících jsme si takřka denně vy
prosbu o příměří. Toto jednáni nemohlo vzbudit u SSSR důvěru a proto
Pokračovaly urputné boje na ja
měňovali své názorv. 8 politickými kruhy slovenské
tato prosba nemohla hýli vzata na vědomí. Teprve dne 7. srpna bul derském úseku fronty. Německé pro
ho lidu a vojáky naše spolupráce byla stále dobrá
harská vláda veřejuě oznámila přerušení styku s Německem a 8. srpna tiútoky odraženy. Jednotky ň. amer.
a účinná. Vyměňovali jsme si plány, co se má při
vyhlásila Německu válku. Tato okolnost umožňuje sovětské vládě, aby armády postoupily na západ od
pravil a učinit a naši spojenci byly o všem informo
zkoumala prosbu bulharské vlády o příměří. (Ze zprávy TASSu.)
města Litcca-Pralo.
váni. Většina slovenských důstojníku a vojáků konala
v posledních měsících dobré služby sobě, svému ná
rodu a plnila vzorné povinnosti vuéi republice a k
Když je rozkaz „vpřed“, neznám překážek a únavy (Suvorov)
spojencům.

В

26.

RUDÁ ARMÁDA V BULHARSKU

BULHARSKO VYPOVĚDĚLO
VÁLKU NĚMECKU

Věděli jsme už začátkem srpna, co se připravuje.
Věděli jsme den a hodinu, kdy Němci oznámili Ti
soví a Machovi obsazení Slovenska a učinili jsme
proti lomu společné přípravy. Stateční slovenští dů
stojníci nám poslali své plány, jak a kde se postaví
na odpor Němčinu. Všechna rozhodnuti jsme učinili
společně a ve shodě. Bude lomu lak i nadále a ze
jména při budování nové republiky doma.
Nezůslauete sami. Nejste jen povstalci, nýbrž části
čs. armády uznané spojenci. Jste předvojem slavné
Rudé armády a Cs. armádního sboru v SSSR, který
je dnes nedaleko od Vás.
Jste vnitřní armádou československou. Nesete ná
rodu vítězství, zkázu a trest nepříteli a zrádcům.
Zhroutí sc Německo, zhroutil sc už moráluě i po"
liticky zradcovský bratislavský režim.
Vám v Čechách a na Moravě pravím toto:
Pomáhejte Slovensku už dnes. Přijde brzy chvíle,
kdy i vy budete hnát Němce a zrádce, jako to dělají
dnes ve Francii a v Belgii. Přijde pomoc, přijde
Rudá armáda, přijdou spojenci ze západu, přijdeme
na pomoc i my v cizině.«
V závěru p. president varoval Němce, že budou
odpovídal za zločiny, jichž by sc snad ještě v po
slední chvíli vůči našemu lidu doma dopustili.
»Nic nezůstane iieodčiněno. Slovenští vojáci lo dů
kladně začali a věřím, že lo v celé republice slavně,
brzy a důkladně zakončíme«.

Myslím, že je na místě stále a stále některým lidem připomínat, proč
asi ve válečných novinách bylo mnoho místa popsáno rusínsky. Je logické,
- že tito vojáci, kteří tvořili velkou Část východní armády nemohli bojo
vat s Němci na západní frontě. Ale na východ do čs. armády utíkali houfně.1 v.H.
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Za svobodné Československo

BUĎTE SOUDCI
SPRAVEDLIVÝMI A PRÍSNYMI
Včera ráno, když karpatskými horami zazněl hukot
kanonády, nastoupily jeduolkv I. čs. saní, brigády
řádu Suvorova a Bohdaua Chmelnického pred svého
velitele, gen. Svobodu.
>Vojáci
*
oslovil gen. Svoboda shromážděné útvary,
>stojíme ua prahu vlasti. Uvědomte si, jaký čestný
úkol vás očekává. Všichni spolu jsme za splnění to
hoto úkolu zodpovědní před svým svědomím, před svými
národy.
V této chvíli je třeba si připomenout i,- co bylo a
jc a co chceme.
Kdo uás připravil o svobodu? Kdo roztrhal na kusy
naši vlast? Kdo oddělil národy ('SR od sebe a poštval
jc proti sébě? Kdo v těchto zločinech pomáhal? Kdo
u nás vraždil a loupil? Byli to Němci a Maďaři, po
máhali jim zrádci!
*
Gen. Svoboda se pak zmínilo ncjstarašuějších zlo
činech, kterých se na našem lidu dopustili a pokračoval:
»Za několik hodin budete míti příležitost trestal
viuníky. Buďte soudci spravedlivými a .přísnými!
Neodpouštějte nikomu, Vždyf nevite, zda v ta
kovém německém frajtru, ordonauci, za pár let ne
vyroste nový Hitler. Za všechny zločiny, spá
chané na národech Československa a na ce
lém lidstvu, neni zodpověděn jen Hitler, ale
celý německý národ. Potrestejte proto kaž
dého z nich, koho přistihnete se zbraní v ru
ce na československém území, ať jeto Němec,
Maďar nebo zrádce kterékoliv národnosti.

Přísně potrestán musí být každý, aby se tyto zločiny
již vícekrát neopakovaly. Kdybychom byli shoví
vaví, budoucí pokolení by nám to neodpustila.

Na druhé straně si v této památné chvíli uvědomte,
kdo nás ani v uějtěžších chvílích neopustil, nezradil,
kdo mim zůstal věrný ua život a ua smrt. Kdo má.
zásluhy, že byla téměř již zničena armáda němec-,
kých zločinců, že potlačované národy jsou osvobozo
vány. že v SSSIi jc naše armáda, že stojíme n hra-,
nic Československa, že za několik duí a hodin vsto
*
pinie do vlasti a budeme, si moci stisknout ruce s bo
jujícími slovenskými vlastenci a se svými, drahými.
Vy víle, kdo to je. Jsou to sovětské národy, je to
sovětská vláda, je to maršál Stalin!,
Věrnost za věrnost ! Loučíce se se Sovět
ským svazem, slibujeme, že zůstaneme Jeho
národům navždy věrnými. Jeu tak se jim od

vděčíme za to, co pro uás učinily, ale také'na věky ■
zabráníme tomu, abychom znovu ztratili svobodu.aby
se opakovaly hrúzy a zločiny posledních let.«
Gen.' Svoboda povzbudil vojáky, aby si vzali pří
klad z hrdinných činů svých kamarádů ti Sokolova,
Kijeva, Bílé Cerkve a Žaškova. »Hledí na mís naši
sovětští kamarádi, upírá na uás zraky celý svět.
Bojujte tak, aby ti všichni nám řekli: Dobře jste to,
chlapci, dělali.*
Pan generál potom potřásl ruce a popřál bojových
úspěchu všem velitelům jednotek a dal si zavolat z
každé roty jednoho poddůstojníka ucho vojína, aby
jejich prostřednictvím předal své pozdravy a přání
všemu mužstvu. Končil právě poslední nástup a jed
notky se s písněmi rozcházely do svých rajónů, když
je zastihl rozkaz k okamžitému pochodu. 1. čs. sam.
brigáda řádu Suvorova a Bohdana Ch mělnického
vystoupila.

Загреміли гармати!
Загреміли. зашуміли
Дужії гармати,
Потряслися полонини,
ТаІІ цілі Карпати.

5

^aše pěchota nezná překážek. Směle překračuje řeku
a žene před sebou překvapené Němce

З нами славні браття
Зі сходу ідуть,
Браття червопоарміііці
Ворога женуть і б'ють!-

чет. Иацкуи Г.
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NA NĚMECKÉ VRAHY — PAL!
výbuchů si mnozí uvědomili celou tu
II. — Začalo »lo« zasvitání. Lesy obrovskou silu liudé armády. Uvě
a hory karpatských předhoň vrátily domili si sílu toho malého úseku
. mnohonásobnou ozvěnou ty první trouty, který se snad již zítra pře
.stovky ran, které vylétly z hlavui valí přes Karpaty na půdu česko
slovenská.
děl. a minometů všech ráži.
>To učni vraždil bezbranné ('echy,
•$Й»Міг dobře!^ křikl ještě svému
Slováky,
židy . . .•: usmívá se u
bratrovi-miřiči dělovod houlnice voj.
Holomíček z Českého Malina. >Af jedné l’T baterie Slovák rl.Ondrašani jedeu náboj nepadne mimo! Pla čík. Ale smrt granátem je příliš
mírná pro katani z luhlíiiskciiu tá
tíme za Malin.»
bora smrti.»
Odplácíme

Jako u Kijeva

V uěmecké obrauě se rozpoutalo
peklo. Za několik minut byl celý
prostor zahalen kouřem, plameny
hořících domů, černým dýmem ho
řících naftových čerpadel, foutánami
hnědé země, červeným prachem z
cihel.
> Kijev!< vzpoměli si stáři vojáci.
Z německých okopů vyskočilo ně
kolik postav. Vrazi se snažili prchat
pied trestem. Klopýtali a padali v
ohni výbuchů zpitomělí děsem. Ale
nejvíce se jich již nikdy nezvedne.
Zůstali tam, zasypáni, utlučeni ve
svých dírách trestající silou sovět
ského a československého dělostře
lectva.
Vzduch se chvěje strašlivou vřa
vou; šumí, hučí, ječí, řve. Jako ohnivý déšf vylétají náboje »Ka(uš«
a »Andrjuš«.

Málokdo si uvědomuje, kolik práce
je zapotřebí, aby se všechny ty tuny
rozžhaveného kovu snesly přesně na
hlavy německých zlosynů.
Po obdržení rozkazu k dělostře
lecké přípravě pracovaly celou noc
počtáři děl. pluku kpt. R. pod vedeuínt dcs. iug. Krciudlera, aby
střelecké prvky byly včas dodáuy
bateriím. Zde pracují i první žeuypočtářky v čs. armádě, vojíui Čer
venková a Pejšová.
Bezvadně, bez jediné poruchy
pracovalo ’ spojení. Po celou dobu
palby konali vzorně službu telefo
nisté vojíni Pokrupaa Itiletý Mokrý,
kteří uprosili svého velitele, aby je
přidělil ua pozorovatelnu.
Statečně se chovala děvčata, která

To byl jen začátek

Posledních 15 raiuut! Palba se
stupňuje a nad naším úsekem se ob
jevuji desítky sovětských letadel.
Do výbuchu granátu, obláčků šrap
nelů a ohně »Ka(uš« letí bomby.
Letadla se řítí střemhlav na těch ně
kolik německých postavení, která
přežila 2 hodinovou palbu dělostře
lectva.
Hodina H. — Sovětská pěchota
překročila reku a postupuje. S hor
se rozjely tanky.
Bitva se přenáší dál. Sovětští vo
jáci a lanky mizí v kouři ještě plauoticích požárů. Jdou lam, kde se
ua horizontě rýsují majestátu! silu
ety Karpat, kde vidíme již Česko
slovensko.
Vpřed 1

Delostrelci dali Němcům první
splátku v boji o Československo. Na
řadě jsou nyní naši pěšáci, automatčíci. lankislé, miuometčici, kulometčíci. Snad již za několik hodin zabijí
své první Němce na území své vlasti.

Pochvala našim dělostřelcům

Naši nás už slyší

«Jistě to slyší i uaši ua Slovensku»,
proneslo současně na pozorovatelně
několik vojáků.
«Kaši vědí, že jim jdem na po
*.
moc
myslí si každý u dril. Nabí
ječi, kteří dávno odhodili blůzy,
pracuji v košilích s vyhrnutými ru
kávy. Všichni jsou zpoceni, zčernalí
prachem, i dělovodi pomáhají nabí
jet. Nabíječ, voj. Vajnagi nehledí
na odřené, krvácející ruce. Vždyf
každý granát rovná mim cestu domů!
Síla trestající

Suad teprve včera, v

Ti, kteří nestříleli

hýla po prvé v boji. Voj. Naďa
Rudeuková, spojařka jedné PT bate
rie. byla výbuchem napolo zasypána
ve svém okopu. Střásla se sebe hlí
nu, zasmála se a konala dále svou
službu.

tisících

Jak se dovídáme, vyslovil velitel n-lé pěší divise dělosřelcňmděl. pluku4
zvláštní pochvalu za dohrou práci, kterou podpořili jeho pěšáky a způso
bili Němcům na úseku léto divise těžké ztráty.

Допоможемо нашим партизанам!
Словаки ведуть ипщівну бороть окупанти ще більше граблять па
бу s гітлерівцями. Карпатські пар ніє населення, забирають в людей
тизани борються разом з Словаць підішдіі і копі, шоб підвозити за
кими партизанами. Вони стоять гарбане добро в Мадярщину. На
на варті, та пильнують. щоб пі род підводи xou.it;, а копі відганяй
одна а втома ти па, ні один поїзд в лісп під. захист партизанів. В
У'.кітіродщіпн і ІІеречіппцині парти
не. проїхав з нашої країни.
Тепер мадярські та німецькі зани ведуть активні дії.

*’Res

©ublica” č. 37/94

Není samozřejmě náhoda, SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
Že ve dnech přátelství s
městem Bad Hersfeld se v
Šumperku objevily tyhle
plakáty Republikánské st
rany. Byla to neúcta k
přátelům, které jsme po
zvali na návštěvu. 0 to
větší, že se sudetskými
Němci nemají nic společ
ného. Já jsem se rád
zúčastnil jejich prog
ramů a vystoupení v
sobotu dopoledne a nad
chli mne muzikanti dže
zové kapely a vystoupe
ní malých děvčat. Při
rozeně, že Republikáni
mají pravdu v tom, že
Němci nás do toho srab
dostali a musíme trvat
na náhradách okupace
českých zemí. Tak jako
musíme trvat na náhra
dách okupace v r.1968
po bývalých sovětských
republikách. K těm dnů
Bsd Hersfeldu ještě to
lik, že mne velmi mrze
la na této slavnosti ne
účast šumperských obča
nů. Je třeba si jednou
provždy zafixovat, že
zrada sudetských Němců
a následující násilí na
českém obyvatelstvu s
příp ravou jeho genocidy
na jedné straně a vraž
dění sudetských Němců
po válce českými zloči
nci jsou tragediemi ob
Sudetští Němci si mohli vybrat, zda Hitlera nebo Československou republiku. Většina
ou národů. A zločiny pro
vybrala Hitlera. Takže odsun byl spravedlivým a velmi mírným trestem za příkoří,
ti lidskosti jsou neproml- si
která nám sudeťáci způsobili. Trestem za jejich vlastizradu, vraždy, koncentrační
čitelné. Je naopak potře
tábory. Nemají právo na návrat. Každého ministra nebo poslance, který by s nimi
ba spojit síly k odhalení jednal, považujeme za vlastizrádce a za vlastizradu je jediný možný trest - ten
nejvyšší. Urychleně však musíme donutit německou vládu k zaplacení náhrad pro
a ods ouzení ev. zveřejně
naše oběti druhé světové války a k úhradě všech škod způsobených nacistickým
Německem v bvvalém Československu.
r.
.
.
ní těch zločinců na obou
stranách. Nemusíme s dr.Sládkem souhlasit avšak musíme mu zaručit právo, aby
svoje názory mohl.hájit. V Brně přijmuli precedens - vyhlášku o shromažďová
ní v centru. Nepřipomíná Vám to něco? To něco kvůli kterému jsme se museli
za totality shromažďovat mimo Václavské a Staroměstské náměstí. Vážení, dnes
se úřady sjgcují proti Sládkovi a zítra proti komu? Dnes^mají v Brně tyto žá
dosti o shroždování formální nedostatky. Ale dnes zároveň mají takové formál
ní nedostatky i restituční žádosti. To není náhoda, že t.zv. naše nezávislé
soudnictví narvané soudci či jejich poskoky z totalitní éry ví přesně, kde má
spravedlnost být znásilněna. Mají v tom i v justičních zločinech nebývalých
rozměrů náramnou praxi. Milan Uhede 11.9.1994 v pořadu "7 dní” se ztrapňoval
svými výroky o denacifikaci v Německu, kterou parafrázoval do našich časů v
tom smyslu, že proč bychom dělali nápravu křivd už teä po;‘revoluci za pět let,
když v Německu ses tím vyrovnali hlavně morálně až za 10 či 15 let. Ale už
mu ušlo, že agenti STASI ve státních službách nemohou pracovat ani jako zame
tači a to hned o toho r.1990. Podle předsedy parlamentu je П8 vyrovnávání se
s minulostí příliš brzo, zatímco většině t•zv.pravicových koryfejů politické
scény se tyto požadavky jeví už jen jakoby zastydlá puberta. Nezbývá než na
adresu našich Hej-Slovanů, kam rád patřím říci, že je dosti toho čeho se u
Němců je nám třeba poučit. Možná proto, že s totalitou mají nezáviděníhodné
zkušenosti.
v
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1250Jahie

Urkundlich beginnt die Geschichte
ím Jahre 736 n. Chr.,
ais der Bonifatius-Schuler
Sturmius einige Holzhůtten
baute. um ais Einsiedler in der
Wildnis zu leben. Nur drei Jahrzehnte später begann Lullus, der
Nachfolger von Bonifatius ais Erzbischof von Mainz, mít dem Bau des
Klosters Hersfeld und legte damit den
Grundstein fůr die Entwicklung der
,
Stadt und eines kirchlichen Imperiums,
der Reichsabtei Hersfeld, gefórdert durch
Karl den GroBen.
Impressum js
Herausgeber:
Verkehrsbůro der
Kreisstadt Bad Hersfeld
Fotos: Verkehrsbůro Bad Hersfeld
Druck: Hoehl-Druck, Bad Hersfeld

Kulturhistorischer Rundgang:

xj-

©Das Linggdenkmal erinnert an den

@ Die steinemen Patrizierhäuser aus gotischer

badischen Oberstleutnant, der 1807 die Stadt
vor dem Niederbrennen durch napoleonische
Truppen rettete.
(2)Im Katharinenturm hängt Deutschlands
älteste Glocke, die Lullusglocke.
@ Die Ruine der Stiftskirche, gróBte
romanische Kirchenruine Europas, ist die
Spielstätte der Bad Hersfelder Festspiele.
(4) Das Museum und der Kapitelsaal
des alten Klosters laděn zu einem Besuch ein.
(5) Das Vitalis-Kreuz in den Anlagen markiert
die Stelle, an der die Bůrger in der Vitalisnacht
des Jahres 1378 einen feindlichen Angriff
abwehren konnten.
(6) Die beiden Teiche sind Reste
des frůheren Stadtgrabens.

Zeit mit ihren Renaissance-Giebeln sowie die
gegenůberliegenden Fachwerkhäuser sind Zeugnisse der letzten Baublůte des Hersfelder Klosters
(8) Der Kirchturm der gotischen Stadtkirche
ist das Wahrzeichen Bad Hersfelds.
(9) Das Kusterhaus, ältestes Fachwerkhaus
der Stadt aus dem Jahre 1452 ist in seiner
urspríinglichen Form erhalten.
@ Das Rathaus, ursprůnglich gotisch (1371),
erhielt bei einem Umbau 1607 bis 1612
die Renaissance-Giebel.
@ Vom Lullusbrunnen, vcr dem Rathaus,
inmitten der FuBgängerzone, lohnt ein Blick zurůck
auf Rathaus und Stadtkirche.
@ Es empfiehlt sich ein Abstecher
zum Stadthaus.

@ Die Linggklause diente einst
dem Retter der Stadt ais Herberge.

© Das alte Fachwerkhaus gegenůber
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wurde während des 30jahrigen Krieges gebaut.

•

@ Die Konrad-Duden-Schule,
einst alte Klosterschule,
trägt heute den Namen ihres beruhmtesten
Direktora (1876 - 1905).
@ Die Luisenschule dokumentiert
die Baukunst des 19. Jahrhunderts.

■ c
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© Das bemalte Haus ain Brink
mit seiner täuschend echt wirkenden Fassade
hat schon so manchen Besucher ůberrascht.

@ Die Hospitalkapelle am Brink.
® Sůdtor
@ Der kurze Weg zum Kurpark lohnt sich.

1

v.

Die Stiftsruine, groBte romanische Kirchenruine Europas.verwandelt sich im Sommer zur groBten Freilichtbiihne Deutsch- ;
lands. Namhafte Schauspieler und Sänger spielen vor begeistertem Publikum. Bekannte R egisseure inszenieren Stíicke d er
W eltliteratur, Musicals, Opeirn und Konzerte.

Linggplatz

Jeden Dienstag und Freitag ist Markttag.
Jeder erste Samstag im Monat ist Erlebnissamstag mit Jazzfestival, Muckenstúrmerfest und vielen anderen Attraktionen.'

ю

-

-

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Jir«a

Podle svého nejlepšího vědomí і
svědomí také rozhodla: shledala, že Váš
syn je vinen spácháním přečinu a vy
měřila trest - nepodmíněný, při horní
. hranici trestní sazby, v podstatě dle ná' vrhu prokurátorky. V odůvodnění výro ■
ku se hovořímimo jiné o vysokém stupni
společenské nebezpečnosti počínání od-;
souzeného. "Soudila jsem ho jako běž

---- • poslraveia
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títtiom v Bmt • obchodní odděleni

ného recidivistu. Mým úkolem nebylo
zkoumat opodstatněnost předcházejících rozsudků, ale zjistit, zda spáchal
trestný čin. A ten spáchal"
- -r— Dva dny po soudu prý doktorka ■
Horváthová dostala z věznice zprávu, že
Váš syn 'ukončil odmítání stravy’.
Dodnes nechápe, proč jí to oznámili,
když pří přelíčení nepadlo o nějakém
hladovění ani slovo. Smrt Vašeho syna
ji šokovala.
Doktorka Horváthová nám řekla, že
přesvědčení o vlastní nevině ji posilova
lo, když bvla později vystavena výpa
dům Vašeho druhého syna, když dostá' vala anonymy vyhrožující únosem dcery
■ a četla osočující články v novinách.

"Vždyckyjsem se snažila rozhodovat
Spravedlivě. Kdybych teď odešla, lidé
by si řekli, že nemám čisté svědomí.
Ale já ho mám."
j.f 3-._,
MILÁ PANÍ WONKOVÁ,

g
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aost se obhájit* Jedině ZB a Rudá kráva* Bejedeó do pPraha na sjezd Charty 77 v sobotu*
Itím j iž telefo n i 0 4 3 8 / 238 15
S tále ró s tih a jí , protože odmítán vyp ovíd at,ale naproti ,že poskytuji interirie novinám

k le sly

LB*

Ani nám nedají mož-

23.září 1994

navštívili jsme v Trutnově také
prokurátorku Elišku Rychlíkovou, která
. vypracovávala návrh na Pavlovo vzetí
do vazby a intervenovala u jeho posled
ního soudu. Komise ČNR vé své zprávě
konstatovala, že prokurátorka se stejnou
pečlivostí nedbala na důkazy ve pro
spěch obviněného jako na důkazy v jeho
neprospěch, což bylo její povinností.
- Vytkla jí také to, že neuplatnila návrh na
objektivní zjištění Pavlova zdravotního
stavu - a to jak odpovídajícím odborným
vyšetřením, taky neposlednířadě Vaším
výslechem. Doktorka Rychlíková pra
cuje stále na prokuratuře ý Trutnově.
Váš syn pro ni byl "běžnou sedmičkou
cé", za kterou se dávalo několik měsíců.
I ona byla přesvědčena, že je komediant.

cejnímu vyšetřování. Vyzvala také ge
nerálního prokurátora ČSFR, aby změ
nil rozhodnutí vojenské prokuratury o
zastavení trestního stíhání vůči přísluš
níkům Sboru nápravné výchovy z královéhradecké věznice, kde Pavel zemřel.
Ale nová komise už ustavena ne
byla. Policqní vyšetřování nevedlo,
pokud víme, k žádnému podstatnému
výsledku. Á pokud jde o prokuratura,
tak jqí představitel loni v září potvrdil,
že "jakékoliv nezákonné bití nebo mu
čení" Vašeho syna v hradecké vazbě
bylo svědeckými výpověďmi a znalec
kými posudky jednoznačně vyloučeno.
(Možná Vás také napadá, mohlo-li být
nějaké bití či mučení zákonné.) Nepro
kázalo se, že by strážní a vězeňští "refe
renti režimu" porušili své povinnosti.
Pokud jde o vězeňského lékaře
Radima Beka, bylo zjištěno, že "vzhle
dem ke své nedostatečné erudici a ne
zkušenosti s problematikou hladovek
zapříčinil svou nečinností" Pavlovu
smrt. Lékařovo jednání bylo kvalifiko
váno jako trestný čin ublížení na zdra
ví (ovšem z nedbalosti; úmysl nebyl
prokázán) a na něj se, jak možná víte;
vztahovala amnestie z ledna 1990.
Doktor Pek nebyl postižen ani profes
ně; lékařská komora se od případu dis
tancovala s odůvodněním, že se ode. hrál ještě před jejím vznikem. Dnes
působí dolrtor Pek jako obvodní lékař
v Hradci Králové. Mluvili jsme s pa
cienty, kteří jej hodnotí jako serióz
ního a pečlivého zdravotníka.
I

VÁŽENÁ PANÍ WONKOVÁ/: |

tušíme, že Vás náš dopis stejně
jako úřední zprávy neuspokojí. Nezbý
vá nám než doufat, že se jako věřící
člověk dokážete s nevyhnutelnou ne
spravedlností tohoto světa smířit a že
uvěříte a snad 1 odpustíte lidem, kteří
Vašemu synovi ublížili nebo kteří mu
nedokázali v rozhodujících chvílích po
moci. Ať už proto, že mu nevěřili, nebo
proto, že jednali čistě profesionálně, že
Váš syn pro ně představoval jen jeden z
"O Wonkovi jsem v té době nevěděla mnoha rutinních případů. Těžko jim
víc, než co mi předložil vyšetřovatel." ovšem tohle může někdo vyčítat. Jedině
Je to trochu divné, ale je to možné; ne snad právě Vy jako matka. Ále rozho
_ každý poslouchal Svobodnoý Evropu.
dovat o vině mimosoudníje možná ještě
obtížnější než posuzovat proviněníproti
VÁŽENÁ PANÍ WONKOVÁ,
zákonům. Snad se s námi shodnete v
-- S -Жг
předpokládáme, že znáte závěry tom, že i při morálním souženíje lepší,
poslanecké vyšetřovací komise. Svou aby jeden možná provinilý nebyl za^činnost.ukončila loni,y.čerynu, Ye syéu„ vržen a vyobcován, než aby byl spolu s
poslední zprávě doporučila, aby ČNR prokazatelnými viníky odsouzen jeden
r«-’»toNA1»93
nadále dohlížela na "vyšetřování smrti ; H’wi
Vašeho syna. K tomuto stanovisku do-'’
, spěla vzhledem k neuzavřenému poliIRENA JIRKŮ • JAN PLACHETKA.

Fémovou vraždou
zlikvidovali Pav
la a nyní se chy
-t -Йstají na Jirku.
Nedávno jsem si přečetl, že soud rozhodl o psychiatric
kém léčení Jiřího Wonky. Ano tak skončí všichni, kdo si_
budou důrazně stěžovat na Novákovu “nezávislou" justici.
Článek z "MF Dnes" je nechutným šklebem do Pavlova hrobu.
a!

.Předpokl.cena: 2,- Kč
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APOLLO PLCOPDS COMP
(f ST. 1990)

V Šumperku, dne 27-února 1994

Vážené
Ministerstvo spravedlnosti
české republiky
Vyšehradská ul. 6- 16

NEZAPOMEŇTE, že opět doide ke změně času. a to v noci

ze soboty 24. září na neděli 25. září, kdy začíná zimní Sas. což
znamená, že sl budeme moci o bodlnu déle přispat.

Praha 2 - Nové Město

Věc: Ždádost o informaci týkající se příkazu NejvySŠÍho soudu
ČSFR ■- vojenské kolegium, projednat obžalobu vojenského
obvodového prokurátora Praha vyšším vojenskýii soudem Tá
bor.
Dne 20.3
1992
*
jsem obdržel sdílení 6.70/91 z Vyšší vojenské
prokuratury Příbram, ve kterém mé náměstek vyššího vojenského
prokurátora pplk.JUDr.Edvard Kubečka sděluje na můj dopis^z 23února 1992, týkající se mé inzultace bývalým ©jr.JUDr,Zdeňkem
Šípkem, že byla postoupena vyššímu vojenskému soudu Tábor. Dále
mi sděluje, že Nejvyšší soud ČSFR - vojenské kolegium tomuto
soudu přikázal projednat obžalobu vojenského obvodového prokurá
tora Praha, ve které je zahrnut mimo jiné i fyzický útok Z.Šípka
vůči mně ze dne 21.8.1988.
Jelikož od té doby uplynulo již přesá dva roky a jelikož me
zi tím došlo k přetrensformaci našeho soudnictví, jednak vlivem
rozpadu státu a jednak přetvářením vojenských soudů v civilní,ne
vím zcela přesně kam se mám obrátit o informaci, jak dalece se
pokročilo v příprav
*
procesu v kauze doktora majora šípka a pro
to se obracím přímo na Vaše Ministerstvo spravedlnosti.

Přirozeně chápu, že soud se musí podrobn
*
seznámit s výsle
dky vyšetřování, ale na druhé straně mám obavy, aby tento brutá
lní čin zdivočelého majora StB nebyl odložen ad acta, bez jaké
koliv informace postižených osob. Uplynuly již zase dva roky.
Vzhledem k tomu, že op
t
*
pocituji bolesti v pravé ledvině
se kterou jsem se léčil v mládí na infekční zánět a velmi brzo
budu muset vyhledat lékařské ošetření, se domnívám, že fysický
útok Zdeňka Šípka údery do oblasti ledvin i močového měchýře a
genitálií, mohou mít vliv i na zhoršení mého současného zdravo
tního stavu.
Není bez zajímavosti, že má veškerá zdravotní dokumentace
se ztratila po srpnu 1991 z mého zdravotního střediska u MUDr.
Pavly červové na Praze 10. Mám důvod se domnívat, že toto není
bez souvislostí, které měly vést k odstranění domnělých stop,
které by se v této dokumentaci proti stíhané osobě mohly nalé
zat •
Žádám tímto Ministerstvo spravedlnosti též o to, aby ve sdě
lení o tomto mém dopise a jeho obsahu uvědomilo i soudní instan
ci, která se nyní zabývá po zrušení vojenských soudů případem
JUDr.Zdeňka šípka.
S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír Hajný
ČSfi 34, 787 01 Šumperk

Strana 4

Za svobodné Československo

Červená armáda, armáda hrdinov
všetkých národov v SSSR!
Stá a kí;'i rozličných národov 8SS1I
v bratskej rovnosti bojujú jedou
vedla druhého v radoch bohatierskej
Červenej armády za zničeuie faši
stických okupantov, za slobodu všet
ky cii utláčaných národov Európy.
V siacheinej súťaži záwxlia v hrdin
stve llusovia, Ukrajinci, Grnzíui,
Zidia, Azcrbeidžauci a iní. Teraz
boly uverejnené štatistické údaje o
vyznamenaných vojakoch Červenej
armády. Úhrnom boio vyznamenané
3 miliony. Presuii štatistiku máme
o 2,227.676 vyzuameuaných. Medzi
nimi jc 1,552.025 Rusov, 312.925
Ukrajincov, 93.1)66Bielorusov,8.925
Az.erbeidžaurov, 14,836 Gruzínov,
16.251 Armiauov, 15.7Ї5 Uzbekov,
2.14(> Tadžikov, 2.190 Turkmenov,
22.622 Kazachov, 2.602 Kirgizov,
2.086 Karelův, 1.447 Moldavanov,
1.476 Litovcov, 2.532 Lolyšov,
1.996 Esloncov, 45.000 Židov,
41.324 Tatarov. .14.027 Mordvínov,
12.740 Čuvašov, 6.990 Baškirov,
5.33", Udmurtov, 3.714 Osetincov,
3.201 Коші. 1.574 Burjatov, 5.667
Marijcov a pod.

ľodľa tej samej statistiky Červená
armáda má v svojich radoch 4.472
hrdinov Sovietskeho svazu, medzi
nimi 14 vojakov je dvakrát, jeden
trikrát hrdinom Sovietskeho sväzu.
Medzi hrdinami je 3.023 Rusov.
747 Ukrajincov. 7!) Bielorusov, 15
Azerheidžancov. 28 Grnzíiiov, 4 Kirgizi. 4 Kareli, 2 Lotyši, G Estoncov,
47 Židov. 89 Tatarov, 25 Baškirov,
25 Mordvínov, 19 Cuvašov, 6 Ma
rijcov. 12 Osctinov; Ldmurti, Коші,

14. září 1944

S M R T V E T Ŕ E L,C Ú M A Z R Ä D C Ú’M!

Dohoda о příměří
s Rumunskem

Od [0. do 12. září vedla se v
Moskvě jednání o podopsání do
hody o přímoří s Rumunskem.
Chrabrost, sebaobetavosf, vytrva Jednání se zúčastnil za Sov. svaz
losť a pevnosť v boji to sú hlavne V. M. Molotov, A. J. Vyšinskij, I.
príznaky masového hrdinstva v ra M. Majssij, 1». Z. Manuilskij, N.
doch Cenenej armády. Sovietsky V. Nr.vikov. cr.i. V. ľ. Vinohradov
sviiz všetkým svojim národom dal a k.ijtradiiiira! V. 'í. ilogdenko, za
tovnaké práva a práve tým rozvi Velkou Britanii pan Kerr, za USA
nul v nich pocit lásky k vlasti. vyslanec раді llarrimann.za Rumunsko
L. Patraškauu, gen. I). Damačauu,
MЛ
B. Stirbej a F. 1’opp.
Po ukončení jednání byla dne
12. září dohoda podepsána. Přesné
РІДНЕ
znění dohody bude uveíejueno poz
ději.
ЗАКАРПАТТЯ

Jakuli. Charkasi, Burjali. Kuuiyki,
l’erkesi, Kabardioci a iní.

Вже бач«мо із далека
рідпії Карпати,
плачуть, тужать у неволі
наші рідні брати.
Плачуть, тужать і чекають
щасливу хвилину,
коли проПдем і збудуєм
німцям домовину.

Всі ми сими Закарпаття,
ми то добре знаєм,
ми сла'яне, за слав янсгво
сміло в бій вступаєм 1
Покажемо і ми світу,
що мп тоа.е люде,
що ворог в нас в респуб.іппі
панувать не буде.

За матереіі і зі батьків,
за ріднії горн,
зарід пий край ідемо в бій,
за паші простори !
чет. Томат Ю.

Z O SVETA
— Arináduý generál Tolbuchin bol
menovaný maršál oni Sovietskeho
svazu.
— Maršál Sovietskeho Sväzu Timošeuko, ktorý viedol operácie II.
a lil.ukrajinského fronta v Rumunsku,
bol vyznamenaný rádom Suvorova.
— Laval, kat francúzskeho národa,
utiekol do Nemecka. A kam utečie
z Nemecka?
- l.oduá doprava medzi Švéd
skom a Fiuskom bola prerušená. Žia
dosť Nemecka o obnovenie dopravy
bola Švédskom zamietnutá.
«
— Už. dr.ihý deň prevádzajú tisíce
bombardovacích lietadiel ničivé ná
lety na Nemecko. Ťažký nálet bol
prevedený na seraďovacie nádražie
vo Frankfurte, na Stuttgart a na
Berlín. 1.000 lietadiel bombardovalo
naftové zdroje Nemecka.

BOJ V HORÁCH VYHRAJE TEN, KDO JE SMĚLEJŠÍ,
RYCHLEJŠÍ, STATEČNĚJŠÍ A VYTRVALEJŠÍ І
Vydává oddělni osvěty a propagaudy

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ČfVRTEK, 14. ZÁŘÍ 1944.

ČÍSLO 31
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T. G. MASARYK — 14. IX. 1937
Rok po smrti T. G. Masaryka, v září i 938, došlu
k Mnichovu. Ztratili jsme svobodu — plod Masary
kova životního díla. Celý svůj život posvětil první
president republiky boji za dosažení svobody. Věděl
dobře, že svoboda nám sama uepadue do klína, nýbrž,
že se musí vybojoval.
Když sc v minulé světové válce organisovaly naše
legie, Masaryk vyzýval ke vstupu do československého
zahraničního vojska těmito slovy:
?Nuže, ukažte, dědicové slávy reků Žižkových, že
nezklamou se ti, kdož ve vlasti plné žalářů a čerstvých
rovů, ve vás skládají svoji naději a čekají od vás
spásu a svobodu. Zaplašte leskem .svých

zbraní, vracející se s t í u у dob pobělohor
ských, v y ry j t e os tří m s v ý ch meču v pa
ni e t i nepřátel v z p o ш í u k u nádoby Božích
bojovník ň.
Bo zbrane, Čechove, Slováci! Nechť vítězshi provází prapory naše a vede nás k svobodě!»
Masaryk nikdy nepodceňoval nepřítele — pruský
militarism, dnes vystupňovaný na uejvyšší možnou
míru hitlerovským fašismem. Již tenkrát on správně
hodnotil Němce:
»Pruský militarism, to je organisovaná útočnost.
Pruský militarism — to je hlavní a vedoucí funkce
loupežného stálu.«

,S národem německým není možný inír, s ním nutno bojovat nůž na nůž. Ano nůž

na nůž až do konce, což není nelidské. Bratří! Před vámi stojí nepřítel, který není
sentimentální. Naše povinnost káže nám proto bojovat až do vítězství Iм

T. G. Masaryk věděl, ze boj není lehká věc, že
boj není procházkou, že vítězství sc musí často za
platil i životy nejlepšich synů národa. Bez boje a obětí
není svobody! První prcsideul řekl:
*Smrt ' boji není zlá. jc lo smrt čestná, je to
smrt lepší, nežli pozvolné uuiíráiii v okovech ncpřílelev.
Připomínáme si všechna tato slova našeho presi
denta ílsvoboditelc ve chvílích, kdy u hranic naší
drahé vlasti svádíme hoje se zuřivě se bránicím ne
přítelem, cítícím blízkost konce. Našim bujeni získáme

svobodu, získáme naši samostatnost, kterou Masaryk
vydobyl a až do smrti hájil.
•Po tragických zkušenostech 1938 roku, vybudu
jeme si nyní rcpu.bliku Masarykovou,
lepší, ještě dokonalejší, lidovější, na
vyšším vývojovém s t u p n i, takovou, aby sc
Mnichov již v naší historii nikdy neopakoval.
Naše republika takovou bude icukrále, když se uv
nitř bude opíral o lid, o národuí výbory, vytvořené
z lickoniprosiisnicli bojovníku a re vnější j>olifice
o svého nejvěrnějšiho spojence, bratrský Sovět, svaz.
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RUDÁ ARMÁDA NA HRANICÍCH Výsledky Jassko—
Kišiněvské operace
ČESKOSLOVENSKA
Dobyta pevnost a město Loniža - Postup v Sedmihradsku

Operační zpráva Sovětské inf. kanceláře z 13. září:
Vojská 2; běloruské fronty v důsledku těžkých Itoju zmocnila se

důležitého o]>crtiého bodu německé obrany na řece Narev, města a pev
nosti Lomža a kromě toho více než 30 obcí.
V prostoru Pragy.ua praveni břehu řeky Visly, naše vojska vedou
úporné hoje s nepřítelem. Těchto bojů se. zúčastňuje rovněž první polská
armáda.
Na jih od města Rzeszow naše vojska po úporných bojích zmocnila
se města a velké žel. stanice Krosno. Kromě toho zmocnila se bójemi
více než 100 obcí, mezi nimi velkých obcí Moderuvka, Jedlice. Potakuvka,
l.ubuo-ŠIjacheckc, Ealištovka, Ncnašuv, Kobyljany, Glojscc. Ivlja, Muscava,
Kremina, Vyšovalka, Cechauja, Poljauy, lluvne, líogi, Ivonič, Targoviska,
Vrublik Krulevskij, Nebešany, Zbojka, Belchuvka, Cašin, Poraz, Zaguž,
Velopole a žel. stanice Jedličc, Ivonič, Saguž, Mokré.
Naše vojska dosáhla státní hranice mezi Polskem a Česko
slovenskem.
V severovýchodní části Rumunska naše vojska po těžkých bo

jích se zmocnila důležitého opěrného bodu nemecké a maďarské obrany
y průsmycích karpatských hor — města a železniční stanice Kimpulund a několika obcí.
V severním Sedmihradsku naše vojska za součinnosti s rumunský
mi vojsky zmocnila se města a žel. stanice ttdochrej a více než 50 obci.
Na ostatních úsecích fronty průzkumná činnost a boje místního významu.
12. září zničeno a poškozeno 30 německých Janků, sestřelena 4 letadla.
Maršál Stalin vydal včera rozkaz, adresovaný armádnímu generálovi Zacliarovu, ve kterém se praví, že vojska 2. běloruské fronty dobyla město
a pevnost Lonižu.
Veliteľ čs. vojsk na Slovensku hlásí:

Situácia v priestore Vrútok bez zmien. Pokus nepria
teľa v priestore Žiliny preniknúť v južnom smere, bol
protiútokom zmarený. Nemci stratili 4 tanky. V údolí
Nitry bol odrazený útok nepriateľa a nemecké vojsko
utrpelo pri tom veľké straty. Protiútokom sme získali
pôdu. V Poprade, ktorého väčšia časť jc v našich rukách,
zúria pouličné boje. V priestore Lučenca silná útočná
činnosť partyzánských oddielov. Silná nepriateľská le
tecká činnosť.
s. o
Partyzánská brigáda v okolí Prešova počíta viac než
4000 mužov. Partyzáni obsadili obce: Vricko, Gajdel a
Nemecké Pravno. Vo Vricku odzbrojili 3000 Nemcov
a zajali vodcu „Deutsche Partei.“ Zabili 450 okupan
tov. Zničili 3 mosty a 3 vojenské vlaky. U Humenného
vyhodili do povetria 250 m dlhý most. Partyzánské
akcie sa prevádzajú až ku Košiciam.

t plně likvidována skupina
německých vojsk
,,Jižní Ukrajina“

2. a 3. září naše vojska likvido
vala v prostoru BaKeu poslední po
sádku z obklíčené skupiny nacistů.
Vojska 2. a 3. ukrajinské fronty
způsobila obklíčeným Němcům ná
sledující ztráty v technice: 338 leta
del, 839 tanků a motorových děl,
3.500 děl razné ráže. 33.000 aut.
V lidech: zajato a zabito 250.600
německých vojáků a důstojníků.
. Rudá armáda úplně likvidovala 15
německých divisí, z kterých ani jedné
části se nepodařilo uniknout z obklí
čení.
Spolupráci válečných operací 2. a
3. ukrajinské fronty řídil zástupce
štábu Nejvyššího veleni Rudé armády,
maršál Sov. svazu Tiiuošenko.

Spojenecká vojska
pronikají
do Německa
Na belgickém pobřeží pokračovala
spojenecká vojska v očisťování pro
storu mezi Veurne a Seebrugge.
Spojenecká- vojska zmocnila se měst
Eupen a Malmedy. Pokračovala
v postupu na východ a. přešla ně
meckou hranici.
'
Spojenecké letectvo bombardovalo
linii Siegfrieda a cíle v okolí líobleuze.
Spojenecká vojska dosáhla němec
kých hranic na šířce 100 km.
Počet německých zajatců veErancii
činí přes 5ui).t>(io mužů.
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МУЖНІМ — ДОРОГА ВПЕРЕД!
Точні, удари
артилеристів
Артилерійська канонада не вти
хає ні вдень, ні вночі. В один
такт з червоноармійськимн бата
*
реями громить ворога гаубичні і
мінометні батареї кап. М.
Наші піхотинці наступаючі па
ело 3. весь час були під обстрі
лом ворожих мінометних батарей.
Пролунало кілька удачних гау
бичних залпів і ворожі міномети
замовчали назавжди.
Велику радість мали артплеріси, коли довідалися, що їх вогонь
знищив батарею протитанкових пу
шок, які прикривали підступ до
населеного пункту II. Иислідуючимп ударами була розсіяна ко
лона ііідвод і значна група авто
матників, які спішили на поміч
німчурі в лісі. При ньому особбливо заслужились діловод своб.
Аберщик з бат. пор. Ч., чет. Сандрак, діловод своб. Агнет, мірпч
своб. Фулик, та другі, які чесно
виконували свій обов’язок воїнів
Чехословацької армії.
рт. Боровськпй
Příkladem vpřed

Osvětový důstojník jednotky škpl.
H. svob. Knop povzbudil osobním
příkladem vojáky jedné své jednot
ky. Provedl je hustou nepřátelskou
palbou a zasloužil se o to, že jed
notka dosáhla včas vytčeného cíle.
Partyzán učí

Nová americká armáda
ve Francii

Rozvědčik des. Chocina těží v
bojích '(■ své bohaté zkušenosti par
tyzána. Učí a povzbuzuje v boji
nováčky. Pomáhá nejen radou, ale
hlavně osobním příkladem. V boji
jde vždy první vpřed.

Nová americká jednotka se vylo
dila ve Prancii. Je to 9. americká
armáda pod velením gen. Simpsoua.

Družstvo des. Jurka Prodánu vniklo
při útoku své jednotky odvážni do

Smělý velitel mužstva

německého zákopu. Des. Prodán spolu
se svým kamarádem zabil 4 Němco
a dva zajal.
Mínometčíci při práci

Proti jednotce skpt. K. zahájili
Němci protiútok. Pěšáci si vyžádali
palbu minometu. Miimmetčíci por.
Bihelera a por. Bedřicha německý
protiútok účinnou palbou zastavili
a hitlerovec zahnali.

Konec německého tanku

Baterie ppor. Fischmauna se včera
znovu osvědčila. Třetí ranou byl roz
bit pás německého lanku a po další
ráně tauk vzplál. Kromě toho zničila
baterie 3 německé transportéry a
rozprášila 30 německých automatčíkú. Příslušníci baterie jsou si vě
domi, že jim není strašuý žádný ně
mecký tank, žádný hitlerovec.

Neúnavná radistka

Německé miny a granáty rvaly
neustále telefonní linky spjařů děl.
Hlasy našich vojáků
pluku kpt. R. V této obtížné situaci,
v světovém rozhlase
kdy bylo třeba rychlé a přesué práce
našeho dělostřelectva, navázala ra
Československý rozhlas z Moskvy
diové spojení radistka čet. Maslejová a Londýna citoval články našich
udržovala je sama nepřetržitě po 24 vojáků a důstojníků uveřejněné v
hodin vzdor těžké nepřátelské palbě. našem časopise o událostech na Slo
Cel. Maslejová lak platuě přispěla vensku. Mimo jiné byly čteny vý
k tomu, že německá baterie byla ňatky z článku kpt. Bičiště, Hrdiny
umlčena.
SSSR por. Buršíka a čet. Malroniče.

BALKÁN SA OČISŤUJE
OD VOTRELCOV
Hlavný štáb armády národného oslobodenia J u bos I á v i e sdeľuje: Jed
notky našej armády všade očistia našu zem od okupantov a zradcov. Jedno
za druhým oslobcdily sa načo mestá a dezorgauizujú sa ústupové ceste
nepriateľa. Vo východnom Srbsku naše jednotky očistily celú dolinu rieky
Timok a útokom dobyly mestá ZAJĽt’AR a KŇAŽEV’AC. V priestore rieky
Morava oslobodené mesto BANJA-BASTA. V (TERNOHoRÍ sú prudké boje
s nemeckými divíziami, ktoré ustupujú z Grécka a Albánie. V HERCE
GOVINE dobyli sine mesto b'aslagica-Kula. V ZÁPADNEJ PGSNI sme sa
zmocnili mesta Priedor. V CfloRV ATSIíľ sme- oslobodili mesto SlavonskoPozega.
Podľa zpráv veliteľstva gréckych partyzánov, celé stredné Grécko je
obsadené gréckymi partyzáumi. Turecko zavrelo svoje hranice pred nemec
kými uprchlíkmi.
Nemci pokračujú v evakuácii Egejských ostrovov.
Nový ministerský predseda Bulharska poslal maršálovi Titovi telegram,
v ktorom vyslovuje želanie, aby Nemci boli vyhnaní z Junosiávie spoloč
ným bratským úsilím.
Hlavná traf Skoplje-Belehrad vedúca v Maďarsko a Nemecko bola
preťatá armádou uároduého oslobodenia.

"Res publica” č. 38/94

V případě ztráty donoručené zásilky
můžete žádat náhradu do výše 50,- Kčs.
Pokud si vypíšete zadní stranu prohlášení upiatnění náhrady za ztracenou zásilku
a zašlete poště (stačí vhodit do schránky)

OKSS vám poukáže náhradu do 50,- Kčs a k tomu
poš tovné.

"Res p u b lic a " č . 38/94

Ztracená doporučená zásilka do Prahy

oN

OPERACE
BEZ NARKÓZY

(názor lékaře)
Mám-li být upřímný, tak mě žá
dost mého učitele jógy, přítele
a současně pacienta Mirka čapka
tak trochu zaskočila. Žádost, abych
mu při operaci oboustranné tříselné
kýly podal místo celkové anestézie
(narkózy) akupunkturu, byla neob
vyklá. Kdyby chtěl, abych mu kýlu
sám odoperoval, budiž, jsem atesto
vaný chirurg. Kdyby chtěl, abych mu
podal narkózu, také bych neváhal,
neboť ani anestézie mi není nezná
má. Kdyby požadoval akupunkturu
dejme tomu na ischias, také bych ji
bez rozmýšlení okamžitě aplikoval.
Vždyť je to posledních osm let do
slova můj denní chleba. Ale aku
punktúrni anestézie, to je trochu sil
ná káva! Praktických zkušeností
s akupunktúrni anestézií je v naší
zemi minimum. Pokud kdo své zku-

c/>

S operatérem jsem dohodl, že
při bolestivých reakcích zkusí lokál
ní umrtvení mesocainem. Jak vidíte,
nešlo přece jen o čistou akupunk
túrni hypestézii, ale o kombinovanou
lokální anestézii. Mirek jako ukázně
ný pacient a zkušený jogín spolu
pracoval velmi dobře. Na požádání
dovedl perfektně relaxovat svaly
břišní stěny. Ani při bolestivých re
akcích netlačil útroby do operační
rány. Při preparaci vaku, která není
pro pacienta nejpříjemnějším zážit
kem, jsem intenzívně otáčel dostup
nými jehličkami, abych navodil re
flexně hypalgický efekt. Nejlepšího
jsem dosáhl drážděním ušního bodu
Shenmen.
, Operace levostranné kýly proběh
la hladce a trvala asi pětadvacet mi
nut. Na chirurgův dotaz, zda mají
odoperovat i pravostrannou kýlu, či
operaci provést po zhojení, tedy asi

w

s . H ajný

Trochu silná káva!

o

za půl roku, se Mirek rozhodl pro
pokračování. Pravostranná kýla byla
poněkud komplikovanější. Zpozoro
val jsem také, že po dvaceti minu
tách není již akupunktura tak účinná
jako na samém počátku. Vysvětluji
si to vyčerpáním endorfinů, které se
reflexně při akupunktuře vyplaví
a zmírní bolesti. Ale i zde si chirur
gové vypomohli obstřikem lokálním
anestetikem.
Během operace jsem s Mirkem
komunikoval, vysvětloval, co se prá
vě děje, kdy má relaxovat a kdy
očekávat nepříjemné počitky. Záro
veň jsem sledoval srdeční puls, nedocházi-li k jeho alteraci. Po celou
dobu byl puls klidný.
Celá operace trvala asi hodinu.
Žádná pooperační komplikace se
neobjevila. Odpoledne se pacient
sám vymočil. Rovněž zástava ply
nů, obvyklá po celkové anestézii, se
nedostavila a stolice odešla druhý
den po operaci bez jakéhokoli pro
blému. Po celou dobu, ani večer po
operaci, nepožádal o žádnou utišují
cí injekci. Odmítl rovněž nabízené
tablety hypnotik. Po šestidenní hos
pitalizaci byl propuštěn domů.
Mám-li shrnout svou zkušenost,
lze akupunkturu použít jako hypalgesii v kombinaci s lokální anesté
zií. Chirurgický výkon by měl být
krátký, maximálně dvacetiminutový.
Výhodné by bylo, aby akupunkturista pracoval v týmu chirurgů, mohl
aplikovat jehly do bezprostředního
okolí rány a stimulovat je během
operace. V případě, že by operaté
rovi vadily, může je kdykoliv vytáh
nout. Je třeba vyzkoušet analgetické působení elektrického proudu
aplikovaného do jehel a zjistit opti
mální frekvenci. Samozřejmě je při
operaci nutná spolupráce pacienta.
Musí vědět, že výkon nebude zcela
bezbolestný. Musí umět relaxovat
svalstvo, protože akupunktura rela
xační účinky nemá nebo jsou nedo
stačující. Tolik k mé první akupunk
túrni hypalgesii při operaci obou
stranné tříselné kýly.
MUDr. Jan Sedmík

3 4 _______________

(výpověď pacienta)
Déle než čtvrt století učím, co lidé
mohou a nemohou se svým tělem
dělat, a přesto jsem si pořídil obou
strannou tříselnou kýlu. Vyžadova
lo to operaci — a do ní se mi ne
chtělo. Kromě operace v devíti le
tech, kdy jsem prošel klinickou smrtí
a lékaři doporučili mým rodičům,
abych se nadále vyhýbal narkóze,
jsem musel v roce 1972 podstoupit
další operaci s narkózou a v roce
1974 opravu tohoto chirurgického
zákroku. Trvala téměř dvě hodiny,
kdy jsem byl sice při vědomí, ale pod
značnou dávkou anestetik. V roce
1984 přišla další operace, opět
s narkózou. Po těchto zákrocích
jsem pociťoval negativní účinky ane
stetik velmi dlouho. Při konzultaci
s neurology jsem se dozvěděl, že
nejhorší účinky zmizí sice do týdne,
ale celkové odeznívání trvá až pět
měsíců. Pevné jsem se proto rozhodl
absolvovat další operaci bez uspání.
Samozřejmě vím o možnosti lokální
ho umrtvení. Do těla se ale i při něm
dostávají škodlivé chemikálie. Z lite
ratury, ale i od manželky, která stu
duje sinobiologii, jsem se dozvěděl,
že je možná operace pod vlivem
akupunkturních jehliček. Přítel ing.
Petr Koubek, který studoval akupunk
turu rok v Číně a v Tibetu, mi vysvětlil,
jak taková operace vypadá a co se
při ní v těle děje. Požádal jsem o po

cho.
A ještě jedna zajímavost. Od dět
ství trpím zvýšenou krvácivostí,
trombocytopatií. Jak jsem mohl po
zorovat, byla krvácivost při operaci
minimální. Hned po výkonu jsem byl
psychicky a relativně i fyzicky v po
řádku. Sám jsem přelezl z pojízd
ného lehátka na postel. Po celou
pooperační dobu v nemocnici jsem
si nevyžádal injekci nebo prášky
proti bolestem. Bolest tlumící účinek
jehliček prý odeznívá deset dní.
Všechny funkce těla byly v po
řádku. Operatér mne vzhledem
k dobrému hojení rány chtěl propus
tit domů již čtvrtý den po operaci,
ale nakonec jsme se s ošetřujícím
lékařem a primářem dohodli na
šestém dni po operaci. Na od
stranění stehů jsem přijel osmý den
ráno tramvají. Od té doby — se za
chováváním preventivních opatření
dle rad lékařů a díky manželce, kte
rá mi upravila denní režim podle zá
sad učení sinobiologie, to znamená
například dostatek zinku a jiných
komponentů ve stravě — zvládám
vše bez potíží, včetně svých povin
ností učitele jógy. Doufám, že už
nebudu muset podstoupit žádnou
operaci, ale kdyby k tomu snad ně
kdy došlo, chtěl bych ji absolvovat
opět pouze pod anestezií akupunk
turou.
Mirek čapek

ČSA

Příště jenom
s akupunkturou!

moc akupunkturistu MUDr. Sedmíka,
primáře rehabilitace v Praze 1.
Nebylo jednoduché vše zorgani
zovat tak, aby se taková operace
mohla uskutečnit. Narazil jsem se
i na neochotu udělat něco proti zvyk
lostem. Pracovní vytíženost našich
chirurgů je značná, zvláště nejde-li
ovlivnit potřebu okamžitých chirur
gických zákroků. Nakonec se vše
podařilo díky vzácnému pochopení
a ochotě celé řady lidí, hlavně před
nosty lil. chirurgické kliniky v Lon
dýnské ulici v Praze profesora
MUDr. F. Řeháka, týmu operujícího
MUDr. Maška i ošetřujícího lékaře.
A samozřejmé akupunkturisty MUDr.
Jana Sedmíka, který měl při operaci,
dá se říci, hlavní roli.
Z časových důvodů a zaběhlého
pořádku operačních zvyklostí nebylo
možno operaci uskutečnit přesně
podle doporučeného akupunkturniho
rituálu, to znamená predmedikamentace, časový odstup od zavedení
jehliček k počátku operace, možnost
aktivování jehliček během zákroku.
Endorfiny vyplavené do krve jehlič
kami mají působnost asi dvacet mi
nut a pak se mají jehličky aktivovat.
MUDr. Sedmík mi zavedl jedenáct
jehliček a hned začal chirurgický zá
krok. Během operace měl vlastně
přístup pouze ke dvěma jehličkám
v ušních boltcích, které mohl aktivo
vat — ostatní byly přikryté.
A mé pocity?
Cítil jsem všechno, včetně pálení
dezinfekčního roztoku. A také viděl
odrazem od operačního svítidla — ce
lý průběh operace od prvého řezu po
konečné šití jizvy. Cítil jsem tlaky
a tahy, ale nikoliv bolest. U obou
stranné tříselné kýly jde vlastně
o dvě samostatné operace. Po do
končení první se mne operatér ze
ptal, jestli nechci raději druhou
stranu odoperovat za půl roku. Do
hodli jsme se, že budeme pokračo
vat. Pouze v jednom okamžiku jsem
ucítil bolest, ale snesitelnou, když
operatér pracoval na nějakém nervu.
Raději mi vstříkli trochu mesocainu.
Věřím, že kdyby byl měl akupunkturista přístup ke. všem jehlám, aby je
mohl aktivovat,'tak by se bolest vů
bec neozvala.
Po celou dobu operace, která tr
vala třiašedesát minut, jsem měl do
brou náladu a bavili jsme se
s přítomnými. Chválili, že jsem měl
po celou dobu pěkné uvolněné bři

o

Šumpe rk

Připadají nám příliš exotické,
když o nich slyšíme. Kdepak, to není
pro našince! Ze by napíchnutí několi
ka jehliček mohlo nahradit blahodár
nou narkózu, která mi zajistí příjem
né prospání doby operace?
Někdy je ale narkóza ze zdravot
ních důvodů pro pacienta nebezpeč
ná. Jsme proto rádi, že při neobvyklé
operaci oboustranné tříselné kýly
s akupunktúrni anestézií byli hlavní
mi protagonisty naši dva spolupra
covníci — umíme si je dobře vybrat!
Dobrovolným pacientem jogín Mirek
čapek, akupunkturu aplikoval MUDr.
Jan Sedmík, autor seriálu o akupre
suře Zkusíte to sami?, který vyšel
v Regeně. Samozřejmě jsme je po
žádali, aby zavzpomínali na tento
neobvyklý zážitek.

Z
šenosti publikoval, upozorňoval dů
razně na to, že se nedosáhne ane
stézie, tedy úplného znecitlivění, ale
'Л-у... pouze hypestézie, snížení citlivosti š
pro bolest. Takže je u nás možno
• ’ . akupunktury použít tak při extrakci m
S
zubů.
Operace kýly není tak nenáročná
na znecitlivění. Preparuje-li operatér
kýlní vak, protíná-li pobřišnici nebo
dotýká-li se chámovodů, pak to pa
cient při mělké narkóze nelibé nese,
<
napíná břišní svaly, a tím znepříjem. ňuje chirurgovi práci, neboť mu vy
tlačuje do operační rány útroby. Dů
СЛ
kladné jsme si o jeho žádosti popo
r
vídali, rozebrali všechna úskalí
W
a nakonec se shodli, že kdo se bojí,
U
nesmí do lesa. A my jsme do toho
lesa jít chtěli. Tedy ne do lesa, ale
Я
na operační sál.
r
C
Pečlivě jsem prostudoval do
stupnou
akupunktúrni literaturu
o operacích tříselných kýl. Největší
45
zkušenosti mají, darmo platné,
v samotné kolébce akupunktury —
v
Číně.
Doporučují
aplikovat
všeobecně .silné“ akupunktúrni boг’ dy. jako je Zusanli (St 36), Sanyinji'iŽÄ'ao (Sp 6) a Hegu (LI 4), spolu s body
z
í těsném sousedství operačního
pole.Dále doporučují i aurikulo>—<k
. M/punktúru, česky řečeno ušní aku>^punkturu. Zde zejména bod Shen■■■?Жтвп (55. bod podle čínské numeraД;^се),; Výhodné je do lokálních bodů
kolem operačního pole aplikovat jeh. fž lamí pulsní elektrický proud o urči- £&'tých frekvencích. Tolik šedá teorie O
knih. 'Jak dopadl .zelený strom pra,..^ixe“»se dozvíte.
4
Operaci provedli chirurgové na
j ;!' lll. klinice v Londýnské ulici. SpoluO
’;<•< 'práce s nimi byla perfektní. Zavedl
Äíjsem doporučované jehličky. Jehly <
;fí-§
*do
okolí operačního pole si však ne- ä
Д; přáli, protože by jim při operaci pře
kážely. Další jehly jsem aplikoval
'dle aktuální pulsové diagnostiky. Po
N
zarouškování jsem po elektrodetek>1
ci aplikoval i mikrojehly do uší. Jen
(Z)
že, achich ouvej, měl jsem přístup
>—t
pouze k jehlám v bodech Hegu na
r
rukách a Shenmen v uších! Ostatní
O
byly přikryty sterilními rouškami.

Anabáze & kores
pondence byla ná
ramná. Chtít pát
rat po ztracené
zásilce a zrovna
'na to Americké ve
lvyslanectví. My
slím, že jsem ani
o těch 50,- Kčs
nepožádal a tak
jsem dostal jen 7-і
Abych nepoškodil
komunistický stát.
To je úroveň.Fuj.
V.H.

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Vážená paní, vážený pa- SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU
ne! Jelikož výsledky pří
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
štích voleb budou v kaž
ČESKOSLOVENSKA
dém případě znamenat pád
pro současnou vládnoucí
OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE
garnituru, je nanejvýš
pravděpodobné, že se ODS
a spol. pokusí jakýmkoliv Jméno a příjmení:
způsobem a za každou cenu
zabránit svému krachu i
Adresa:
volebními podvody. A pro- Okres:
to si dovolujeme obrátit
se na Vás s žádostí o
účast Vaší osoby v okrsko PSČ:
vé volební komisi, kde
svou účastí zabráníte pří
padným manipulacím a tím Rodné číslo:
i zkreslování konečných
výsledků příštích voleb.
Datum:
Vaše' účast v okrskové vo
lební komisi je tím nej- Jsem ochoten pracovat v rámci voleb jako člen okrskové
volební komise v naši obci.
menším, co je možné^pro
budoucnost naší neštastné
země udělat! Předsednictvo
Podpis:
SPR-RSČ

Do
určité
,
wxv-l
c doby bych.., bralKontakt: Sekretariát SPR-RSC; Masarykova 31, 602 00 Brno,
takovouto vyzvu na lehkou
váhu, ale od voleb v r.92,
tel./fax 05/42 21 31 97
kdy jsem
zanedlouho po nich zaslechl o manipulaci s hla
sy ve prospěch ODS v jedné okrskové komisi /ovšemže vlast
ní iniciativou sympatizantek ODS/, mě bude ještě dlouho mr
zet, že jsem se na tuto výzvu Republikánů z Brna nepřihlá
sil. Je jisté, že manipulace s hlasy není vyloučena. Pravděpo dobně je asi nutné přede všemi členy volební komise hojdnotit každý lístek zvlášt a veřejně je dávat na hromádky.
Tisková tajemnice předsedy vlády Klára Pospíšilová v do
pise ČD se pustila do vydavatele Josefa Kudláčka a pěkně
od plic mu skoro vynadala. Jde mi o její tvrzení, že sama
kdysi dávno chtěla být prvá, kdo poukáže na jakoukoliv ne
kompetentnost a lež politiků. To je tedy vážení pořádná
smůla, když vás vyberou za tajemnici předsedy vlády a vy
pak nemůžete, hromdotoho,žádného politika přichytit při lž:’.
: Uvnitř čísla:

Předpokl.cena: 2,- Kč

vycházelo
obnoveno

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Šumperk
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Kde je příčina
a kdo za to může...?

V

Chci navázat na stejnou otázku,
kterou si položili členové KPV
Klára Hubingerová a Oto Stehlík,

Ing. Oldřich Tihclka

jejich zradcovskou politikou po
listopadu souhlasil či souhlasí,
nemá tam co hledat, zejména ne ve
vedení KPV...! Razili jsme zásadu

atd. atp. Pracovníci redakční rady
jedou podle stejných »not« jako
předsednictvo...? Takový stav je

absurdní a svým způsobem přímo
trestný! Anebo jste zapoměli. kdo
nám takto tloukl do hlavy ideolo
gickou pravdu, a kdo se o to také
dnes pokouši...? Kde jsou názory

řadových členů z okresních pobo
ček...? Nejsou? Neposílají? Proč
mezi né nejdete? Proč s nimi neho
voříte? Ale ne oficelně na člens
kých či jiných schůzích! Tam se

Mějme stále v paměti!

V noci 21. srpna 1968
jako bandité k nám vtrhly
bolševické hordy, které vojensky okupovaly
a drancovaly naši vlast plných 22 let.
Hanba všem zrádcům a kolaborantům!
Necht je všechny stihne spravedlivý trest!

mnoho nedozvíte, tam zpravidla na

ve Zpravodaji KPV č.6. Nečiním
tak proto, abych snad projevil

jakou měli), zřekli se Boha a za

nesouhlas s jejich názorem, ale

stavili se ani před zločiny největ

a názor, a pokud se nemýlím to
trvá stále a v každé demokracii, že

proto, abych se konečně dopídil

šího kalibru. Začalo to lží, pokra

ten, kdo lež, násilí a zločiny schva

podstaty (podle mne)
nezadržitelného rozkladu už je
diné organizace pamětníků, kteří

čovalo to vykonstruovanými obvi
něními a končilo to ztrátou svobo

loval, byť třeba jen jako člen oné
organizace, stal se automaticky

sloví platí, k jejichž naplnění není

Volám všechny členy Konfede

dy a životů neviných lidí. To byla

spolupachatelem. A. jestliže jsme

daleko: "Ryba smrdi od hlavy" a

race politických vězňů a obracím

mům a posláni, které pro politické

prožili a poznali opravdový teror
komunistického režimu.

minulost, kterou jak předpokládám,

bojovali za to, aby zákon o proti
právnosti komunistického režimu

se na ně s výzvou:

vězně bylo nepsaným zákonem, a

Na titulní straně Zpravodaje
KPV je uveden citát:

"Právo člena je hýl pravidelně

informován o činnosti orgánů KPV

skutečné

vrhli pravdu, a co nejhorší - neza

každý člen KPV dobře Zná.

mlčícími svědky něčeho, co bylo
trapné a k našemu posměchu? Že

ku prospěchu lidem, kteří nás ne

Co se to s Vámi stalo, páni re
daktoři? Co se to stalo s předsed

jsme se vlastní vinou nechali ze

nictvem KPV? Dvě pravdivá pří

směšnit?

roztříštěnost a nejednota, zejména
v našem vedení. Nejlépe by bylo,

takové věci nikdy nezbývá čas...!

"Pýcha

či

hloupost

předchází

"Sestry a bratři, je možná již

pád".

Je dost možné a já to předpo
kládám, že bude na mne uvalena

tam se dozvíme nějaký klep, po

že byly a jsou donebevolající..., to
nám nevadí? Budeme i nadále trpět

Vzpamatujme se a udělejme si po
řádek ve vlastní organizaci! Ne
dívejme se přitom na to, kdo je
Pražák a kdo Moravák, jsme všich
ni především Češi a političtí vězni.

"kletba", že budu zařazen mezi ty,
kteří mají v pozadí "akci klín", kte
rá jako "vejce vejci je podobná svý
mi destrukčními praktikami, vy-

zkoušenými už před listopadem '89

zamlženou situaci a sledovat, kte
rak si někdo někde vyřizuje osobní

Projednejme ve svých pobočkách
současnou situaci v KPV, zejména

opisuje předsednictvo KPV v člán

postkomunistické zrádce, kteří se

novinu... ? A že jich nebylo málo a

na všech úrovních". Tuto větu, kte

rá by měla být zákonem zejména

nosti orgánů KPV na všech úrov
ních. " Bohužel každý, kdo si dů

pro každého člena předsednictva
KPV, bych doporučoval doplnit

kladně a nezaujatě přečte obsah

slovem "pravdivě", a dále dovět

Zpravodaje, dospěje nepochybné k

kem, že právo na pravdu musí mil

nechtějí či nedokáží této nově pěs
tované "demokracie" vzdál. Ať jde
přitom o kohokoli, třeba i o prezi

názoru, že se někdo pokouší mas

každý člen, nejen předseda či před

denta, premiéra či ministra... To

kdyby ze svých funkcí odstoupili.

pozdě, možná už není ani těch pět
pověstných minut před dvanáctou!

mluvu. zkomolenou či zkreslenou

KPV §11 odst.5 - Právo člena je

kdyby sami pochopili jak škodí záj

Co se však stalo s námi, sestry a
bratři, kteří na pobočkách jen tu a

(č. 198/93 Sb.) byl schválen, mu
síme bojovat za jeho realizaci v
plném jeho znění, navíc jej musíme
dokázat aplikovat i na současné

byt pravidelně informován o čin

mají v lásce, kterým vyhovuje naše

v našem exilu atd...", jak to věrně

»K vnitřní situaci v KPV«

kovat skutečný stav, který už delší

sednictvo. Zkrátka, pravda musí být

v předsednictvu, která je zcela ne

ku

toliko jedna, která jediná bude ctít

především musí být povinnosti
představitelů KPV! Pokud chtějí

zájmy ke škodě členů KPV? Bude

dobu trvá na ústředí KPV, a který,

me dále mlčet a čekat, až bude

transparentní a tím pádem neskýtá

ať chceme anebo ne, se jako infek

zájmy politických vězňů. Těm. kte
ří z jakýchkoli zájmu, ať už osob

hrát líbivou politiku mrtvého brou

opravdu pozdě?

ku. ať raději odejdou a co nejdříve!

Přesvědčme se konečně kdo má
pravdu, zda obvinění Stránský a
Čeřovský, anebo předsenictvo KPV

záruku tolik žádoucí a nutné poli
tické práce při obnově demokracie
a pravdy v naši vlasti. Pokusme se

Zpravodaji KPV č.6.
Právo kritizovat má každý, jen
ať při tom nelže a dřív než tak uči

ce přenáší do všech poboček KPV.
Onen citát mi velice moc připomí
ná taktiku, kterou používali mnozí

mistři (i ministři) propagace v
letech dávných i nedávno minu
lých,, ale, kterou i dnes používají
zastánci jediné «politické pravdv«
vycházející z jejich úst. Každému

je zřejmě dostatečně známo, proč
se k takovým činům v minulosti
propůjčili oni tlučhubové totalitních
režimů, ale třeba i současní vševě
doucí (taky) politici. Vedl (a zřej

mě i dnes vede) je k tomu jeden

cíl: moc, sláva, peníze a ješitnost.

ních. zpolitizovaných, korupčních
atd. pravdu poruší, musí být dáno
neodkladně najevo, že jejich další
vykonávání funkce je nežádoucí.
Důraz přitom by měl byt zejména
u těch, kteří podlízají a poklonkuj!
vládním či jiným představitelům
současné moci, neboť tito pánové
zájmy politických vězňů a celé de
mokraticky myslící společnosti,
která pád komunismu očekávala,
zradili. O tom nesmi být nejmenšich pochyb, neboť od listopadu

Byli pro to ochotni obětovat svou

1989 jsme již poznali kdo je kdo a
jaké jsou jeho zájmy. A jestliže

čest (pokud vůbec

kdokoli z řad politických vězňů s

Vrátím se k obsahu Zpravodaje
č.6, který oplývá mnoha názory či

prohlášeními

předsednictva

nebo

jeho členů, jako jsou Stanislav
Drobný. Vladimír Struska. Miloš
Slabák, Mirko Šťasný a další (které

zde nejmenuji ať mi laskavě promi
nou). Nemohu si pomoci, ale právě
to mne utvrzuje v jednostranné in
formovanosti. Nikde si nemohu
přečíst žádnou kritiku, vše je v nej

"špinavé

ještě zachránit alespoň to málo co
můžeme, z toho velkého, co jsme
jako političtí vězni měli učinit, co
bylo naši povinností! Nikoho neob
viňuji, ani takový úmysl nemám.
Tuto výzvu předkládám proto, ne
boť sleduji politickou situaci s

/«■<«//»" dostalo před oči veřejnosti
jen proto, že někdo s oblibou se
ohání zastrašovací metodou, že

otevřenýma očima. Vím. že nejsem
sám. kdo jako já čiti povinnost po
stavit se na stranu pravdv za kaž

v čele s předsedou JUDr. Drobným
a ostatními? Jsou přece slyšet i jiné
hlasy a není jich málo, které nejsou
pro představitele či některé člen}
předsednictva zrosila lichotivé...?

ve

ní, ať si zamete před vlastním pra

hem. Nesmíme se bát kritizovat,
správná a zasloužená kritika je
povinnost každého soudného obča
na v demokratické společnosti. Jen
to je záruka, že nebudeme mlčícími
svědky podvodů, které u nás (bo

lepším pořádku, soudržnost před

události mají pozadí "...v oné zná

dou cenu. Sestry a bratři, postavme

sednictva KPV je jednolitá jako

mé »akci klin«"! Zloděj když utíká

nikdy dosud, kromě Stanislava
Stránského jsou všichni s činnosti
předsednictva absolutně spokojeni

také volá "chyťte zloděje..."! Chce

se do jednoho šiku a požadujme
pravdu a spravedlnost! Jakékoli

me snad umírat a odcházel z tohoto

osobní šarvátky jednotlivců v ústře

hužel) mají dobré podmínky.
Ztotožňuji se s obsahem článku
Kláry Hubingerové a Otv Stehlíka,
ve Zpravodaji KPV č.6. činím tak
rád a s vědomím, že také moje
výzva bude přínosem a že vybur
cuje celou členskou základnu Kon
federace politických vězňů k ak

světa s vědomím, že jsme byli

dí či předsednictvu KPV jsou jen

tivní činnosti.

Nedopusťme.

abv

se

Čisté Svědomí toť síla,
Svědomí - moji milí, vážení,
toť světlo ve tmách,
je velká svátá věc,
toť krásná víla,
pro každého, s nímž pro Pravdu,
právo a svobodu, - "Spadla klec". i když na »ešusu« - po bachaři
jen odrobinka zbyla ...
Všem to musí říci přec,

21

Bůh nám dal přežít!
My vyšli, - Vědomí,
pište dobře, ať čteme ■ Svědomí ...
Uherský Brod, Stanislav Rajnoch
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SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCÚMI

SMĚLE A ROZHODNE NA NE!
Pěšáci praporu škpt. Sedláčka úto
čili na nemecká postavení na kotě
N. Když se naše rojnice přiblížily
dosti blízko k nemeckým zákopům,
spustili hitlerovci zběsilou palbu.
Doufali, že lim naše vojáky zastraší
a odrazí. Palba znervosnčlých Němců
udělala víc rámusu než škody a naše
jednotky se nezadržitelně, draly do
německých postavení.
První vnikla do hitlerovských zá
kopu průzkumná četa rt. Kusína.
Němci, jako vždy v takové situaci,

když již nemohou zvednout ruce a Očkau a svob. Žiroš se. zmocnili za
zakřičel ^Hitler карній, pokusili se jatce.
vzít do zaječích. Utéci se nepodařilo
Potvrdila se stará zkušenost, že
všem. Svolí. Andrela odřízl Němcům Němci neodolají odvážnému útoční
palbou svého lehkého kulometu ces kovi. A proto: Směle a rozhodně ua
tu. Asi Itt Němců bylo pobito. Des. ně, jako rozvědčíci rt. Busina!

І СЬОГОДНІ ВІДПЛАТИМО

Нам дістався до рук .піст, пи дярська частина стояла на захід
саній! в се.іі Вербівцю 24 червня від Коломиї. Варга тепер в наших
ц. р. Лист одержав солдат Варга рядах. Ось декілька винятків
від свого брата в часі, коли ма- з його листа: — »ІІкщо
хочеш втікати до руських, то
не затягуй час. Кожна хвилина
PROJEV MIN. PŘEDSEDY CHURCHILLA дорога,
ми тут також щось зорга
Po svém návratu z konference úzeiiiiiícli změn na polské hranici. нізували, ніряішки ще не добави
v Quebecu promluvil Chnrcliill v dol Pouze ruské zbraně mohou osvobodil лися, але в селі, вже багатьом лю
ní sněmovně o mezinárodní situaci. Polsko od německého jlia.Husové,klcří дям допомогли ми. Ще иів біди
Churchill se zmínil o základních tolik vytrpěli od Německa, mají було доки не зайшли до нас нім
změnách, ke kterým došlo v pos plné právo na bezpečnost svých hra ці. З нашого села нічні вивезли
ledních týdnech, zdůraznil osvobo nic a na sousedství s přátelskými jim 7(1 голів худоби, у кого було
zení téměř celé Francie a Belgie národy na svém západě. Doufám, že трос, то двоє відбирали. Па ІОря
a části Holandska. Němci ztratili na polský min. předseda a jeho kolegové сннсовали на роботу в Німеччину.
západě 4(M> lišíc mužů padlými a přes obnoví co nejdříve vyjednáváni v Половину дівчат забрали. Анцю,
500 tisíc zajatými. Asi 200 tisíc Něm Moskvě.
за котру питанні, також відвезли.
ců je obklíčeno v pevnostech na po
Pokud se týče jednáni v Dum- Питій Иавліїшіні кудись втік і не
břeží v Holandsku. To je výsledek barlou-Oxu, prohlásil Churchill, že ма про нього чутки. Сусідка, ста
bitvy o Normandii. Nyní jsou na podle jeho názoru nemůže být do ра Микптиха померла з жалю за
západní frontě 2—3 miliony spo saženo uspokojivých výsledků, dokud Терес.кою і за коровою.
jeneckých vojáků. Na západním bo nedojde ještě k jcdnmiiii setkání ve
Урожай ноказус бути гарний,
jišti ztratili Britové 90 tisíc mužů; doucích hlav 3 velmocí. jichž by se pří
але нічні на нього зуби устрять.»
Američané 145 tisíc mužů.
padně zúčastnili také ministři zahra
Ще багато пише Варга до сво
Mluvě o konci války. Chiircliill ničí. Churchill doufá, že k takovému
prohlásil, že nemůže zaručit, že setkání dojde do konce roku. Budouc го брага, але ми не маємо місця
se válka skonči do konce r. 1944. nost celého světa závisí od srdečné все написати, нам і так ясна кар
Je možné, že bude třeba válčit ještě spolupráce, plné důvěry a vzájem тина господарювання мадярів та
během několika měsíců r. 1945. ného pochopení těchto 3 velmocí. німців. Нам жзлишається одно,
To ovšem neznameuá, že konec války Af bude rozhodnutí jak ékoli, bude бити і бити погані, за тих дівчат,
proti Německu nastane teprve tehdy, pouze předběžnou prací, před vy яких вивезли на каторгу, за тих
až poslední hrdlořez bude přistižen tvořením budoucí svěfové organisace дітей, котрих .шипіли без молока,
за старуху Мпкитиху, за наш
v její konečné, lornii
ve svém doupěti.
хліб і за все горе, иіо окупанти
Churchill prohlásil, že podle jeho
O Sovětském svazu prohlásil Chiir- вчинили.
В.
názoru nebyl spolek 3 velmocí proti rliill. že ještě nyní poutá a poráží
Německu nikdy těsnějším nebo účin na své frontě více německých divisi,
nějším než nyní. Huško má právo spo než mají spojenci proti sobě na
léhal na podporu Anglie v otázce západu.
Vydává oddělení osvity a propagandy
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SOBOTA, 30. ZÁŘI 1944.

SSSR

ČÍSLO 47.

Náš boj o hranice Československa vrcholí!

OTEVŘTE BRÁNY VLASTI!
Smeťte nacistické lupiče, kteří nám stojí v cestě k svobodnému a šťastnému životul
Vpřed, slovenšti bojovníci potřebují naši pomoc! — Proměňte dnešní den v nejra
dostnější svátek celého národa!
Vojáci 1. čs. sboru v SSSR!

Sila a moc, hrdinství a sebeobětavost bratrské
Rudé armády, chrabré činy a vytrvalost Vás, česko
slovenských vojáků, nás přivedly až sem, k samým
branám vlasti. Na dostřel našich zbraní, na dohled
pouhého oka, několik set metrů před námi leží vy
toužený cíl oašeho hoje, milovaný kraj — naše drahá
vlast, Československá republika.
A dnes nám nastal čas posledního boje o její hra
nice. Půjdeme vpřed, otvírat brány vlas'i. Vypudíme
německé vetřelce z prvních pídi její posvátné půdy,
vztyčíme na prvních osvobozených návrších
a v prvních osvobozených obcích červenomodro-bilé prapory Československa, symboly
naši znovuzrozené samostatnosti, svobody a
státní svrchovanosti.

Uvědomte si všichni. Vy, kamarádi pěšáci á autouiatčíci, děloslřelci a miuomelčíc.i. tankislé, ženislé
i spojaři, všichni, na nichž spočívá lilia boje i zá
ruka úspěchu, jaký dějinný význam mají nastávající
chvíle. To ne Vy sami, ale ztělesněny ve. Vašich oso
bách celé národy Československa vstupuji do rozho
dující, závěrečné bitvy, z níž naše vlast vzejde očiš
těna od nacistického moru.
Dnes je lomu právě šesl let, co se nad republi
kou snesly temné mraky fašistického násilí, otroctví

a vykořisťování. Je výročí Mnichova, nojčernějšího
dne. našich dějin. Vzpomeňte na těchto šest uplynu
lých let a vzpomínka na všechny hrůzy, ktero pro
dělaly naše národy, nechť dá sílu vašim srdcím a
pažím k drtivému úderu nepříteli.
Před šesti lety, 30. záři 1938, byl v Mnichové
nad demokratickou Československou repu
blikou vynesen rozsudek smrti.
Dnes, 30. záři 1944, af s vrcholů karpat
ských hor zavlají znovu prapory svobody a
hřmění našich zbraní zvěstuje všem našim,
zde na Slovensku, v Karpatské Ukrajině, na
Moravě a v Čechách, že Československo
žije a bude žit!

Přičiň se každý na svém místě, aby černý den
našich dějiu se proměnil v nejradostuě.jší svátek re
publiky, jímž rok co rok bude vděčný lid oslavovat
náš návrat, v památný svátek začátku osvobozování
a budováni silur, nezávislé, pokrokové, demokratické
Československé republiky, pevného bratrského svazku
rovnoprávných národu Čechů, Slováků a Karpatských
Ukrajinců.
Raněné německé žvířc se bude zuřivé
bránit.

Nepřítel se nevzdá lehce našich hranic. Ještě teď,
když jsme již jen několik sol metrů od rodné země;
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Lude se urputně vzpírat. Ví, že přicházejí hospodáři
dělal pořádek ve svém doině a předložit vysoké účty
vrlřelcíim. Cesta do vlasti vede přes mrtvoly prokle
tých Nčmcti. Bijte, zabijte, nikoho neživte! Pomstěte
své kamarády, které němečtí zvrhlici mučili už ra
něné a krvácející.
Na pravo i na levo od nás jde slavná a
vítězná Rudá armáda.

Tak jako nás neopustili sovětští bratři před šesti
lety, tak jako nám zůstali věrni i v nejtěžších do
bách, jdou po našem boku i teď. Rudá armáda osvo
bodila už úplně území své. vlasti. Nezištně a sebe
obětavé jde nyní pomáhat nám. Jde osvobozovat naši
vlast. Tak zní rozkaz maršála Stalina. Buďme hodni
této šlechetnosti! Bojujme o pudu republiky tak, jako
sovětští vojáci bojovali o Moskvu, Leniugrad, Sta
lingrad, o Ukrajinu a Bělorus!
Rychle vpřed! Bojující slovenský lid po
třebuje naší pomoci.

Stateční slovenští vojáci a partyzáni již měsíc
odolávají nepřátelské přesile. Musíme přijít včas,
abychom jim pomohli odrazit zběsilý nápor němec
kých hord na Slovensko. Musíme si k nim rychle
probít cesiu, abychom uchránili slovenská města a
dědiny před zpustošením a zkázou! Každý den, kaž
dá hodina rozhoduje. Směle, dravě a rychle prová

3í).

září И!4

dějte bojové operace! Němci melou z posledního.
Nedovolte, aby se mohli vzpamatovat z našich údení,
nepopřejte jim odpočinku, nedovolte, aby se, mohli
zachycovat a opevňovat. Bojující Slovensko Če
ká

my musíme přijít a přijdeme včas !
VOJÁCI 1. ČS. SBORU'V SSSR !

Vpřed! S otevřenou náručí, toužebně a s
láskou nás očekává náš lid.
Vpřed! Nechť o dnešním dni s úctou a
pýchou vzpomínají budoucí pokolení.
Vděčný lid nikdy nezapomene těch, kteří
mu první přinesli na svých zbraních svobodu.
Sovětské velení vysoce ocení Vaše chrabré
činy v boji o naše hranice.
Svět o nás ví. Veřejnost všech svobody
milovných národů ví, kde jsme a s napětím
sleduje, jak si budeme vést při prvních kro
cích do vlasti.
Náš lid o nás ví. Celé Slovensko se chystá
připravit nám nejvřelejší přijetí.
Každý se postarej, aby tento boj
skončil radostným svátkem!
VSTUPA1E DO VLASTI SLAVNÉ !
VSTUPME DO VLASTI S VÍTĚZSTVÍM!

OHROMNÁ PORÁŽKA NEMCOV
V ESTONSKU
Za 10 dní stratili hitlerovci viac ako 45.000 mužov

Vojská leningradského frontu pod velením maršála Sovietskeho sväzu
Govorova počas ofenzívy od 17. do 26. septembra spôsobili nepriateľovi
nasledujúce straty:
Zabitých bolo viac ako 30.000 nemeckých vojakov a dôstojníkov, za
jatých-15.745 hitlerovcov. Okrem toho nepriateľ stratil pri týchto ope
ráciách vojsk leningradske'ho frontu, ktoré dovršily oslobodenie celého
územia sovietskeho Estonska, (okrem ostrovov Ezeí a Dago), 35 lietadiel,
175 taukov a samochodných diel, 593 rôznych diel, 755 mínometov,
1618 guľometov, viac ako 20.000 pušiek a automatov, 1531 automobi
lov, 57 traktorov, 3679 vagónov s nákladom, 165 lokomotív, 49 lodí
a motorových člnov, 86 skladov streliva a beuzíuu. Tento materiál bol
alebo zuičeuý, alebo ukoristený.
(Podľa materiálov Sov. inf. kancelárie.)

Německo
pod deštěm bomb
Přes 1.000 těžkých bombardova
cích letadel bombardovalo průmys
lové podniky v Merseburgu, závod
pro výrobu syntetického benzínu a
nádraží v Magdeburku a tankový
závod v Kasselu.
Rozpustenie fašistických
organizácii vo Finsku

Finská vláda sa rozhodla rozpustit
celý rad prohitlerovských (fašistic
kého rázu) organizácií: stranu t. zv.
vlasteneckého národného hnutia (TKL)
Akademický karelský svá/, finská
nacistickú stranu, svaz SS (Aseveli),
sväz národných žurnalistov a Naci
stickú Jednotu.

VÍTĚZÍ TEN, KDO SE SMĚLE BIJE
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VŠUDE BIJÍ NĚMECKÉ HADY
TAK JE BIJE RUDÁ ARMÁDA
NA NAŠICH HRANICÍCH:

TAK ICH BIJÚ
NA ZÁPADE:

Vojská spojencov pokračovaly v
upevnení svojich bokov v priestore
Ve směru na Rigu naše vojska během 29. záři vedla boje o zlepšení Nejmegena. Protiútoky nepriateľa
svých postavení a obsadila přes 30 obcí, mezi nimi Svili, Kartuži, Paulari. boly odrazené a spojeni cle vojská
Jižně a jihovýchodně Turka (město drohobyčské oblasti) naše postúpily smerom k Hertogen'mšu.
vojska za bojů postupovala v těžkém hornáto-lesuém terénu a obsadila Predmestie na prieplave Antverpypřes 60 obcí, mezi nimi velké obce Vysocko-Vyžne, Krásné, Moch- Terohaut bolo rozšírené.
V juhovýchodnej časti Luksemnate, Orava, Kozeva, Golovecko, Libachora, Slavsko, Ludvlkuvka, Vyškuv a železniční stanice Grebenuv, Zeleinjanka, burga spojenecké vojská oslobodity
Remich a Port sur Selle. Na vý
Rožanka.
chod od Nain.y boly odrazené Ne
Západně a jihozápadně Děljatyna (město stanislavské oblasti)
mecké protiútoky. Na úseku Epinalnaše vojska překonávala odpor a zákopnické překážky nepřítele v horBeifort spojenci majú značné úspěchy.
nato-lesnéin terénu a obsadila za bojů přes 40 obci, mezi nimi OsmoZ operační zprávy Sov. inf. kanceláře z 29. září:

loda, Bursučna, Zelena, Poljanica,

Vorochta, Ardželjudža

TAK JE BIJÍ
a železniční stanice Bursučna, Zelena, Voronenka.
V severním Sedmihradsku naše vojska zlomila odpor nepřítele, V ITALU:
zmocnila se města Tyrgu-Mureš a obsadila za bojů přes 50 Jiných
Jednotky 5. armády zmocnily se
(bcí, mezi nimi velké obce Jernuteny, Petele, Cbabik, Kortvefája, JaradeJ ureš, Nagy-Ernyo, 'lorfaha а ■<<Iczuiín: stanice Kunifája, Gyrnesti, Ti- klíčových výšin nad hlavni silnicí
nonza, Erncju-Nare, Mtnšel, Nyáradlo. Naše útočící jednotky překročily Bologna-Floreucie. Více na výcbcd
řeku Murešul a zmocnila se předmostí ua jejím západním břehu, kde americká vojska značně postoupila
po cestě Florencie — Imola. Na
obsadila obce Apaliua, Vajda Szeut Iván, Kíuarj, Kurleny, Remeteš.
jaderském úseku nepřítel vedl ně
Na ostatních úsecích fronty činnost hlídek a v řadě míst boje místního kolik protiútoků severně Rublkonu,
významu.
které vesměs ztroskotaly.
28. září bylo пз všech frontách poškozeno a zničeno 29 německých
tanků a 21 nepřátelských letadel.

TAK ICH BIJÚ
V JUHOSLÁVII:

TAK ICH BIJE SLOVENSKO:

Belehrad!

Velitel4 čs. vojsk na Slovensku hlásí:

U Vernáru prevádzaly vlastné jednotky úspešný výpad, spôsobilý ne
priateľovi veľké straty a získaly kořist. V doline Turci činnost prieskumu.
Na juhozápadnom úseku, menovite vo smere Handlová, Svátý Kríž, Hor
nic ilámry, Žarnovica trvajú prudké boje.
*
Na východnom Slovensku jedna naša skupina úplné rozdrtila nepria
teľský oddiel v síle 800 mužov a zmocnila sa celého jeho výzbroja.
Letecká činnosť pre špatné počasie bola slabá.

Jak oznamuje vysielač «Slobodná
*,
Juhoslávia
sú oddiely juhoslávskycli
partyzínov na prístupoch k Bele
hradu. Za postupu k hlavnému mestu
Juhoslávie rozdrtili jugoslávski
partyzáni oddiely Nemcov a četníkov.
Belehradské roboluíctvo pomáha par
tyzáno:)!.

PORAZÍME JE I NA NAŠEM ÚSEKU!
"Res publica" č. 39/94

Zpravodaj Sdruženi Čechů z Volyně a jejich přátel 6 /1994 I

VOLYŇŠTÍ ČEŠI A ČESKÁ DRUŽINA
Před osmdesáti lety dne 29. července
1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko
válku Srbsku. Ještě týž den prohlašuje
česká kolonie v Paříži, že Češi jdou do
boje proti Němcům po boku Francie.
Čtvrtý den po vzniku první světové války
- tedy 3. srpna, proklamuje česká
moskevská kolonie vytvoření České
Družiny z Čechů a Slováků žijících v
Rusku. Jak ve Francii, tak i v Rusku tato
iniciativa nevzešla z řad politiků či
vojevůdců, ale přišli s ní obyčejní lidé obchodníci, řemeslníci, úředníci a další
zaměstnanci a podnikatelé.
Je třeba zdůraznit, že pátý den po
vzniku války - to ještě mezi Ruskem a
Rakouskem nebyl vyhlášen válečný stav zástupci Čechů a Slováků projednávají
organizační zásady vzniku českého vojska
jako svérázné vojenské jednotky a během
asi dvaceti dnů je vypracována jasná
politická koncepce této jednotky včetně
jejího vojenského určení a poslání.
O vzniku České Družiny byla již v
minulosti napsána mnohá pojednání.
Posláním tohoto článku je připomenout
si, jak se na jejím vzniku podíleli volyňští
Češi - naši dědové a otcové.
Jedním z politických organizátorů
České Družiny v Moskvě byl dr.Lev
Borský, který řadu měsíců před
vypuknutím války připravoval s dalšími
vlastenci v Moskvě praktický program
státoprávního boje Čechů.
Přestože
mezi
kyjevskými
a
petrohradskými Čechy a také mezi
petrohradskými a moskevskými Čechy
probíhal již řadu let boj o vedení české
menšiny v Rusku a ten, bohužel,
neskončil ani za války, dohodli se
nakonec vedoucí činitelé českých spolků
na Rusi, že místem formování českého
vojska bude Kyjev. Důvod tu byl víc než
jasný
Kyjev
byl
významným
průmyslovým střediskem v této části
Ruska, žilo tu mnoho Čechů, byl sídlem
gubernátora a nalézal se v blízkosti
nej početnějšího
seskupení
českých
kolonistů na Rusi - Volyni. V té době byli
volyňskými Čechy nazýváni všichni Češi
žijící ve městech a na vesnicích na
Ukrajině západně od Dněpru.
Při politickém zvažování, zda povolit
či nepovolit vznik České Družiny v
Rusku, došlo k závažným střetnutím
politiků na jedné a hlavním stanem
ruských vojenských sil na druhé straně.
Nejednotnost také vládla mezi českými
předáky, organizacemi o konečnou tvář

navrhované vojenské jednotky a to nejen
v průběhu války, ale i po ní. Nakonec
zvítězil kompromis - vznik družiny byi
povolen, ale vstupovat do ní mohli jen
Češi a Slováci, kteří již získali ruské
občanství (státní příslušnost) a kteří byli
ze závažných důvodů zproštěni vojenské
povinnosti v ruské armádě. Kompromis se
týkal ještě některých dalších aspektů, ale
ty byly méně závažné. Vstup do České
Družiny byl dobrovolný!
Nábor do družiny a její formování
probíhalo v srpnových dnech roku 1914
velmi rychle. Daleko rychleji, než si
dovedeme v současné době představit.
Jsou známy případy, kdy do řad
vznikajícího českého vojska se hlásili
desítky mladých chlapců z českých
volyňských vesnic a společně odjížděli do
Kyjeva. Například z Kvasilova odjelo
sedmnáct
dobrovolníků.
Obdobně
můžeme hovořit o Slavutě, Špakovu,
Ulbárovu, Kyjevu, Zdolbunovu, Hlinsku,
Hrušvici,
Volkovu,
Mirohošti,
Novokrajevu a dalších a dalších. Musel
bych vlastně vyjmenovat snad všechny.
Obrovskou a dosud neoceněnou úlohu
při organizování České Družiny sehrály
tehdy jediné české noviny v Rusku Čechoslovan, který vycházel v Kyjevě.
Jeho skvělým redaktorem byl volyňský
Čech, rodák z Hlinská, Věnceslav
Švihovský, který se mimo jiné zapsal také
nesmrtelně
i
do života druhého
československého prezidenta dr.Edvarda
Beneše.
Týdeník Čechoslovan nechyběl tehdy
v žádné, byť sebezapadlejší české kolonii
v Rusku a některé vesnice se dokonce
honosily tím, že si je předplácí v obci
téměř každá rodina. Čechoslovan se dal
ihned do služeb československého odboje
s příslibem, že v něm vytrvá, dokud
nebude dosaženo úplného vítězství. Spolu
s dr.Václavem Vondrákem - rodákem ze
Sedmidub u Dubna a Fr. Dědinou se stali
Členy prvního vojenského výboru při
Československém - ano Československém
kyjevském komitétu a vyzvali všechny
Čechy a Slováky, aby vstupovali
dobrovolně do České Družiny. S dalšími
vyslanci - říkali jim tehdy emisaři zajížděli do českých vesnic i do měst, aby
na veřejných schůzích agitovali a
nabádali ke vstupu do vznikajícího
českého vojska.
Přestože redakce Čechoslovanu v té
době zápasila s těžkými finančními
nesnázemi, dala všechny své síly a

Dr. Václav Vondrák, předseda vojenské
komise při Svazu čs. spolků na Rusi, který
je právem považován za zakladatele a
organizátora Čs. legií v Rusku.

prostředky
rozvíjejícímu
se
protirakouskému odboji. Nejinak jednali i
další Češi - někteří z nich věnovali
tisícové a dokonce statisícové částky
rublů na výstroj a výzbroj Družiny.
Jmenujme alespoň jednoho z nich Václava Klicha, který pro účely Družiny
věnoval 300.000,- rublů. Obdobně si
vedla rodina Červených, Jindříšků a další.
Vznik České Družiny je nerozlučně
spjat
s jeho
prvním
vojenským
organizátorem
dr.Václavem
Vondrákem, neúnavným organizátorem a
iniciátorem řady nezbytných opatření,
jednání a ustanovení. Byl to on, který po
vypuknutí války si vyžádal audienci u
cara Mikuláše II. pro zástupce českých
organizací na Rusi. Delegace byla přijata
carem dne 17. září 1914. Vedl ji kyjevský
- tedy volyňský Čech Václav Otakar
Červený. Jejím členem byl také například
Slovák Orshák - pozdější československý
politik.
Václav Vondrák, jako předseda
vojenské
komise
při
Svazu
československých spolků na Rusi,
vystoupil k příslušníkům Družiny se
slavnostním projevem na náměstí v
Kyjevě 28. září 1914. Družiníci skládali
přísahu a Václav Vondrák tehdy mimo
jiné řekl, že jsou prvním českým vojskem
od doby pobělohorské. "V odvěké české
otázce jste povinni vy říci jedno z
posledních slov. Vy jste," zdůraznil
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Vondrák, "skutečná družina vítězství
nebo smrti. Pro vás zajetí nepatří, musíte
zvítězit nebo zemřít!"
V Československu po válce nebyly
nikdy osvětleny a oceněny zásluhy
dr.Vondráka. K moci se dostali jiní a
dravější. Nakonec my, naše generace,
víme z praxe, jak to chodí, když jde o
uchopení moci. V roce 1927 přesídlil
Vondrák z Československa do Francie a
později do jižní Ameriky. Po druhé
světové válce vydal několik spisů o
legiích v Rusku. Zemřel zapomenut v
dalekém Mexiku v padesátých letech.
Vraťme se však ještě do měsíce srpna.
Dne 20. srpna 1914 byly totiž vznik a
formace České Družiny ukončeny. V té
době měla 769 mužů a vojáků (některé
prameny uvádějí 757). Měla čtyři roty.
Příliv dobrovolníků neustával a tak v
říjnu již měla Družina 1023 vojáky a
důstojníky. Její počet stále rostl i přesto,
že do ní mohli vstoupit jen někteří ruští
Češi.
Jak jsem mohl z přímých zápisů a
seznamů České Družiny zjistit, z
uvedeného počtu 769 vojáků a důstojníků
bylo 461 Čechů, kteří se narodili na
Volyni, téměř 200 se jich narodilo v
Čechách, ale žili na Volyni, nebo na
západ od Dněpru a měli již ruskou státní
příslušnost a zbytek tvořili Češi a Slováci
z jiných měst Ruska - Moskvy, Oděsy,
Charkova, Jekatěrinburgu a dokonce až z
Kavkazu. Z výčtu, který jsem tu uvedl,
vyplývá, že české vojsko vzniklo po
třistaleté porobě hlavně z řad volyňských
Čechů, kteří tak dali základ nejen budoucí
československé armádě, ale i budoucímu
československému státu!
Jestliže dnes vzpomínáme padesáté
výročí hromadného dobrovolného vstupu
volyňských Čechů do čsl. armády v
SSSR, musíme si zároveň uvědomit, že se
to mohlo stát jedině díky prvním 769
dobrovolníkům České Družiny, která se
později
rozrostla
na
více
než
padesátitisícovou armádu čsl. legií v
Rusku a jak tvrdí T.G.Masaryk ve svých
vzpomínkách, nebýt jejich hrdinského
vystoupení u Zborová v roce 1917, kdy
světová válka se začala chýlit ke konci,
bylo by velmi těžké prosadit u západních
spojenců vznik samostatného státu Čechů
a Slováků. Teprve po Zborovú byly
prolomeny všechny ledy, které do té doby
bránily uznání nových státních seskupení
ve střední Evropě.
Prapor České Družiny, na který v den
svátého Václava na kyjevském náměstí
za velké účasti civilního obyvatelstva,

politických a vojenských činitelů přísahali
družiníci, zhotovily moskevské ženy, a to
paní Júnová a paní Koníčková. Dokončily
jej však ženy v Kyjevě pod vedením paní
Marie Červené, která pak věnovala
veškerý svůj čas České Družině a vojáci jí
dali přiléhavý titul "matka prvního
pluku". V roce 1917 strávil T.G.Masaryk
několik týdnů v Kyjevě a to právě v
rodině Červených.
Pokud jde o vnitřní organizaci měla
Družina, jak jsem již uvedl, čtyři roty, své
české důstojníky, český prapor a český
emblém - červenobílou stužku na čapce.
Ruskou uniformu. Nebyla vřazena, jako
batalión, do ruského vojska, ale ustavena
jako zvláštní jednotka formálně podřízena
až štábu armády, ale ve skutečnosti byla
spjata se štábem fronty, hlavním stanem a
ministerstvem války. Nebyla nasazena do
běžných pozičních bojů, ale do zvláštní
výzvědné služby na frontě a při
frontovém pásmu nepřítele. Dokonce
vyslala tři své emisary - V.Vaňaka,
J.Grmelu a V.Můllera až do Čech. Dále
měla svoji lékařskou komisi a další
politicko-organizační výsady. Šlo tehdy o
jednu z nejelitnějších jednotek v ruské
armádě.
Když byly vyčerpány všechny zdroje
na rozšíření České Družiny z řad ruských
Čechů, vyvinulo politické vedení Družiny
velkou aktivitu, aby přesvědčilo ruské
úřady o nezbytnosti doplňovat a
rozšiřovat tuto jednotku o české zajatce,
což doposud ruské úřady nepovolovaly.
Šlo tu o velmi kuriózní argumentaci: co
prý by tomu řekli Rusové, ruský mužík,
hřímali někteří carští úředníci, když se
dovědí, že avstrijáci zradili svého cara
(rozuměj císaře) a bojují teď s naší
pomocí proti němu! To je moc špatný
příklad pro ruského člověka!
Avšak po prvních zkušenostech na
frontě - Družina byla nasazena do bojů
začátkem října roku 1914 - carské úřady
nakonec povolily výjimku: v prosinci byla
jednotka doplněna asi 250 českými
zajatci. Ti se pak, na rozdíl od původních
starodružiníků, nazývali novodružiníky. K
podstatnému rozšíření Družiny však došlo
až v létě roku 1915.
První boje přivedly Českou Družinu
až do polského města Velička, které je
vzdálené asi 80 km od moravských
hranic. To již měli starodružiníci na svém
kontě mnoho úspěšných rozvědných akcí.
Například
sedmičlenná
skupina
rozvědčíků vedená poručíkem Čečkem z
první roty zajala u vesnice Tuchov 144
Rakušany. Stalo se to 26. prosince 1914.

Práporčík Syrový ze čtvrté roty s několika
podřízenými svedl tvrdý boj s nepřítelem
při rozvědce. Toto střetnutí se dostalo do
všech významných ruských novin.
Podporučík Ducháček z třetí roty se svojí
četou v přestřelce u vesnice Krinica na
řece Raba zajal 39 rakouských vojáků.
Zvlášť se tu vyznamenal vojín Prýmek,
který byl za svůj čin dne 16. listopadu
vyznamenán
křížem
sv.
Jiří
(č.
vyznamenání 23197). Dne 18. listopadu
bylo v té rotě již 12 nositelů vysokých
ruských vyznamenání - vesměs křížů
sv.Jiří různého stupně. Vrcholným
výkonem rozvědčíků České Družiny Klecandou, Wuchtrlem a dalšími byl pak
přechod celého 28. rakouského pěšího
pluku k Rusům, což mělo v českých
zemích za následek utužení již beztak
tvrdého protičeského kurzu a zatýkání
vedoucích politických činitelů českého
národa.
K 20. lednu 1915 měla již Družina
1673 muže a do té doby padli nebo
zemřeli na následky zranění 44 muži a 35
se jich nevrátilo z rozvědky a stali se
nezvěstnými. V zajetí všechny čekala
smrt...
Česká Družina byla před osmdesáti
lety vybudována téměř z ničeho - při
zahájení jejího formování neměla žádné
materiální zázemí, žádný podpůrný týl ani
doplňovací rezervy. Vznikala z čistých
vlasteneckých citů našich dědů a otců,
vznikala daleko od země, která jim byla
drahá a které chtěli přinést vytoužené
osvobození po třistaleté porobě. Při svém
vzniku musela překonávat řadu těžkých,
někdy i nesmyslných překážek, počínaje
nedůvěrou carského režimu, zbytečnými
spory a handrkováním českých spolků a
jejich ambiciózních funkcionářů konče.
Bylo tu také mezinárodní právo, které
zakazovalo státům používat válečné
zajatce k válečným účelům a ty muselo
Rusko nějak dodržovat! Nakonec všechno
bylo překonáno a ti, kteří vytvořili
původní jádro této Družiny, kteří šli do
boje s vědomím, že i zajetí znamená pro
ně smrt, ti, kteří po celé roky bojovali s
různými úspěchy a neúspěchy na
rozštěpených frontách hroutící se ruské
říše, ti nakonec přece zvítězili.
Nesmíme na jejich činy nikdy
zapomenout a je na nás, abychom vždy s
úctou vzpomínali na ty, kteří před
osmdesáti roky nastoupili do prvního
sledu, abychom my mohli žít ve
svobodném státě. Jim patří naše nezměrná
úcta,
poděkování
a
také
tichá
vzpomínka...
Rostislav Hlaváček

První soukromý týd
se samizdatovou tradicí
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Liberálně demokratické

srdečně zvu na

strany Vás

______________

předvolební schůzku členů a příznivců LDS,
která se uskuteční
v sobotu 3. září 1994 od 10.00 hodin
v salónku č. 9 Národního domu na Vinohradech (UKDŽ),
nám. Míru 2, Praha 2.

Cílem schůzky je příprava
kandidátů LDS do podzimních komu-.. _
nálních voleb 1994 a definitivní projednání koaličních kandidátek
v jednotlivých městech a obcích.
Ing. Vojtěch Průša v.r.
Těším se na setkání s Vámi,
předseda LDS

Jsme na stanici Suchdol-Kamýcká, vitrína LDS je dnes již
pl-ně pod kontrolou KSČ jako ostatně mnoho sfér společnosti.
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Hradčanský domeček

krátkou dobu osvětovým důstojní
kem 2. čs. paradesantní brigády. Po
zději, když už jsme byli na Sloven
sku, organizoval obranné zpravodaj
ství, známé pod zkratkou OBZ. Po
válce se stal přednostou OBZ na
ministerstvu obrany a již v r. 1949
to dotáhl na generála. Za pět let
V roce 1950 západní tisk a rozhlas
z četaře generálem!«
přinášel zprávy o krutostech pácha
Celé Reicinovo odděleni bylo za
ných v «domečku*.
haleno tajemstvím a hrůzou. Za
Tehdy začaly první řádné kontroly
všechno pronásledování na minister
věznic, včetně «domečku
*.
Prokáza
stvu národní obrany nese především
lo se, že hlavním iniciátorem trest
plnou odpovědnost sám Reicin, lho
ných činů vůči vyšetřovancům je
stejno od koho dostával pokyny.
Bedřich Reicin a jeho pomocníci; ge
Kdyby dnes žil, určitě by se musel
nerál Musil, Pergl, Bohata, Souček,
zodpovídat za Píku i za ty desítky ne
Turek a další pachatelé byli vzati do
vinných důstojníků, surově ubitých
vazby. Šetřením se zjistilo, že o po
k smrti nebo vědomě zavražděných.
měrech v «domečku
*
byl podrobně
Reicinův charakter nejlépe vykres
informován státní prokurátor dr. Vi
lí tato epizoda: Navštívil generála Pí
eska, který dokonce služeb «bicí sku
ku v cele na Pankráci. Žádal po něm,
*
piny
používal k vynucení doznání
aby dosvědčil, Že prezident Beneš
neexistujících a vykonstruovaných
připravoval převrat Když to udělá,
trestných činů. V září 1951 byl dr.
bude volný. Cestný Píka na něco po
Vieska zatčen a všichni byli po záslu
dobného nepřistoupil.
ze odsouzeni.
Zatýkání zahraničních vojáků na
Hlavní kápo a zloduch v «hrad
příkaz Bedřicha Reicina začalo v r.
čanském domečku
*
byl Bedřich Rei
1948 a tvrdý kurs trval prakticky až
cin. Jeho rodné jméno bylo Fritz Reido r. 1960. To již dávno Reicin nežil.
zinger, narodil se 29. 9.1911. V čes
Vlastizrádce udělala z Píky Reicinokoslovenské armádě byl četařem. Od
va zločinecká skupina. Byli to ves
r. 1930 do r. 1945 žil v Moskvě
měs lidé, kteří-frontou neprošli. Je
a s postupující armádou v Českoslo
důvodné podezření, že Reicin úmysl
vensku stejně rychle «postupoval
*
ně shromažďoval kolem sebe osoby,
i Bedřich Reicin. Stal se důstojní
na něž padal stín spolupráce s gesta
kem, pak plukovníkem, po únorovém
pem. Bez jediného svědka, bez jedi
puči generálem jen proto, Že nosil pě
ného dokumentu, odsoudili tohoto
ticípou hvězdu a byl členem komu
statečného vojáka a vlastence k po
nistické strany. Za svého působení
tupné smrti oběšením. Z motáků, kte
v «hradčanském domečku
*
suspen
ré se Píkovi podařilo propašovat
doval stovky nevinných důstojníků,
z cely smrti víme, že protokoly falšo
dal
je ----zavřít, umučit,
—
— ■ ■ zabít
Generálporučík м Vilém^ Sacta. val jistý dr. Vaš z Prahy.
Dnes objekt «hradčanského doc ....... r
'. mečku
*
slouží ministerstvu vnitra.
ÍÄÄva nese označeni Stém!

Josef (Jožka) Pejskař (1912), pseudonym Jožka Pero, působil od roku 1948 publicisticky v exi
lu. Psal do amerických, kanadských, německých a rakouských krajanskyc a. exi ovyc
pisů a v červenci 1950 se stal spoluzakladatelem rozhlasové stanice Svobodná.Evropa, kde pů
sobil jako redaktor. Denní TELEGRAF obdržel od J. Pejskara exkluzivní pravo na zverejnení
výňatků z jeho připravované knihy Vlci mezi sebou.________
■_______________________

JOSEF PEJSKAŘ
Donedávna ani mnozí Pražané
nevěděli nic o jeho existenci. Nebla
ze proslulým se «hradčanský dome
ček* stal teprve soudními procesy
v létech padesátých a výpověďmi
svědků o Bedřichu Reicinovi, který
byl pánem nad Životem a smrtí, pře
devším mnoha zasloužilých zahra
ničních vojáků.
Kde «hradčanský domeček* stojí?
V blízkosti Lorety, zatočíte vpravo
pod oblouky kryté chodby, spojující
bývalý klášter kapucínů s loretán
ským areálem, zahnete vlevo a zasta
víte se před vraty v Kapucínské ulici
č. 2/214, vrata se otevřou, projdete
průjezdem na vydlážděný dvůr. Pů
vodně to bývala rozsáhlá zahrada bý
valého kláštera voršilek, jehož budo
vy vykukují za vysokou zdí směrem
k Hradu. V roce 1896 zde postavili
kasárenskou budovu pro vojenský
soud. Za Rakousko-Uherska v ní síd
lil c. k. Gamisongericht Prag, za prv
ní republiky Divizní soud Praha. Za
nacistické okupace zabral objekt
• wehrmacht Od - května 1945 se tu
vystřídal Sborový soud a Krajský
vojenský soud a Nižší a Vyšší soud
spolu s prokuraturami podle toho,
jak se armáda organizovala. Roku
1954 se vojenský soud i s prokuratu
rami vystěhoval. Na dvoře vpravo
’ stojí budova, jakoby. zastrčená
у koutě mezi vysokými zdmi, tak vy
sokými, aby někdo z vězňů nebyl
schopen utéct Dům by kdesi na vsi

mohl sloužit jako reprezentační rad
nice nebo devitiletka, tady však byl
degradován na »domeček«. Ale jaký
to domeček! Sla z něho hrůza, utrpe
ní i smrt. Historie «hradčanského do
*
mečku
je tragickou historií lidských
osudů. «Hradčanským domečkem
*
prošly vletech 1949 až 1952 desítky
a možná stovky nevinných lidí. Patří
mezi ně jména těch, kteří peklem
prošli; kteří po rozsudku smrti byli
popraveni, jako generál Heliodor Pí
ka, Vychodil, Tomčík, Paleček, Sla
bý, Stodola, Šimeček, Krzák, Mora
vec, Macháček, HojtaŠ, Rohlena,
Studlar, Janoušek, Kutlvašr a mnozí
další. Tísně po válce prošel vazbou
«hradčanského domečku
*
zrádce pa
rašutistů Valčíka, Kubiše a dalších,
Karel Čurda, dále bývalý velitel Pra
hy, válečný zločinec Toussaint a ex
ministr slovenského štátu generál
Ferdinand Catloš. Postupně se však
charakter vyšetřovanců držených
v domečku měnil. Místo skutečných
zrádců a válečných zločinců se sem
od r. 1948 dostávali stále víc: a více
lidé čestní a poctiví, často vyprovo
kovaní «školenými prokurátory
*
z řad OBZ a pak nařčení z velezrady,
vyzvědačství či špionáže. Zatčení se
ocitli v rukou příslušníků kontraroz
vědky a neměli bezprostřední styk
s prokurátorem, natož s obhájcem.
Byli při výsleších vystaveni na milost a nemilost lidem, kteří nebyli

k

podobné činnosti zákonem oprávaSÍÄX-

Reicinovo podsvětí
archiv. Bedřichu Reicinovi se za zlo
činecké služby dostalo patřičné od
platy: v procesu se Slánského skupi
nou dostal provaz. Byl potrestán svý
mi soudruhy - i když se tak nestalo
za zločiny spáchané na nevinných li

We dont wantthisconfrontation, but we háve no

I think the subject matter is extremely contemporary. It ísn’t

alternatíve. Either there is a state or there ts
not. We will fight them until we crush
them. We háve no other choice.
Brig. Gen. Baheddine Ibrahim, an official
in Egypťs Interior Ministry, on the
arrny’s battle ivith militants

glamorous to piek up a gun.
.
. .
.
Clint Eastwood, on his Oscar-wmning movie
"Unforgiven, ” a Western in which he
plays an aging gunfighter

dech, jako byl generál Heliodor Píka
a stovky dalších vlastenců.
Boži mlýny melou pomalu, ale
jistě.
(Poznámka redakce - text byl při
pravován v roce 1991).

Jožka Pejskař pH svém příletu do Prahy v létěle,ošmbo ™uýaftIn p(iby1
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Za rrobodné Československa

Veliteli 1. ukrajinské fronty,
maršálu Sovětského svazu

KONĚVOVI
V historické chvíli přechodu hranic československé
republiky přijměte, pane maršále, plamenný bojový
pozdrav od všech důstojníků, poddůstojníků a vojá
ku 1. čs. sboru v SSSR. Jsme štaslni, že Jsme v
řadách vojsk 1. ukrajinské fronty pod Vaším vele
ním vstoupili ua rodnou půdu Jako první z česko
slovenské zahraniční armády. Vkročili jsme do vla
sti bok po boku 6B slavnými vojíny Rudé armády,
jež náš lid vítá Jako osvoboditele od nenáviděného
fašistického jha.
Prosíme Vás, pane maršále, abyste vyřídil projev
hlubokého vděku československých vojáků všem ge
nerálům, důstojníkům, seržantům a rudoarmejcům 1.
ukrajinské fronty, kteří svým obětavým bojem za
čali osvobozovat naši vlast.
Československý lid bude věčně uctívat památku
těch, kteří položili své životy za jeho -svobodu, za
štěstí jeho synů.
At žijí chrabrá vojska 1. ukrajinské fronty!
Ať žije nejlepší přítel národů Československa,
maršál Stalini
Velitel 1. čs. sboru v SSSR

G. ří’na 1944

Č.MB T

A.ZRÁDCiiMJ

VELITELI ARMÁDY
V těchto historických chvílích, kdy Českoslovenští
vojáci vstoupili na rodnou půdu vlasti, přijměte, рано
generále, plamciiuý pozdrav od všech důstojníků,
poddůstojníků a vojínů 1. čs. sboru v SSSR.
Vyjadřujeme svůj hluboký vděk Vám, všem důstoj
níkům, seržantům a rudoarmejcům Vaší' armády za
smělé a rozhodné operace, které zahájily osvobozoyáni
Československé republiky.
Naše země, všechen náš lid příjme Rudou arinádu
jako svou osvoboditelku od fašistického jha. Sovětští
vojíni budou drahými hosty v každé naši vsi a v
každém městě.
Památka těch, kteří položili své životy v bojích
za osvobození československá, bude věčně žít v našem
národě.
1

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
PÁTEK, 6, ŘÍJNA 1944.

Prapory Československé republiky vlají nad naším pohraničím

JSME DOMA!

Ať věčně žije přátelství národů SSSR a
Československa!

Po tuhých krvavých bojích I. čs. sbor v SSSR
bok po boku s hrdinnou Rudou armádou

Ať žije nejvyšší velitel, maršál Sovětského
svazu, Stalin!

Velitel I. čs. sboru v SSSR
brig. gen. LUDVIK SVOBODA.

vkročil do vlasti. A teď začne velké čištění
Československé republiky od Němců,

MŮJ VELITELSKÝ DÍK VŠEM VOJÁKŮM
Při vztyčování československé státní vlajky na hranicích
velitel čs. sboru v SSSR, našim vojákům tento vzkaz:

v Dukelském průsmyku předal gen. Ludvík Svoboda,

bol“. Ujišťuji maršála Stalina, že národy
Československa budou hodny důvěry Sovět
ského svazu a zůstanou Jeho národům na
vždy věrny.
U příležitosti překročeni hranic blahopře
ji všem vojákům služby jim vyslovují svůj
velitelský dik.
Nehynoucí čest a sláva těm kamarádům,
kteři položili své životy za osvobození na
ši vlasti. Jejich Jména zůstanou navždy, za
psána v našich srdcích a v srdcích vděčného
lidu.
Slibujeme Jim, že budeme pokračovati v
boji se stejnou energií Jako dosud, tak dlou
ho, než Československo nebude zbaveno po
sledního německého a maďarského vetřelce.

За свободкую Чехословакню. Воєнная газета 1-го чехословацкого корпуса в СССР.
Vydává odděleni osvěty a propagandy

ZVLÁŠTNÍ VYDANÍ.

гмжвяЕявивямпии

Af žijí slavní vojáoí Vaší armádyl

brig. gen. LUDVÍK SVOBODA

„Ať si naši vojáci při této příležitosti uvě
domí, kolik námahy, krve a oběti stojí na
še spojence a nás překročeni hranic a osvo
bozováni našeho území. Toto Je třeba při- '
pomínat 1 našim doma, abychom Již nikdy
více nemuseli dobývat našich hranic.
Nesmíme zapomenout, kdo nás v našem
boji neopustil a kdo nám v něm nejvíce po
máhal. Každý z nás musí i v budoucnosti pra
covat tak, aby přátelství se Sovětským sva
zem nebylo nikdy nikým porušeno. Přičiň
te se o udržováni bratrského svazku se so
větskými národy, který Je zárukou naši
samostatnosti.
Vůdci a maršálovi Sovětského svazu J.
V. Stalinovi, Jakož I všemu sovětskému
lidu mohu krátce Jen řičí: „Bolšoje spasí-

VETRľLSJJM

Maďarů a zrádců!
. B. R. — bokázali jsme to! Jsme doma. S bratr
skou pomocí vítězné Rudé armády jsme si vybojo
vali poslední, nejtčžši, největšími oběfini vykoupený
úsek cesty do vlasti. Nad rodnou půdou, kterou nám
ukradli, pošlapali a vydrancovali fašističtí vetřelci,
zavlály opět červenomodrobilé vlajky Československé
republiky, prapory demokracie a pokroku. S Rudou
armádou-osvoboditelkou národů a s námi vchází do
vlasti nový, šťastný, svobodoý život
Kolik vzrušených myšlenek nám všem prolétlo
hlavou v těchto pohnutých a vpravdě historických
chvílích !
S radostnými pocity vítězství misí se především
hluboká vděčnost. Diky Vám, maršále Staline,
diky Tobě,

milý sovětský lide, diky vám,

bratři rudoarmějci. Bez Vás bychom tu ne

Dlouho Jsme požívali Vašeho srdečného pohos
tinství. Vy jste nás učili a posilovali na naši cestu.
Vy jste nám svými silnými pažemi, statečným srdcem
a těžkými oběťmi proklestili cestu až sem.
Teď hrdinná Rudá armáda přichází do našeho domu.
Jde nám Jej očišfoval.od německých a maďarských
lupičů. Postaráme se, aby ji náš lid zahrnul takovou
láskou, jako své rodné děti. Postaráme se, aby

byli 1

bratrství národů SSSR a Československa
žilo věčně!

Naše vzpomínky letí za hory a lesy Karpat, zkropené krví našich kamarádů, po širých pláních Uk
rajiny, přes Žaškov a Bílou Cerkov, přes Čerůachov
a Kijev až k Sokolovu.- fřed našimi zraky vyvstávají

СПАСИБО ВАМ БРАТЬЯ КРАСНОАРМЕЙЦЬІ!
ЧЕХОСЛОВАНИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ
И БЛАГОДАРИТ СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ!

Pod značkou: B.R. se skrývá Bedřich Reicin, který v té době
byl vedoucím či náčelníkem oddělení osvěty s propagandy. Poz- '
ději proslul jako krvežíznivý agent KGB a rozséval smrt mezi
svými spolubojovníky proti fašismu hůře než německé kulky.V.H.

položili své životy za svobodu a nezávislost
své vlasti 1

Jdeme přes hraniče ve dnech, které nám připo
mínají neblahé události, před šesti lety: Mnichov,
kapitulaci, vyklizení našich hranic, uloupení pohra
ničních oblastí. V těžkých a krvavých bojích o naše
pohraniční hory jsme zaplatili vysokou daň za po
znání, jakou cennou pevnost v nich má republika.
V zarputilém zápolení o každý vrch, o každý les,
o každé údolí, dozrálo v nás tvrdé odhodlání: Už
nikdy nevydat to, co nám patří! Postaráme se o to,
aby Karpaty, Tatry a Šumava,. Krušné hory a
Krkonoše se přeměnily v nedobytný val, o který si
každý útočník rozbije hlavu.
Na prahu vlasti, po prvních krocích po její rod
né půdě, kouzlí si každý z nás krásné a půvabné
představy o našem novém, svobodném životě. Jsme
příslušníky různých národů. Přišli jsme z různého
prostředí, z různých sociálních vrstev. Lišíme se ná
boženstvím, zvyky, tradicí. V lom jsme si však všich
ni zajedno: Že osvobozená republika musí být do
movem skutečné, lidové demokracie, že to musí být
stát vyspělý, pokrokový, hospodářsky a sociálně spra
vedlivý, bratrský svazek tří rovnoprávných slovan
ských národů — Cechu, Slováků a Karpatských Ukra
jinců. Za to Jsme bojovali, za to jsme přinášeli obě
ti, za To umírali v nejkrásnějším věku života naši

P RVU

NA’

drazí kamarádi.
Nepřicházíme domů Jako osvoboditelé, přicházíme
jako vojáci republiky. S námi za svobodu bojuje náš
' lid. S námi bojují stateČDÍ slovenští vojáci a party
záni. Vracíme se domů jako věrní synové svého lidu.
Jsme krev z jeho krve. Spolu s ním a vždy dle je
ho práni zařídíme si nový život v osvobozené vlasti
tak, aby se nám žilo lépe, aby ji už nikdy neohro
zil fašismus, nacismus, německá a maďarská dobyvačnost, aby ji už' uikdy nepodkopala chamtivost
zrádných jednotlivců, jimž je vlastní prospěch nad
blaho celého národa.
Jsme doma, kamarádi. Zní to ještě kouzelně ne
zvykle, ale je to holá pravda. Vyhráli jsme boj o
hranice a o první pídě rodné půdy. Válka však ne
končí. Nepřítel se bude ještě zuřivě bránit. Nesmíme
vetřelcům popřát žádného oddychu, aby nám nemohli
zničit naše vsi a města. Žeňme je nemilosrdně před
sebou, dokud červenomodrobílé prapory nezavlají nad
Bratislavou, nad Užhorodem a nad Prahou!
Se statečnými slovenskými bojovníky vpřed, očistit
Slovensko úplně od vetřelců a zrádců!
S hrdinnou Rudou armádou vpřed, dorazit raněné
německé a maďarské šelmy v Jejich vlastních brlo
zích — v Berlině a Budapešti!
Ničme nelítostně všechny jejich spřežence na domá
cí půdě! Jeu ten zrádce nás už uikdy znovu nezradí,
kterého krůtě potrestáme! Jen ten Němec a Maďar
nás nechá v klidu, kterého poučíme, co to stoji, krást
nám, co je naše.
Jsme doma, kamarádi, ale boj nepřestává.
Teď teprve začíná veliké čištění republiky
od Němců, Maďarů a zrádců!

HRANICIACH

J
Priesmyk Dukla, hranica
06.10. 44.
08 hod.
Prieskumná hliadka prápo
ru škpt. Knopa pod velením
čatára Nebiljaka v sostave
des; Tireka, des. Počila, voj.
Heydu, voj. Kučeravého, voj.
Pcrehaňu, voj. Nemricha, voj.
Koubela, voj. Mazura z roty
automatčíkov ppor. Bileja do
siahla ako prvá českosloven

'
ských štátnych hranic na
hradskej v Dukelskom prie
smyku. Veliteľ hliadky, čat.
Nebiljak a príslušník hliadky
des. Tirek vztyčili na hrani
ciach Československu štátnu
vlajku.
V prvej slovenskej dedine,
vo Vyšnom Komárniku, vzty
čili vlajku osvetový dôstojník
práporu rtm. Ivanič a voj.

Havran.
Predniesol

som

pri

tom

krátku reč o význame vztý

čenia tejto vlajky a predal

som Ju k chráneniu obyvate
ľovi

obce Vyšny Komárnik

Michalovi Chaugodovi.

rtm. Ivanič
Osv. dôst. práporu

6. Hina 1944

Ž в svobedné
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Af žije bratrství národů SSSR a ČSR!
MOSKVA, KREML
Nejvyššímu veliteli, maršálu Sovětského svazu

J. V. STALINOVI

V historické chvíli, kdy 1. čs. sbor v SSSR po úporných bojích proti německým vetřel
cům bok po boku se slavnou Rudou armádou přešel hranice Československé republiky,
přijměte, pane maršále, plamenný bojový pozdrav a výraz nejhlubšího vděku od všech
našich důstojníků, poddůstojníků a vojáků. —
Nikdy nezapomeneme Vaší otcovské péče a pozornosti. Nikdy nezapomeneme bratrské
pomoci a podpory sovětské vlády a všeho sovětského lidu, sebeobětavého boje hrdinné
Rudé armády. Vše to nám umožnilo, abychom se zbrani v rukou obnovovali svobodu a ne
závislost naší vlasti a šli na pomoc svým bojujícím slovenským bratřím.
Národy Československa pozdravuji bratrskou Rudou armádu na své půdě Jako osvoboditelku od šestileté fašistické poroby.
Ujišťujeme Vás, že í nadále, v jednom šiku se sovětskými vojíny, pod Vaším vrchním
velením, půjdeme vpřed, budeme potírat nepřítele a nesložíme zbraní dotud, pokud nebude
očištěno od německých a maďarských vetřelců celé Československo, dokud raněné, německé
zvíře nebude doraženo ve svém vlastním brlohu.
Ať věčně žije spojenectví a bratrství národů SSSR a Československa!
Ať žije hrdinná Rudá armáda — osvoboditelka národů Československa!
Ať žije veliký, mocný Sovětsl ý svaz!
Ať žije silná, nezávislá, demokratická Československá republika.
Velitel 1. čs. sboru v SSSR
brig. gen. LUDVÍK SVOBODA

LONDÝN,

Vrchnímu, veliteli presidentu Československé republiky

v-

dr. EDVARDU BENEŠOVI

Po mnohadennich a úporných bojích proti německým vetřelcům přešel dnes l.čs. sbor v
SSSR společně s vojsky hrdinné Rudé armády hranice našeho státu, vstoupil na rodnou pů
du vlasti a vztyčil na ni státní vlajky Československé republiky.
Přijměte, pane presidente, v této historické chvíli výraz naší hluboké oddanosti a bla
hopřání všech důstojníků, poddůstojníků a vojínů sboru.
Přátelství národů SSSR a Československa, znovu zpečetěné krví, prolitou našimi a sovět
skými vojáky v bojích o Karpaty, zajistilo začátek osvobozování naši rodné země. Toto
přátelství bude i v budoucnosti nejlepši zárukou naší svobody a nezávislosti.
.Náš- lid nadšeně vitá vojíny Rudé armády Jako své osvoboditele od německého a ma
ďarského jha.
Jsme si vědomi toho, že náš boj Ještě neskončil. Přechod hranic znamená jen začátek
osvobozovacího tažení, které provedeme společně s hrdinnou Rudou armádou a povstaršimi
slovenskými bratry, za úplné očištění našich zemi od německo-maďarských dobyvatelů, od
všech zaprodanců a zrádců.
Slibujeme Vám, pane presidente, že nesložíme zbraní, dokud nebude vybojována silná,
nezávislá, demokratická Československá republika, pokrokový lidový stát rovnoprávných
národů - Čechů, Slováků a Karpatských Ukrajinců.
_
Velitel 1. čs. sboru v SSSR
brig. gen. LUDVÍK SVOBODA

"Res publica” č. 40/94

m a jite l, v e lik ý b r a t r , k te r ý ta k
je š tě v ě t š í . _
y .H .

postavy našich kamarádů, kteří se dnes s námi ne
mohou radovat, kteří nedošli k cíli, po němž tak
horoucně toužili, kteří padli, abychom mohli dojít
my, aby bylo svobodné Československo. Za život kaž
dého z vás — deset, sto životů německých a ma
ďarských vrahů 1 Věčná sláva hrdinům, kteří

6. října 1914

ch ce b ý t

7> «rolodné Čf.-dOR'nvM’okn

Hrna 2

|

Jak. to všechno do sebe náramně za
padá. Vojáci čs.armády začínají
osvobozovat Slovensko, Podkarpat- skou Rus si již osvobozuje nový

Beim weltweiten Export von Waren (1992) liegen Maschinen und Flugzeuge mit Abstand an der Spitze

Tak jak o v á lc u je tu to p ř ih lá š k u s t a t i s t i k a QUELLE:GATT ta k p řiro z e n ě s p ra 
v id e ln o s tí lo k o m o tiv y n a j í ž d ě j í c í na vyhybku v á lc u je p o žad av ek s tá le v y š š íh o
a v y š š íh o obchodu i z k o m íra jíc í ž iv o tn í p r o s tř e d n í na té to zem i.
V w

Mám zájem spolupracovat s
EKOLOGICKOU

Jméno:

..................................... ....................

Adresa pro písemný styk:

.............

Telefon:

Zaškrtněte, ev. doplňte oblasti
A) Pracovní sekce:

organizaci
činnost ir

publikační
cr
s

hospodářsJ

právní čii

B) Odborné sekce:

WELTHANDEL

Budou vyt’
životního
uvedte pr<

C) Chci být pouze informován o
a o otázkách týkajících se :

QUELLE: GATT

Unter den 25 groEten Exportnationen der Erde liegt die
Bundesrepublik Deutschland noch knapp vor Japan

Vyplněný formulář odešlete na jednu z následujících adres:
Petra Zaviačičová, Benkova 1700, 149 00 Praha 4
Vladimír Kodeš, Stupkova 6, 170 00 Praha 7

Je tomu něco více jak pět let co se mi dostal do irukou tento leták, kte
rý jsem vyplnil a tím jsem se stal členem či spolupracovníkem “Ekologické
společnosti“, společnosti, která stálou vedle oficiálních povolených ekcrlogi
ckých struktur. Svou přihlášku jsem směroval na Vladimíra Kodeše, který se
mi zakrátko ozval na můj telefon skladového dělníka v Konstruktivě u Mecha
nizačního závodu V Korytách a žádal mne o spolupráci s Ekologickou společ
ností, což jsem přislíbil. Zaujala mne tato iniciativa odborníků na životní
prostředí, kteří pozvedali hlas s protichůdnými názory na balast frází ministerských úředníků a vědců poplatných svým chlebodárcům.
V.H.

”Re s publica" č. 40/94
EKOLOGICKÁ SPOLEČNOST

lo

mně od

v e d e n í Pozem kového ú řa d u

v Šum perku v

r.

1991.

V.H.

D o cela by mne z a jím a lo zda b y la těm to lid e m um ožněna p rá c e v j e j i c h o b o ru v
o b la s ti ž iv o tn íh o p r o s tř e d í. A nebo js o u s te jn ě n e p o h o d ln í u tě c h ž e k o m u n is ti 
ckých ú ře d n ík ů a v ě d c ů , k t e ř í jim p ř in e jle p š ím n a s a z o v a li p s í h la v u te h d y a
d n es se j í s n a ž it n a s a z o v a t znovu ze sv ý ch b la h o b y tn ý c h fu n k c í ja k o se to s t a 

.

Návrh odborných sekcí + kontaktní adresy koordinátorů
Evidence divokých nebo nevyhovujících skládek - Sonja Voříškové, Jaurisova 2
140 00 Praha 4

Mezinárodní spolupráce - Petr Štěpánek, Na Jezerce 29, 140 00 Praha 4
(spolupráce se Zelenými, s GREENPEACE atd.)
Ochrana vod - Miroslava Malá, Molákova 18, 186 00 Praha 8
(Ochrana spodních vod, zdroje pitné vody, čističky odpadních vod, cizo
rodé látky ve vodě, zjištování příčin kontaminace, hydrobiologie)

Ochrana živočichů - Petra Zaviačičová, Benkova 1700/24, 149 00 Praha 4
(Ochrana práv zvířat, ochrana genofondu, etika chovu zvířat, zvířata
ve městě, myslivost)
ŽP a zemědělská výroba - ing. Josef Višnička, Koulova 1598/14, 160 00 Praha 6
(Chov hospodářských zvířat a jeho etika, hnojení, zeměd. odpady)
Ochrana ovzduší - Vadim Peterka, Kujbyševa 7/566, 160 00 Praha 6

Ekologicky čisté technologie - Pavel Barták, Vodárenská 2324, 272 01 Kladno
Geologie - RNDr. Miloš Kužvart, Pražská 139, 252 41 Dolní Břežany

Zdravá výživa - MUDr. Vladimír Henzl, Na Květnici 7a, 140 00 Praha 4
(Hygiena potravin, cizorodé látky)
Vliv urbanismu na ŽP - Ing. Evžen Neubert, Marxova 1473/A, 251 01 Říčany u Prahy
(Územní plánování, ochrana památek, architektura)

Výtvarná propagace ochrany ŽP - Josef Maraczi, Vršní 13/798, 180
Akční - Lenka Marečková-Hrachová, Řipská 13, 130 00 Praha 3

Ochrana rostlin
(ochrana genofondu, botanika, léčivé rostli
Radioekologie -

Odpady v průmyslu -

Komunální odpady Recyklace -

Setrvalý rozvoj společnost

Energetika (celkově)
Překladatelská

H,.'

tfWSLÉ
i
nsKOMřCEmRiw
tivn&tMtických iniciativ

M00 МЙ Stovúkwa 8 1

Právní

Jeden z materiálů, který jsem záhy obdržel byl tento návrh odborných se
kcí s kontaktními adresami koordinátorů. Docela bych uvítal názory těch,
kteří již před sametovou revolucí byli včele shah o podchycení negativních
jevů a v některých případech zločinů proti životnímu prostředí komunistic
kými likvidátory. Pokusím se rozeslat na jejich adresy toto číslo s žádostí
o krátkou zprávičku s jejich názorem na současnou politiku vlády k ŽP. V.4.

RES PUBLICA

První soukromý týdeník
____ se samizdatovou tradicí
Smluvní ceny, ach jo, to je
tedy paráda, ale když na Wilsonovém nádraží v bistru Bohemia
chtějí za skoro průsvitný kra-.
jíček chleba a to přepůlený 4,Kč, tak to už myslím není smlu
vní cena, ale loupežné přepade
ní. Na můj dotaz mi slečna od
sekla, že si mám lépe přečíst
jídelní lístek. Tam je jasně
naosáno: Pečivo.................... 4,-.
Na mé tvrzení, že chléb není
pečivo se ohradila co tedy že
je chléb. Je to snad podle Vás
rýže? Snažil jsem se jí vysvě
tlit, že pečivo jsou rohlíky a
podobně, ale neuspěl jsem.Ale
jinak až do té chvíle byla vel
mi milá a řízky byly, výborné.

14. října 1994

“Věrni zůstali” č.5/94: Na
své první tiskové konferenci
25*4.1994 sdělil ředitel Stře
diska pro dokumentaci protiprá
vnosti komunistického režimu
Bohuslav Hubálek m.j. toto ....
”Hrozí-li promlčení především u
porušení pravomoci veřejného či
nitele, Středisko urychlí podá
ní podnětu orgánům činným v treetním řízení. Stalo se, že
dozorce umlátilyvězně a dozorcův velitel neodevzdal vraha
soudu, ale kázeňsky ho potrestal. Jeden zločin nelze tres
tat dvakrát, takže případ tohoto druhu je vhodný jen k do
kumentaci.”.......... Tak a máte to "kázeňsky ho potrestal”, to
je,dejme tomu, že mu třeba zarazil třikrát vycházky. A ne
bo mu třeba zadržel prémie? Tak to je tedy návod za všech
ny peníze pro vrahy a jejich pomahače ve státních službách
Uvnitř čísla: ---------------------ТГ77

1. Jana Hrbková: Dopis odběratelům a předplatite
lům "Necenzurovaných novin" z 7.9.1994.
2. Obrazy Svobody - 100. leté výročí Sochy svobody a
ostrova Ellis Island.
3. "Za svobodné Československo" z 11.října 1944, č.‘58.
4. Ogoňok: Návrh nové Sochy svobody po pádu komunismu.
Předpokl.cena: 2,- Kč

vycházelo
obnoveno
».

,
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NEZÁVISLÉ
INFORMAČNÍ A TISKOVÉ CENTRUM
demokratických iniciativ
se sídlem v Orné - obchodní oddělení -1
602 00 BRNO, Slovákova 8

Brno 7. 9. 1994

“h
■ really did not expect it. Or perhaps I did, but not before
another 25 years. Is better now.”
Italian filmmaker Federico Fellini, after receiving an

honoráry Oscar for his career tuork
Vážení přátelé,
moc se Vám všem omlouváme za zpožděnou expedici Necenzurovaných novin č. 35/94. Ví

me, že to pro Vás není nic příjemného, ale nedalo se opravdu nic dělat. Do našeho počítače,

ve kterém je expediční program, se dostaly viry. Je otázkou, kdo na tom měl zájem, protože
se nejednalo o náhodu. Ale - už je všechno v pořádku a tak doufáme, že se nic podobného
opakovat nebude.
Máme signály, že pošty nedoručují předplatné, které je od nás odesláno. Dokonce se nám
některá čísla vracejí. A přitom se jedná o adresy, na které noviny obvykle pravidelně dochá
zejí. Jistě, že pošty nají značné procento ztrát, ale my bychom nechtěli, abyste naše noviny

neměli. Proto Vás prosíme, abyste nás informovali, pokud předplacená čísla nedostanete. Te
prve v tom případě, že dostaneme zpětné informace o Vás, můžeme u pošty uplatnit rekla

mace.
na závěr máme ještě jednu prosbu. Protože byly prázdniny, někteří z Vás dostali složen
ky s upozorněním, že se na jejich předplatitelském kontě krátí peníze. Zkontrolujte si proto,
prosím platby. V případě, že by opět údaje, které máme v naší evidenci lišily od Vašich pla

teb, upozorňete nás na to. My budeme u pošty tyto platby reklamovat. Stává se bohužel až
příliš často, že od nás dostáváte složenky, Vy je zaplatíte a k nám se platba nedostane.
Ale to vše jsou jen organizační problémy. Jsme rádi, že Vám můžeme předplatné prostřed
nictvím naší expedice zajišťovat. Velké distribuční firmy se totiž snaží expedici zablokovat

a Necenzurované noviny na řadě míst vůbec nejsou k dostání. Ne že by si je trafiky
neobjednaly, ale distribuční firmy je prostě nenabídnou, nebo nedodají. Stává se nám, že no

viny se k nám vracejí zapáskované původními převazy, tak, jak je upravili při expedici v tis
kárně. A my jsme zjistili, že některé firmy, si je vůbec nevyzvednou buď z pošty, nebo dráhy

a podobně. Pro nás je tato situace dost tíživá, protože nemáme žádné příjmy za reklamy jako
ostatní noviny. Musíme prostě vystačit s tím, co je. Proto si Vás, našich předplatitelů, tolik vá
žíme.
Posíláme Vám hodně pozdravů a zachovejte nám i nadále svoji přízeň.
nezávislé

i ^FORMAČNÍ A TISKOVÉ CENTRUM

Za expedici Vás zdraví Jana Hrbková

iniciativ

.**

у jj.-ná • obchodní oddělení • I
''WW, Slovákova 8

PS : Připravuje už do tisku kalendář Necenzurovaných novin na příští rok, ve kterém budou

kresby ze všech ročníků - 91, 92, 93 i 94. Doufáme, že ho brzy objevíte v naší nabídce a že

Vám udělá radost.
Tahle vypadá syrová pravda o svobodném šíření myšlenek zaručeném/riŽší
Ústavou. Přitom připočítám-li vedle takto nedoručovaných zásilek /z poslední doby mi chybí č.37/ i mnohdy až týdenní zpoždění, po neděli, nevím, ne

vím jestli si raději nezačnu kupovat NN u Stánků, kde je jich dostatek a
včas. Problémy s předplatným v to nepočítaje.
V.H.
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Za svobodil é Československo

11. řílna 1944
SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM!

Наша газета в словацьких хатах Prví dobrovoľníci
В першім, визволенім селі
В. Комарнім селяни з сльоза
ми рядссті зузтрічають наших
бійців.
Старушка Лорець, мати чо
тирьох синів, з яких один вже
є в партизанськім загоні, го
ворить: .Діти мої, як я тішу
ся вами, де ж ви були, чому
не приходили скоріше?" Вона
старається допомагати нашим
бійцям чим може. Мокрим, та
втомленим від праці саперам,
вона з своїми лвома малими
дочками пере білизну, сушить
і примовляє: «Боже помагай
вам — діточки — щасливо за
кінчити війну."
Бабей Михайло показав
місце, де німці закопали під
земний телефон, який тягнеть
ся аж в Польщу. Наші сапери
взялись за це діло t знайшли.
Зв'язківці шкпт. Шмолдаса зі
своїми .апаратами" вже на
в'язали зв'язок з ворожою
лінією.

A

Za dobu našich boju na frontách
Vlastenecké války, ..kapesní delo
strelectvo“ v dovedných rukou
vojáků způsobilo nepříteli velké
ztráty, Jak lidi, tak techniky. Jo
jen třeba směleji využívat granátů
v káždé fázi boje.

Tak se připravuje protitanko
vý granát k vrhu.

— .Хитра німота, але їхня
хитрість попадає в наші руки!"
— усміхаючись говорить са
пер К.к

zo Slovenska
Z oslobodených dedín, ktoré ešte
sú obsadené Nemcami, cez nepriateľ
skú paľbu, cez nemecké stráže pri
chádzajú slovenskí mladíci a prehla
sujú:

Наші бійні щодня одержу
ють газети і прочитавши від
дають їх цивільному населен
ню. Мала Параска Лорець сі
— Chceme do Československej
дає посередині землянки (бо
хата згоріла), та читає вслух armády, chceme spolu s Vami bo
нашу любиму газету .За сво- jovať proti Nemcom a ich prisluho
бодне Ческословснско". В од vačom!
нім числі вона знайшла статю
Jeden medzi prvými je Bobák
написану про її стрика і мало Ján, 1919 ročníku z obce Šarbov.
го Микольия, як стрічався з Sotva je odvedený, už dostáva bo
вашими бійцами 1 прочитала jový úkol a ukazuje cestu Jednému
всім як молитву. Янко Бабей, z našich peších práporov. Vysoký,
35-рІчпий Словак не міг ви driečny slovenský mladík aj do
тримати до кінДя і розплакав svojho vstupu vykonal cenné služby
ся як мала дитина. На за pre armádu: bol sprio.odcom prieпитання чому плаче, він від skuma Červenej armády a zachoval
повів: .3 радості — брати мої. kľud a rozvahu aj v najhusišiej miЯ сам не міг собі уявити, що nomctDej paľbe.
зажию ще такої щасливої
Vítame v našich radoch prvých
хвилини."

дес. Л-ш.

bojovníkov z oslobodeného Slovenska!

ZA 5 MINUT
DVANÁCT
Sovětské tanky se rozjely rovinou maďarské nížiny. Blíží so k Debre
cínu, Jsou denně blíže Budapešti. Chtěli jsme slyšet, co o tom říká
maďarský rozhlas, ale nedověděli jsme se nic; i Budapešti vysílali letecký
poplach a cikánskou hudbu.-

Ale tím výrazněji mluví jiné skutečnosti. Jak oznamuje švédský list
»Svenska dagbladeU rozhodla se maďarská vláda evakuoval budapešťské
obyvatelstvo do západního Maďarska. Také diplomatický sbor byl vyzván
k opuštění města. Jedni z prvních ujeli členové německého velvyslanectví.
»Repatriace< německých diplomatu je v poslední době ostatně častým
zjevem a po zkušenostech z Rumunska a Bulharska hitlerovští diplomati
s cestováním neotálejí.

За свободиую Чехословакию. Воєнная газета 1-го чехословацкого корпуса в СССР.
Vydává oddělení osvěty a propagandy.

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ČÍSLO 58.

STŘEDA, 11. ŘÍJNA 1944.

Dva roky
PORADA STALINA
neprestajných
S CHURCH1LOM
víťazstiev 9. októbra sa konala porada predsedu Rady ľudových komisárov SSSR
V deň příchodu do Moskvy Churchil prehlásil na moskovskom letišti:
Prešlo viac ako dva Toky z tej
doby, čo som tu hol prvý raz. To
bély dra roky neprestajných víťaz
stiev. My sme išli spolu a neohro
žené prot’ spoločnému nepriateľovi,
okolo kterého sa teraz zaviera krnh
moci Spojených národov. Za veľkolepného obdobia víťazstiev ruské
armády, armády Sovietskeho svazu
zasadily nepriateľovi mocné údery.
Ony boly prvými, ktoré rozbily duch
vojenskej mašiny hitlerovskej armá
dy. My, Anglia a USA sme tiež
napnuli svoje sily do krajnosti. A
vy môžete súdit, či sine zasadili
ťažké údery alebo nie.
Ja som presvedčený, že my' zví
ťazíme a ja dúfam, že my všetci
sa budeme snažiť urobiť svet naj
lepším miestom pre život veľkých
más ľudí«.

J. V. Stalina
chillom.

*

s ministerským predsedom Veľkej Británie p. W. Chur-

Porady sa zúčastnili, ľudový komisár zahraničia SSSR V. Molotov, minister zahraničia Veľkej Británie p. A. Eden a vyslanec Veľkej Británie v
SSSR p. A. Kerr.
9. októbrasa konala porada ľudového komisára zahraničia SSSR V. Molotova s ministrom zahraničia \ eľkej Británie p. A. Edenom. Porady sa
zúčastnili zástupca ľudového komisára zahraničia SSSR A. J. Višinský a
vyslanec Veľkej Británie p. A. Kerr.

ППОР. ТУРЯНИЦЯ
ЧЛЕНОМ УРЯДОВОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
Чехословацька міністерська рада в Лондоні вирішила, піобп до уря
дової делегації за Карпатську Україну був кооптований Іван Туряниця.
Іван Турянпця тепер підпоручик чехословацької армії в СРСР до
окупації мадярами Карпатської України був видатним народним дія
чем. Па території Радянського Союзу Іван Турянпця продовжував
патріотичну працю за визволення Карпатської України зиід мадяр
ського ярма. Був членом всеслав'янського комітету в Москві.
В останній час, Іван Туряшшя в нашій армії успішно викопував функ
цію офіцера просвіти при бригаді геперала Клапалка.
Па новому шляху Туряшіці бажаємо багато успіхів.

POULIČNÉ BOJE V DEBRECÍNE

Зігма 2

7л Bvobodwé ČeskoBloveBsko

TRIUMFÁLNY POCHOD
ČERVENEJ ARMÁDY
Ústupové cesty nemeckých vojsk z Baltiky odrezanéBoje na okraji Debrecína - Trať Niš-Belehrad přeťatá
5 km od Cluj
Z operačnej zprávy Sovetskej inf. kanéelárie ž 10. okt.

Na ostrove Sarema (Oesel) naše vojská pokračovaly v bojoch za pčis-'
tenie od nepriateľa južného konca ostrova.
.
_■
Smerom na Rigu naše vojská viedly útočné boje a dobyly viac ako 60 obcí.
• Na sever a juhovýchod od města Klajpeda (Meuiel) naše vojská roz
vinuly úspešnú ofenzívu a dobyly njazdué středisko a žel. križovatku Li
tovskej SSR Krelingen, mesto a veľkú žcli stanicu Taurogeu a taktiež^ v
bojoch sa zmocnily viac ako 300 obci. Naše vojská vyšly na pobrežie
Baltického mora na juh ód ínesta Lepaja (Libava) a dobyly' mesto Pelangá.
Takým spôsobom naše vojská přeřezaly ústupové cesty nemecko-ľašislických
vojsk dó Východného Pruska v priestore Riga-Libava-Viudava.
Na západ od mesta Kaunas naše vojská v bojoch sa zmocnily ujazdnélio strediska Litovskej SSR, mesta Šakjaj.
V severnom Sedmihradsku na západ a juhozápad od mesta Regín
naše vojská spolu s rumunskými vojskami v bojoch dobyly viac ako 50
obci medzi nimi: Goreuy, Dedrad, Jlezoorméuycs, Mezíisalgi, Cigartny,
Anton. T’eleaceul (5 km na juh od Cluj) Vlacha, Somešul-Reče.
V Maďarsku na juh odniesla Debrecín naše vojská pokračovaly v ofenzí
ve a v bojoch dobyly mesto a žel. stanicu herečke a obce: Konyár, Bocsaj,
Eszlár.Hcncida.Naše vojská dosiahly Debrecín a začaly sa boje na okraji niesla.
Na území Juhoslávie na juh a juhovýchod od mesta Požerovac naše
vojská spolu s jednotkami juhoslovanskej armády národného oslobodenia
y bojoch dobyly obce Pánkovo, Žabari.žel. križovatku Veliká Piana a Iné.
To znamená, že naše vojská přeťaly traf a hradská Niš-Belehrad. Za 2 dni
na tomto úseku naše vojská zajaly 3200 nemeckých vojakov a dôstojníkov.
Na iuých|úsekoeh fronta bola prieskumná.činnosť a boje miestneho významu.
Bolo zničené 106 tankov a 78 lietadiel nepriateľa.
Naše letectvo bombardovalo masovým náletom prístav Lepaja (Libava)
a prístav Riga._ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

Nápor nepriateľa odrazený

10. řijBa 1344

ZO SVETA_______
— Zástupcovia Egypta, Iraka, Sý
rie, a Transjoŕdanie podpísali na
prípravnej konferencii zápisnicu o
utvorení „Ligy nezávislých arab
ských štátov“?.
— Konal sa 9. sjazd americkej
sekcie Medzinárodného sviizu chi
rurgov. Účastníci š 'ohromným nad
šením vítali sovietskych chirurgov,
ktorí vystúpili s reľerátami o vy
moženostiach sovietskej chirurgie
počas vojny.
— V Anglii boly utvorené dře
nore ministerstvá: ministerstvo
sociálnej pečlivosti a ministerstvo
občiauskeho letectva.
— V Paríže boly sriadené kon
centračné tábory pre zradcov a ko
laborantov. Náhle súdy v Nancy
vyniesly 9 rozsudkov smrti nad oso
bami, ktoré pracovaly pre Nemcov.
— Dánski vlastenci zapálili to
várnu na obuv, ktorá pracovala pre
nemeckú armádu. Všetky sklady bo
ly zničené.
— Demonštranti v Budapešti spá
lili súkromnú jachtu Horthyho, kto
rú on dostal ako dárok od Hitlera.
— • Bulharsko a Juhoslávia sa do
hodly o spoločnom boji proti ne
meckým votrelcom. Tito prijal bul
harskú delegáciu.

Veliteľ čs. vojsk na Slovensku hlási:

Minulý týždeň útočil nepriateľ s ťažiskom svojich síl v priestoru

Sy. Kríž nad Hronom a snažil sa preniknúť k Zvolenu. Po niekoľko dňoch

v ťažkých obrauných bojoch proti veľkej hmotnej a početnej prevahe sa
podarilo našim vojskám odrazif nápor nepriateľa.
Naše protiútoky získaly zpiiť prevažnú časí územia, predtým prechodne,
ztrateného. Naše jednotky previedly v kremnickom priestore tiež úspešné
protiútoky. Na ostatných úsekoch bol kľud.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

Na západě odraženy německé protiútoky
Na předmostí za kanálem Leopolda pokračovaly rozhorčené boje. Nepřá
telské pokusy likvidovat předmostí byly zmařeny,. Dne. !). řijua se spo
jenecká vojska vysadila na jižní pobřeží ústi řeky Schly a dosáhla značných
úspěchů. Nasevcr od-Antverp místili úspěchy spojenců.
V prostoru Cách nedošlo k podstatným změnám.
Na sever od Met byl odražen nepřátelský protiútok v prostoru Mčzicrsle-Jlelz. Na sever- od Naucy dosáhly spojenecké předvoje Mctriconr, osvohozeua města Cívrie. Liccicrs a Serricrs.

"Res publica” č. 41/94

Vzbura dôstojníkov
v Nemecku?
Ako hlási korešpondeut „Reuter“ zo
Štokholmu, noviny „Štokholm Tidingen“ priniesly zprávu, že v Nemecku
idú sluchy o novej vzbure dôstojníkov
proti Hitlerovi.
Svetový rozhlas o nás

Londýnske rádio citovalo z našej
ankety »ťo prinášame z SSSR ľ*
príspevky kpt. S. Rady, kpt. Šulca,
rlm. Dostála, ppr. Reisenauera,
des. Havrana a iných.

Za svobodné Československo

11. Hjna 1944
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САИ ПРОЧИЩАЮТЬ ШЛЯХ
ДО ПЕРЕМОГИ
Майстврн1сть сапер1В
Для укрйыення свое! оборони,
юмш як правило вживають в
9начн1Й М1р1 мшуиання нерадиво
го края, ироход1В, дорн' та поля
нок. Часто доводиться нашим са
перам мати дмо з иротшпхотннчи
та протитаиковп.чи тинами. 1Н\пй
кидаються па там хитропи: внизу
кладут!, протитапкову, а па цю—
цротишхотну М1НГ. П1СЛЯ В1ДСУпепня и роти и! хоти их М1н, дмяика
адасться зиешкоджепою, зле тмькп
вицуть на не и1сце танки, як
спйип миш качнуть вибухати.
Наин саиери виявили немало
аруТН0СТ1 та паходчивосп в свойому Д1Л1. За осташпй час бо!в, на
шим саперам доводилось 1 воювати
в рядах стримив I мШувати та
розмпювувати, будувати 1 зрквати
мости. Сапери надпоручпка Декад

Sila „Kapesního
dělostřelectva“

VŠÍMEJTE SI
SOVĚTSKÝCH KAMARÁDŮ
Stále trpíme ztrátami, které jsou způsobeny určitou naší lehkomysl
ností a povrchností. Všímejte si sovětských jednotek, které se ihned za
kopávají, když někam přijdou. Nerozhoduje tu vzdálenost od fronty, denní
doba, ani počási. Všichni se ihned zakopávají, poněvadž znají nepřítele
a účinky nepřátelské miuometní a dělostřelecké palby.
Každý z uás jedná nezodpovědně, jestliže se ukazuje, když nepřítel
nestřílí a když je zdánlivý klid. Nezapomeňte, že nepřítel je zkušený
válečník, že |K>zoruje a naslouchá. Zakopávejte se a kryjte se proto všade
a vždycky. Není to strach o -vlastní život, který Vám to přikazuje, ale
povinnost vůči národu a vlasti.
Skpt. děl. I. Janko.

I

Ухали на прорви шмецькоГ оборо кого поля вибрали 112 лротитанни на тапках I розмпговуна иг про коних м1к. Особливо внзнзчилисл
ходи для танмв. Десятник Маргин- вишням при розмшовуванпю свой.
ко з О1йисм Цшгером за дв1 годи Япак та евоб. Хромий. БагатпО
ки пращ вибрали 110 протитан- бойовий досв1д допоможе нашим
кових мш. Саиери роти шдиору- саперам усшшно виконуватм сво!
чики Галртдиа з одцого ватинова- заедания.
•

■

• .

\

Nabitý granát uchop pravou ru
kou a prsty zmáčkni vnější páku
ochranného poklopu. Prstem levé
ruky vyrovnej konce zajišfovacího
kolíčku a vytáhni jej za kroužek.

Granáty E-l „Lluionky“, jak je
rudoariuějci nazívají, slouží k za
saženi živých cílů nepřítele. Do
poručuje se vrhat tyto granáty z
krytu, neboť jejich střepiny jsou
účiuny v okruhu 2OD metru od
místa dopadu a mohou zranili to
ho, kdo vrhá granát.
V lese doporučuje se vrhat
granáty přesně mezi stromy
aneb výše, přes stromy, neboť
jinak se může slál, ze granát na
razí na strom a roztrhne se dříve, Tak se vytrhává zajišťovaci
než doletí k cíli.
kolíček z granátu F-l
Jak se vrhá granát E-l?
Silně se rozpřáhni, vrhni granát ua

cíl a kryj se. Zajišťovaci kolíček
nelze postavit zpátky a proto je
třeba odjištěný granát (s vytaženým
kolíčkem) ihned hodit.
Jsme vyzbrojeni také protitanko
vým granátem. Tento má ohrom
nou sílu a dovedné zacházení s ním
způsobí nepříteli velké ztráty.
Zacházet s protitankovým graná
lem se musí takto: Uchop granát
pravou rukou a těsně přimáčkni zajišfovaci lištu k rukojeti.
Levou rukou otevři víko, stav
rozbušku a opět je uzavři. Vytrhni
zajišťovaci záslrěkti, vrhni granát
na cíl a kryj se. Granát vybuchne
okamžitě, jakmile narazí na sebe
menší odpor.

*

OBRAZY SVOBODY

100 lete výroČí Sochy svobody
a ostrova Ellis Island

Socha svobody, která se tyčí nad new-vorským
přístavem piz téměř jedno století, je zázrakem
stavitelské^ a konstrukční techniky a zručnosti a
* jedním z nejmocnějších symbolů svobody na
je
svete. A přece jak - málo scházelo a nebyla by
vůbec existovala.
Jen neutuchající vytrvalost
jejího tvůrce a Štědrost tisíců občanů Francie a
Ameriky pomohly uvést tento sen v život.
Vynikající francouzský učenec Eduard-René de
Laboulaye, který chtěl vzdát hold Americe jako
záštitě svobody, přisel jako první v roce 1865
s nápadem vybudovat pomník francouzko-americkému
přátelství. Mladý francouzský sochař, Frédéric
Auguste Bartholdi, byl touto myšlenkou nadšen.
Protože měl na mysli , sochu obrovských rozměrů,
Bartholdi hledal roku 1871 po celých Spojených
státech vhodne místo. Ideálním místem se ukázal
být ostrov Bedloe, dnes nazývaný ostrov rSvobody
- Liberty Island, který leží u jihozápadního
výběžku Manhattanu. Na ploše 12 akrů byly ještě
zdi opevnení Fořt Wood z roku 1811 ve tvaru
hvězdy, dokonalé zaklady pro pamatnik.

V říjnu roku 1845 Bartholdi dokončil sádrový
model sochy, velikosti asi 1 m, který nazval
"Světlo svobody svetu". De Laboulaye založil
organizaci
nazvanou
Francouzsko-Americké
sdružení, která ve Francii vybrala částku
400.000 dolaru na uskutečnění tohoto projektu/
Konstrukce začala asi o 6 let později v pařížské
dílně firmy Gaget^ Gauthier a spol. Modely byly
postupně zvětšovaný f až nakonec b^ly zhotoveny
dřevěné formy dle sadrových odlitku ve skutečné
velikosti.
Na těchto formách byla ručně,
tepáním,
dána konečná podoba 300 měděným
plechům, z nichž každý mel sílu půl dolaru.
Alexander Gustave Eiffel byl pověřen provedením
návrhu na vnitrní podpůrnou konstrukci sochy,
což
vyřešil
vtipným
systémem
príhradových
nosníků a podpěr, na kterých měl spočívat měděný
plást sochy.
Počátkem roku 1884 se kostra sochy začala zvedat
nad střechami Paříz
*e
do výše 15 poschodí.
Stovky pařížanu se chodilo dívat na místo stavby
2. Bývalo dobrým zvykem, že se na
každý týden, jak práce pokračuje. 4.Července Velvyslanectví
USA prodávaly vlajky
1884 Francouzsko-Americké sdružení slavnostně
Soojených
států.
tomu tak není.
předalo dokončený monument lidu Spojených státu Zkuste zakoupit v Užcelé
ČSSR malou
jako dar lidu Francie.
vlajku Spojenců z II.svět, války k
V předvečer státního'svátku USA jsem
výzdobě oslavy vítězství 9.květena.
nsvštívil na Velvyslanectví na Malé St
Každým rokem od 1982 jsem pravidel
raně výstavu a dne 1.7
1986
*
jsem v kni ně vyvěšoval z mého okna v Šumperku
ze návštěv zanechal tento ohlas:
vlajky Spojenců v poradí SSSR,Francie,
1. "Mírná ostuda" s nedodáním předem
USA, Anglie. Myslím, že jsem byl na
ohlašovaných-radiem Hlas Ameriky sošek severu Moravy široko daleko jediný s
svobody jako suvenýrů.
touto iniciativou.
Největším problémem bylo udělat americkou a anglickou vlajku, u americké
pracně nalepit hvězdičky a u anglické nešlo sešít roztodivné pruhy a tedy jser
je musel vybarvit. Dnes jsou zvláštní relikvii mého archivu.
V.H.

Socha pak byla rozebraná, zabalena do více jak
200 beden a pečlivě naložena na fregatu Isěre,
která ji přivezla na Liberty Island dne 19.
Června 1885.
Mezitím snaha o získání finančních prostředku v
U.S.A. ku krytí nákladu spojených se stavbou
základu pro sochu se nesetkala s plným úspěchem
a chybělo ječte 100.000 dolartL
Teprve když
Joseph Pulitzer, přistěhovalec z Maďarska a
vydavatel New York World na stránkách svého
listu kritizoval bohaté a vyzval i méně zámožné
občany aby pomohli, sbírka se stala uspěsnou.
VÍce jak 121.000 občanů, z nich velký počet
Školních dětí, darovali celkem 270.000 dolarů,
částku, která byla zapotřebí.
Montáž sochy začala v listopadu roku 1885. Na
hezkých základech navržených Richardem Morrisem
Kuntem byla postavena^Eiffelova konstrukce *a
namontován měděný , plást, který byl upevnen
pomocí 300.000 nýtů.
Odhalení sochy 28. října
1886 se konalo pod záštitou a za předsednictví
presidenta Grover Clevelanda a účastnila se ho
flotila asi 300 plavidel.
Pred očima tisíců
diváků Bartholdi uvolnil obrovskou francouzskou
vlajku a odhalil tvar Sochy svobody.
Byl to v
té době nejvyšší objekt postavený člověkem ve
Spojených státech.

Od roku 1892, kdy byl pro přistěhovalce otevřen
Ellis Island asi 800 metru dále, byla Socha
svobody ézce^ spjata s přistěhovalectvím.100
milionu americand jsou dnes potomky jednoho^nebo
více ze 17 milionu přistěhovalci, kteří přišli
na ostrov Ellis Island do roku 1954, kdy byl
tento přistav pro přistěhovalce uzavřen.

ř

Socha dnes již nese na vsobě známky zubu času a
opotřebeni.
Nýty upevňující měděné desky se
uvolnily, vnitrní ocelová konstrukce zrezivěla a
ze všeho nejvíce byla poškozena pochodeň.
v
Restaurační práce prováděné v současné dobe pod
záštitou organizace ”The Statue of Liberty Ellis Island Foundation, lne.” nijak nezmení
vnější podobu sochy.
Největší změnou bude
náhrada skla a mědi, které byly použity pro
stvárnění
ohně
pochodně,
presnou replikou
originálu
vyrobenou
z
pozlacených měděných
plechu. Tuto práci provádí tým francouzských
umělců,
kdežto
americané
dělaji ostatní
restaurátorské prace.

Tato historická restaurace umožní, ze f Socha
svobody bude dále stát ve své monumentální síle
a, vaznosti ječte дю mnoho dalších generací.
Diky obětavosti dnešních američanu Socha svobody
bude i v budoucnu symbolem svobody pro všechno
lidstvo.
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Blíží se 5.výročí pádu středoevropských І-»
tyranů a nastolení soch svobody}instalo vo
CD
vaných sice postkomunisty a to i u nás, 40
ale tím spíš to musí být pro nás inspiru
jící. Připijme si na zdravý rozum a DEU.VH.

RES PUBLICA

21. října 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Ve zprávách
na ČT 1 dne
21.8.94 v ko
mentáři ani
obrazem nic
o vzpomínce v
Brně, kde vel
iká skupina ob'čanů si připo
mněla / okupa
ci a 25 výro
čí zavraždění
dvou mladých
lidí dne 21.
srpna 1969 na
ší armádou,
Lidovými mili
cemi a SNB.
Generál Nekva
sil se prý
omluvil.Děla
jí všechno
pro to, aby
se na odpor
občanů zápornělo, aby se co
nejdříve zapomělo na naše
národní hrdi
ny. To je ten
správný prag
matismus pana
Klause.Našimi
lidmi byli toho dne zavražděni kulkami uniformovaných zba
bělců:
♦Danuše Muzikářové, nar. 13.7*1949
♦Stanisl a^v V e 1 e h r a ch, nar.30.4.1941

Postkomunisté se s tím vypořádávají po/svém. Jindřich Vo
dička, ministr ODS v podobné souvislosti:.*.'když utrpeními,
kterými tito lidé prošli není penězi nahraditelné”... No a
tak budeme raději nahrazovat propuštěným estébákům!!
V.H.
•Uvnitř čísla:
1. Jaroslav Friedl:

2.
3.
4.
5.
6.

VELEZRAD A./Svědomí/

Josef Dolejší: Velcí a malí./Svědomí/
Oldřich T i h e 1 k a: Takto rozhodují o nás bez nás.
Ivana Gorgo lová: Modréstránky.
Boj národů Jugoslávie - "Za svobodné Československo"
MUDr.Josef H a v el: Prosíme, podpořte nás./Svědomí/

Předpokl.cena: 2,- Kč
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Vydává: Vladimír Hajný
Red. Marta Zemanová
v OSA
787 Ql Šumperk
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Vážená paní, vážený pane,

Vydavatel stejnojmenného reprezentativního
katalogu Modré stránky
s nákladem 40.000-50.000 výtisků.
Vydavatel „Modrých stránek na CD ROM“ ,
který svým nákladem 5.000 ks je průkopníkem
této technologie na našem trhu.
Díky rozsáhlým znalostem o trhu s výpočetní
technikou spolupracuje s reklamní agenturou
Avamp s.r.o. při přípravě a akvizici výstav
Computer Graphics ’95 a Počítačové Fórum ’95
Sídlo: Praha 4, Branická 112
Ředitelka: p. Ivana Gorgolová

Modré stránky

dovolte, abychom Vám představili již 3. vydání nového pomocníka firem a podnikatelů, spe
cializovaný katalog výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky s názvem MODRÉ STRÁNKY.
V podzimním čísle pro rok 1994 najdete užitečné informace o předmětech činnosti téměř
4.000 firem z České a Slovenské republiky, několik zajímavých článků a informací o výstavách, vydá
vaných časopisech a dalších novinkách z oboru výpočetní techniky. V katalogu MODRÉ STRÁNKY
se můžete lehce orientovat jak pomocí úvodního přehledu, tak i dle několika rejstříků, uvedených na
posledních stranách katalogu.
Tento katalog je zdarma distribuován určeným cílovým skupinám firem, podnikatelů a insti
tucí, tedy těm, kteří výpočetní a kancelářskou techniku potřebují ke své činnosti. Jsou to např. banky,
členové Americké obchodní komory, konzultantské firmy působící na území ČR, daňoví poradci,
informační servisy, podniky a investiční fondy zapojené do první i druhé vlny kupónové privatizace,
školy a školské instituce, instituce státní správy ČR, jako např. ministerstva, Nezávislé iniciativy aj.
Z oblasti "zasvěcených" odborníků jsou to především veškeré firmy z databanky Modrých stránek,
dále pak i někteří předplatitelé významných odborných časopisů, jako např. Chip, SW noviny,
PC World, Computer World, Technický Magazín aj. Spoluprací s vydavatelstvím Computer Press
se dostává katalog navíc do rukou všem jejich předplatitelům. Doufáme, že nám nebudete mít za zlé,
pokud náš katalog dostanete duplicitně, patříte zřejmě k více shora uvedeným vybraným skupinám.
Věříme, že katalog MODRÉ STRÁNKY se Vám stane užitečným pomocníkem a budete-li
mít zájem, je možné již nyní si objednat nové jarní číslo, které vyjde začátkem dubna '95.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.

Redakce Modré stránky

Prosím, zašlete mi na níže uvedenou adresu podrobnější informace o:
□ prezentaci na výstavě Computer Graphics/Počítačové Fórum ’95
□ účasti na seminářích Počítačové Akademie
Jméno: .......................................................................................................................................................
Příjmení:.....................................................................................................................................................
Ulice:..........................................................................................................................................................
Město:.............................................................................................. PSČ: ...............................................
Tel:.............................................................................................................................................................
Fax:............................................................................................................................................................
Pošlete na adresu redakce Modrých stránek, Branická 112,147 00 Praha 4.

Branická 112, 147 00 Praha 4, Česká republika
tel.: (02) 462085, 462961, 462140, 460818; fax: (02) 461378, 460807
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Z jižní fronty

ŽALUJEME
na ADOLFA HRUBÉHO,

20.' října 1944

■

bývalého poslance agrární strany a l. č. ministra zemědělství t. zv.
protektorátu! vlády,
:
že se spolčil s vnitřním nepřítelem Československé' republiky Henleinem a podlomil tím její bezpečnost, zaprodal se úhlavnímu jejímu ne
příteli — nacistickému Německu, sloužil a pomáhal oddaně vrahům na
šeho lidu, udával a mařil životy poctivých českých lidi, Čímž spáchal

Spojenecká vojska pokračují v po
stupu. překonávajíce nepřátelský od
por. Posádce jedné anglické válečné
lodi vzdalo se nepřátelské vojsko,
nacházející se ua ostrově Sautoriu
(ua sever od Kréty).

Rumunským lupičům
odebírají lup

Spojenecká kontrolní komise zji
stila dosud přgs 1'20 závodů a pod
niků, které byly rumunskými oku
panty uloupeny a vyvezeny ze So
zločin zrady svého národa a státu.
větského svazu. Mezi nimi je 37
závodů z oboru potravinářského, 6
Skutková podstata:
kovodělných závodů, 5 závodů dře
vařského průmyslu, 6 tckslilnich
Jako vyslovený reakcionář projevoval Adolf Hrubý již v době exis závodů, 11 biografů a jiné. Vývoz
*
tencí
Československé republiky svými činy nenávist proti pokrokovému prováděla zvláštní organisace, t. zv.
linutí československého lidu. Jako bývalý příslušník koiitrarevoliiční ar Průmyslový sekretariát. Na žádost
mády gen. Dčuikina, pracoval proti přátelství mezi SSSR a ČSH a tím spojenecké kontrolní komise bylo
tomuto sekretariátu uloženo, aby pro
proti zajištění bezpečnosti naší republiky.
•
váděl vráceni vyvezeného materiálu
Hospodařil na obrovských velkostatcích, zneuži»al stát, prostředků a využí Sovětskému svazu.
val svého postavení, aby pod demagogickými hesly dral kůži s českosloreuVráceni uloupeuébo sovětského ma
ského rolníka. Ze strachu o svou kapsu, z obavy před spravedlivými so jetku se provádí od začátku měsíce
ciálními požadavky čs. lidu se spojil s Henleinovou bandou, byl jedním října rychlým tempem. 15. října
z těch veřejných činitelů, kteří odmítali zakročit proti vnitřnímu hitle bylo do Oděssy vráceno několik míst
rovskému nepříteli a je proto spoluviníkem na mnichovské tragedii. ních závodu, mezi nimi sklárua, autoЬ ílál obsazeni našich zemí 15. března 1'139 a stal se předsedou lechuikum, kouservová továrna a jiné.
zglajchšallovauého bachovského »X'íiro<lnilio souriičenstvi«, sírany, jejímž
Návrat sovětských
programem byla zrada národa a služba Němcům.
Do rprotcktorálni vlády« Jej povolal Heydricli v době svého najkrva- občanů z Rumunska
vějšiho řáděni, jako spolehlivého pomahače Němců. Jako ministr země
Mnoho tisíc sovětských občanu
dělství proslul vyvážením pofraviu do Německa a zasloužil se o to, že bylo za rumunské okupace násilím
české obyvatelstvo hladoví. Udává poctivé rolníky, kteří sabotují do- vyvezeno do Rumunska na nucené
<i.tvk\ potravin a nemálo ich přivedl do vězeni a na pnpravišlč. Má ua práce. Kontroluí komise provedla re
svědomí život Němci popraveného agrárního činitele, sekčnílio šéfa mi gistraci těchto osob. Do 15. října
bylo jen v Bukurešti a Krajově za
nisterstva zemědělství dr. Frankculerga.
psáno 8.910 sovětských občanů,
Většinu svých zločinů obžalovaný .sám nejednou veřejně doznal, svou z uichž přes 1.000 Již bylo posláuo
spoluprací s hitlerovci se veřejně chlubil a Jo usvědčen svědectvím do SSSR. Mezi registrovanými je
všech poctivých lidí.
ц
mnoho děti, jejichž rodiče byli oku
panty umučeni aneb posláni do Ně
Je proto právem žalováno.
mecka. Tak na př. v Bukurešti bylo
zjištěno 450 takových děli. Regi
strace pokračuje též v druhých
SVÉMU TRESTU NEUJDE!
městech Rumunska a připravuje se
návrat sovětských občanů do vlasti.

Ja синодную 4exoc.i-m.ii.in,,.
я газета 1 -го чехос.іопацкого корпуса в CCUP.
\ vdává oddělen ostěly n propagandy.

DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ČÍSLO 67

PÁTEK, 20. ŘÍJNA 1944.

BOJ NÁRODŮ JUGOSLÁVIE
E.— Jme na prahu úplného osvobození Jugoslávie od
německých a maďarských okupantů. Přes 3 roky ná
rody Jugoslávie hrdinsky bojovaly proti přesile cizáckýclt vetřelců a jejich prisluhovači) z tábora Michajloviče, Paveliče a Nediče, kterým způsobily ohromné
ztráty. Již do léta tohoto roku osvobodily přes polo
vinu jugoslávského území. Nyní úsilí jugoslávských
vlastenců vyvrcholuje. Za nejaklivnější podpory a po
moci Rudé armády, která přes Rumunsko přešla do
Jugoslávie, b^jí společné nepřátele SSSR a Jugoslávie.
Národně-osvobozeuecká armáda Jugoslávie : vyrostla
z malých partyzánských skupin, které sé utvořily hned
po okupaci Jugoslávie Německem v květnu 1941. Beze
zbraní, se všech stran obklíčeni, zahájili jugoslávští
vlastenci svůj boj na život a na smrt proti dobyva
telům. „Smrt fašismu, svoboda národům!» je jejich
bojovým heslem.
V neslýchané těžkých podmínkách, které nemají
sobě rovných, budovala se armáda jugoslávských vlasteuců. Okolnost, že vlastenci museli bojovat za obklí-.
cení se všech stran, vyžadovala, aby jejich důstojníci
a vojáci byli skvělými organisátory, energickými a
smělými bojovníky, kteří umí s jeduoíkou rychle
manévrovat v horách a lesích. Boj proti zákeřným
zrádcům, jako jsou Michajlovič a jiní, vyžadoval laké
důkladnou politickou přípravu důstojníků a vojáků
jugoslávské iiárudiiř-osvoliozciiccké armády.
V neustálých bojích a za aktivní podpory všech
vlasteneckých a pokrokových živlu, vyrostla a zocelila
se armáda, která má přes 300 000 příslušníků všech
národů Jugoslávie — Srbu, Chorvalů, Slovinců, Ma
kedonců, Černohorců — a všech vrstev národa — 'děl
níků, rviini.il, řemeslníku a iulcligeucc. lydržela a

odrazila 7 velkých německých ofeusiv a vázala po
celou dobu 14 německých-divisí, kromě 11 italských
divisí, odzbrojených pak po kapitulaci Itálie. Proti ni
bojovalo také několik maďarských a bulharských jedno
tek a svazy Celníků Michajloviče, strážníků Nediče,
uslašů Paveliče a jiných. Nepřátelé ztratili za dobu
bojů v Jugoslávii píes 100.000 mužů. «
Hitler a jebo pomocnici chtěli využívat národnost
ních rozporů, které rozkládaly dříve Jugoslávii. Zá
keřně štvali národy Jugoslávie proti sobě. Avšak právě
za války národy Jugoslávie se pod vedeuím maršála Tilď
spojily v nerozbornou bratrskou Jednotu a utvořily si
novou demokratickou Jugoslávii na fedeialivnínr ‘zá
klade. Armáda maršála Tito je skutečně lidovou de
mokratickou armádou, která > požívá veškeré pomoci
všeho obyvatelstva
je lidem ve zbrani. Čerpá své
sily z lidu, z Jeho vůle, raději zemřít, uož trpět nad
sebou fašistické jho. Čerpá ji z Jednoty všech Dárodu
Jugoslávie, vykovaué v krvavých bojích proti vetřel
cům a zrádcům. Čerpala sily z bojů a hrdinství Rudé
armády, od niž s pevnou nadějí očekávala pomoc.
Tato pomoc přišla. Nyní Rudá armáda spolu s jugo
slávskou iiárodno-osvobozeneckou armádou očišfuje ia
území Jugoslávie, která ještě byla v rukou nepřátel,
osvobozuje ve společném boji hlavní město Jugoslárlo,
Bělehrad.
Svobodymilovné národy Evropy s radosti zazname
návají každou zprávu o osvobození země, jejiž synové
jako první zvedli prapor národnč-osvobozeueckélio boje
proti Hitlerovi v době nejčcriiějšího temna. Jsme hrdi, že
českoslovenští dastcnci v Jugoslávii se čiiiuó zúčastňuji
tohoto boje v brigádě Jana Žižky. Společně prolitá krev
našich slovanských národu navždy stmelí naše přátelství.
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DRTIVÉ PORÁŽKY NĚMCŮ
Z operační zprávy Sov. inf. kanceláře z 19. října:
Severozápadně města Jelgava (Mitava)

naše vojska dobyla

v útočných bojích několik obcí.
Na území ČESKOSLOVENSKA, severně ruiittijiskélio města Siget,
naše vojska s boji obsadila obce Kobyleska Poljana, Vyšna Apša,

Nižná Apša, Srednja Apša, Malý Bočkov, Doly, Biserika Alby,'
Slatina Selo.
V severním Sedmihradsku Dáše vojska spolu s rumunskými vojsky
dobyla město a železniční křižovatku Baja-Mare a s boji obsadila přes

60 jiných obcí, mezi nimi železniční stanice Baja-Sprije, Sasari, Bušagi—
Sarmašag, Porc;
V Maďarsku, jižně města Debrecín, naše vojska vedla útočné boje,
za kterých se zmocnila města BertvrUjfAlu a několik jiuýcli obci, ľ tomto
. prostoru bylo v dobe od 13. do 18. října našimi vojsky zajato přes
11.000 nemeckých, a maďarských vojáku a důstojníku. Naše vojska uko
řistila 91 letadel, 29 tanků a samochodných děl, 222 dři různé ráže.
Naše vojska spolu s jednotkami uárodnč-osvobozcnecké armády Jugo-'•
slávi» pokračovala v bojích o očištěni města Bělehradu od nepří
tele. Jihovýchodně města Bělehradu naše vojska vedla úspěšné
boje na zničení obklíčené nepřátelské skupiny vojsk. Za bojů ukořistila
naše vojska v tomto prostoru 18. října ló tanků a samochodných dél,,
přes 300 děl různé, ráže, 20 obrněných transportérů, 175 kulometů, 7r>
radiostanic, přes 2.000 automobilů, přes 1.2-00 povozek з vojenským
nákladem, 500 koní, 26 různých skladů. Bylo zajalo 5.700 německých
vojáků a důstojníků.
Na ostatních úsecích fronty činnost průzkumu a na některých místech
boje místního významu.
18. října bylo poškozeno aneb zničeno 35 německých tanku a sestře
leno 50 nepřátelských letadel.

NEPRIATEĽSKÉ ÚTOKY ODRAZENÉ
Veliteľ čs. vojsk na Slovensku hlási:
Nepriateľ podnikol' niekoľko výpadov v hornom Pováži a u Ban
skej Štiavnice, ktoré boly odrazené. Situácia ostáva bez zmien.
Po celý • deň trvaly fažké letecké boje. ' Nemecké útočne lietadlá
bombardovaly včera Banskú Bystricu a Tri Duby. Nepriate! stratil
_ 8 lietadiel, vlastné straty 1 lietadlo,.

-

TĚŽKÉ BOJE V CÁCHÁCH

"Na jih od Še|dy spojenecká vojska poněkud postoupila. Vc východní
řásti vklínění spojeneckých vojsk v Holandsku bylo obsaženo lanrec.
Spojenecká vojska bojují v Cáchách za každý diyii. Nepřítel se. úporně
brání. Stíhačky a' bombardovací letadla bombardovala doniy v severo-zá
padní části města, kde se opevnila nepřátelská vojska. Na přisiiipcch k
Cáchám spojenecká vojska zničila velké množství dolil a postoupila, ne
hledě na silný odpor nepřítele. Spojenecká vojska odrazila dva protiútoky
nepřátelských tanků a pěchoty.

2<>. října 1944

Finsko liknavě plní
své závazky
Finsko od 19. září (den uzavřeni
příměří] splnilo lylo své závazky:
předalo do nájmu Sovětskému svazu
proslov Porkkala-Ldd a dalo k dispo
sici letiště na jižním a jihozápadním
břehu Finska, přerušilo diplomatické
styky s Maďarskem, Slovenskem a
Chorvatskem, propustilo sovětské za
jatce a násilně odvezené civilní oby
vatelstvo, rozpustilo 400 hitlerov
ských organišaci, zaslavilo jejich
noviny, propustilo 1.035 politických
vězňů, z nichž 195 sovětských ob
čanů, předalo částečně, jako kořist,
výzbroj německých a maďarských
jednoletí.
Přes lo, že podle nařízení vlády
uvězněné osoby, o nichž byla výše
řec, měly bytí propuštěny, držely je
liuské úřady až doposud ve vězení.
Kromě toho Finsko liknavě provádí
oejdůležitější závazek: odzbrojování
německých vojsk ve Fiusku.-Finsko
zahájilo válečné operace proti Něm
cům v severním Finsku teprve 1.
října, při čemž dalo k disposici pro
tyto operace. jcu nepatrnou část
své armády.

Odjezd představitelů Pol
ského výboru národního
osvobození z Moskvy
'19. října odjel z Moskvy před
seda Zemské národní rady, p. B.
Berní, pýedseda Polského výboru ná
rodního osvobození, p. E. OsubkaMorawski a vrchní velitel polského
vojska, gen. plk. Rola-Žimerski. Na
letiště je doprovázeli představitelé
sovětských úřadů včele se zástupcem
lidového komisaře zahraničí SSSR
Vyšinským.

Nemci vraždia
Nemci zavraždili náčelníka čs.
Sokola v Košiciach Augustina Čecha.

■2ti. října 1941

РАДІСНА
ЗВІСТКА
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SETŘI SVOU ZBRAŇ!

Ti Ach podmínek, kdekoli- se ••acbáziš, udržuj svou zbraň v čistot»,
Було ne вранці. Над карпатсь zacházej s ní opatrně a prohlížej ji denně!
Zacházej s puškou neb lehkým kulometem podle, těchto pravidel:
кими .lieniu та ярусами розіягся
1. V místnosti pušku i lehký kulomet postav aneb pověs na vhodné»
холодний осіяннії туман. На пе
редній лінії такті; було nixo, і místě (co nejdále od kamen i dvpří). C pušky uzavři závěr, stiskni spoušť
дрібніїїі, але і'ітснспіиінП дгаї ма a n lehkého kulometu dbej vždy, aby závěr byl v přední části pouzdra
буть загнав ні.мгив до земляної;. závěru.
2. Za pochodu pušku nos na řemeni.- Při odpočinku postav pušku r
Тільки десь далеко вправо від нас
перекликалися неохоче кулемети. kvily. nebo ji polež mi zem klikou dolů. I.eliký kulomet nos v pouzdře a
chraň před údery.
Я епдів n окОіу та дивився1 то
3. V železničních vagonech — pokud jsou zařízeny, poslav pušky i kulo
па горн, то на потічок води, якиіі
mety na- stojany — v nezařízených drž pušku nebo lehký kulomet v rukou
журчав. вліво від мене.
mezi koleny, aneb |>olož je na poličku tak, aby nespadly.
До мого окопу весело стрибнув
4. Na autech drž pušku i lehký kulomet v pouzdře mezi koleny a chrai
міП товариш Б. і радісно вдарив před nárazy.
.мене по плечу. Знаєш, що нового?
5. V boji šetři pušku i lehký kulomet před nárazy, chraň od špíny,
Червона Армія" перейшла нашу písku, prachu i sněhu. Při odstraňování poruch nepoužívej sily.
границю па сході та пизвчжіа
Рахів, Бічків, Торупь. Скрізь ту
ман і темряву я побачив його ра дість. Ми подали собі руки і крін- вона Армія, але перед нами ще »
дість, котра передалася 1 мені. ко павзазді потисли.
неволі мучаться народи словаць-'
Ми стоїмо лицем до лиця гіт кий та чеський. Паша дорога пря
Ні мокрий ковпірець, що гриз ме
ні 1ПІІЮ, ні мокрі онучі, що хо лерівці вда іеко від рідної Кар му»; далеко на захід, мужньо ілїлодили мені ноги, ні болото в патської України. Наш народ щас демо по ній, до славної остаточної
окопі ие могли розсіяти мою ра ливий, його визво.іюс героїчна Чер перемоги.
рт. Алексій В.

MARŠÁL TITO
-n. Maršál Juhoslávie Jozef B.’oz-Tito
je zakladateľom a organizátorom
partyzánského liuutia v Juhoslávii,,
zakladateľom a organizátorom juhoslávskej armády národného oslobo
denia. Pochádza z chudobnej malo
roľníckej rodiny z Chorvatska a vy
učil sa zámočníckemu remeslu. To
bolo ešte pred prvou svetovou vojnou.
Hneď po porážke. Juhoslávie v
máji 1941 roku začala sa organi
zácia partyzánských oddielov.V tejto
práci mal Tito, ktorý predtým už
bol jedným z najaktívnejších demo
kratických verejných pracovníkov,
vynikajúcu účasť. Pod jeho vedením
vyrašily malé partyzánské skupiny
do oddielov, pod jeho velením juhoslávski vlastenci spôsobili Nemcom
fažké straty a porážky, pod jeho
vedením vyrašila z partyzánských

jednotiek jiilioslávska náiodnc-oslobodeuecká armáda.
Celý svet dnes vie o priamo legeúdároych bojoch, ktoré za neoby
čajne ťažkých podmienok vedú ná
rody Juhoslávie pud velením svojho
milovaného maršála. Tito.však je
nie len skvelým vojenským organi
zátorom a veliteľom, ale jc tiež vy
nikajúcim štátnikom, tvorcom novej
demokratickej a federatívnej Juho.slávie. On ako prvý v dejinách Ju
hoslávie sjednotil všetky jej národy
v boji za ich národné jestvovanie
a lepšiu budúcnosť-v dobrovoľnom
bratskom sviizku. Tento- spoločný
boj, táto jednota, vykovaná v krva
vých bojoch s krutým nepriate
ľom,Je zárukou a základom budú
cej nezávislosti a šťastia národov
Juhoslávie. V osobe Tito juhoslávsky ľud našiel toho človeka, ktorý
jc spôsobilý viesť ho k uskuločue-

niti jeho starodávuej túžby po jed
note a bratstve.
Tito je obľúbený u .všetkých svo
jich vojakov za svoju skromuosf a
bezprostrednosť, za to, ako sa stará
o svojich vojakov, Äajiuii však o ra
nených a nemocných. Je skutočným
priateľom, učiteľom a radcom pre
každého, kto sa k nemn obratia vo
veľkých, práve lak ako v malých
veciach.
Tito ako veliteľ odhalil podstatu
nepriateľskej taktiky a všetky jej
možnosti, jej silu a jej nedostatky.
Tito uezná šablóny v svojej čiuuosti.
Meritkôm pve každého veliteľa po
važuje jeho praktickú vojenskú čin
nosť. Hlavnou podmienkou pre ví
ťazstvo podľa neho je nezdolná mo
rálna sila vojakov. Pod vedením Tito
kráča juhoslávska armáda národného
oslobodenia, kráčajú národy Juho
slávie k víťazstvu, k slobode a šťastiu.

GALERIE GANDY pořádá spolu s pražským Francouzským institutem v Roztokách od 23. září do 27.
listopadu výstavu Daniela Burena. Tato galerie, otevřená v říjnu 1992 mladou Francouzkou Nadine
Gandyovou, si vytkla za cíl seznámit Prahu se západními umělci reprezentujícími současné moder
ní umění, z nichž každý vytvořil pro galerii osobité dílo, jakož i publikaci. Mezi nejvýznamnějšími
umělci uveďme Briana Wooda, Bena, Patricka Raynauda, Arta Kellera, Jochena Gertze...

.^Svědomí
CONSC1ENCE
Nezávislý čtrnáctideník
1. února 1992 (č. 3)
Časopis je pokračovatelem spojení
"Našich hlasů
*
zaletených v r. 1955

Velezrada
Jaroslav Friedi - narozen 16.4.
1914 žaluje:

a "Vězně".

Tel: (416) 533-4242
Fax:(416)533-2205

V roce 1945 jsem se vrátil z
války z Anglie, kde jsem byl v
hodnosti kapitána jako pilot do
pravního leteckého pluku v armá
dě. Koncem listopadu 1947 jsem
od armády odešel a přešel k CSA,
kde jsem opět létal jako pilot a
kapitán letounu. Považoval jsem
pomoc nás zkušených válečných
pilotů začínajícím Čs. Aerolinkám
za dobrou věc.
V září roku 1950 jsem byl pro
puštěn se všemi západními letci.
Zároveň jsme byli vystěhováni s
mojí ženou z garsoniéry na Letné
v Praze z tzv. "důvodu veřejného
zájmu", bez náhrady jiného bytu.
Odešli jsme z Prahy do jižních
Čech, konkrétně do města Písku,
kde teta mé ženy měla vilku. Tam
jsme bydleli až do našeho zatčení
v květnu 1954. Byli jsme obviněni
z velezrady a odsouzeni: já na 13

Administrace v ČSFR:
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velezrada spočívala v debatě, v
přítomnosti agenta provokatéra,
že to tady bude čím dál tím horší
a že by přeci jen bylo lepší poku
sit se dostat se přes hranice na
Západ. Bohužel, nedošlo k tomu,
ani předtím ani v tom čase. Při

Vychází dvakrát měsíčně

přelíčení se prokurátor vyjádřil,
že velezrada byla již v tom, že
jsem byl za války v Anglii v RAF.

vedoud Ing. Pavel Bůžek

"Svědomí"

Redakce ХЖ podepmné články

ocncse aadpovědnost
• nemusí se a jejich obsahem
ztotožňovat

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí

Tím se pro mně vysvětlil důvod
našeho zatčení.
Vyšetřováni jsme byli v Ruzy
ni, v domečku na Hradčanech,
pak po odsouzení na Pankráci,
odkud jsem byl poslán do dolů na

Jáchymovsku a moje žena do NPT
Pardubice. Pro zdravotní potíže
jsem byl po dvou letech poslán do
Valdic v severních Čechách. Tam
jsem se dočkal amnestie v roce
1960. Vrátili jsme se opět do
Písku, kde jsem byl StB poslán
pracovat do místní továrny Kovosvit jako brusič. Moje žena tam
byla poslána také, ale protože
měla již z vězeňské dílny zánět
šlach na rukou, opustila továrnu a
brala příležitostné práce, protože
se ve svém oboru keramičky ne
mohla nikde uplatnit. Já byl de
gradován na vojína v záloze a do
důchodu jsem odešel v roce 1969.
Po úmrtí strýce a tety jsme museli
vilku prodat, protože jsme neměli
na její opravu, vilka byla již
padesát let stará. Za tyto peníze
jsme si koupili chalupu na okraji
města na polosamotě, dál od stře
du pozornosti. Jediná stinná strán
ka je v tom, že zde není žádná
veřejná doprava a tak jsme odká
záni na naše staré auto, kterým
mě moje žena vozí na kontroly do
nemocnice, na nákupy a obstarává
věd na úřadech a všechno, co je
pro náš, zatím ještě život potřeba.
Já jsem dnes již ve svých sedm
desáti osmi letech invalida bez
schopnosti většího pohybu a prá
ce. Přesto, že jsem byl v srpnu
1990 rehabilitován a povýšen na
plukovníka letectva v. v., nemám
dosud vyměřený důchod a tak po
bírám za své válečné zásluhy mé
ně než příslušník StB. To je velmi

stručně popsaný náš život, který
byl stále jaksi na okraji společnosti
a zůstává nadále.

DANIEL BUREN, Galerie Gandy.
4 Středočeské muzeum, 25 263 Roztoky u Prahy
« *
Od 23. září do 27. listopadu
Denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí. Tel; 396188|
Informace rovněž na čísle (331) 4503 1702

Takte n/hutuji bez nás
c ( sudu Českcskvenska
Ženeva« zán B>90 - dů
věrná informace z jedná
ní sovětských a nemec
kých expertů o geopolitíckých problémech střední
Evropy:
Ůiii. ... i IsíSíeí
SRN - požaduje na SSSR kom
penzace za anektované východní
Prusko a prostor za Odrou a Ni
sou.
SRN - požaduje odstoupení vli
vu v Českomoravském regionu.
SRN - nehodlá v blízkosti svých
hranic trpět současný režim
ČSFR, který nepřijal gesto SSSR,
kterým nechal padnout Husákův
režim. Vláda ČSFR neustává v
agitad proti SSSR a stěžuje pozid
vlády SSSR a prezidenta. Děje se
tak rozdílně od vlády Polska a
Maďarska.
SSSR - nebude bránit rozdělení
ČSFR pro nedostatek garance po
litické rovnováhy ve střední Evro
pě a nedostatek státotvornosti ná
rodů ČSFR.
SSSR - souhlasí s perspektivním
začleněním českomoravského re
gionu do zájmové ekonomické
sféry SRN a s politickým zařaze
ním tohoto regionu v průběhu 12
- 15 let.
SRN - vyrovná ekonomické
ztráty způsobené SSSR.
SRN - pro možný pokles popu
larity vedení ČSFR bude připra

vovat i pro SSSR přijatelné garni
tury nakloněné Německu jako al
ternativu i z levicových stran, bez
zjevného zasahování do profilace
stran. Se zřetelem ochoty Maďar
ska udržet politickou a ekonomic
kou stabilitu v podunajském re
gionu nebude SSSR a SRN bránit
obnovení Maďarska v původních
hraniach do Trianovské smlouvy.
SRN zvýší ekonomickou pomoc
Maďarsku, aby se zvýšil standart
v Maďarsku nad úroveň Sloven
ska, aby se přípojem k Maďarsku
stalo pro Slováky přitažlivým.
SSSR - nenamítá založit němec
ké univerzity a střední školy v
Českomoravském regionu a fi
nancovat tyto školy.
SSSR - nemá námitek proti bu
doucímu rozdělení Jugoslávie a
souhlasí s odstoupením Chorvatska
a Slovinska do ekonomické sféry
SRN.
SSSR - nenamítá použít pro
středků politické destabilizace.
SRN - se nebude angažovat v
otázce Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a
Estonska a nebude je považovat
za oblast ekonomického zájmu
nad únosnou míru.
SSSR - nebude bránit odtržení
Zakarpatské Ukrajiny v případě
destabilizující činnosti ukrajinských
nacionalistů a začlenění do Ma
ďarské republiky.
SSSR - nemá námitek proti po
stupné kolonizaci Sudetenlandu

Sověty a Němá.
(Poznámka: Originál dešifrován
a faxován, pro časopis "Svědomí
připravil Oldřich Tihelka)

Čína se děsí "Nového
' světového řádu”:
(Was/upecio/l Čínští vůdcové i aka

demičtí apologisté se velmi obávají Bushova Nového světového řádu. Vidí v něm
monstrum číhající před jejich hranicemi,
připavené zasahovat do jejich vnitřních
záležitostí.
Číňané věří, že Nový řád znamená ne

bezpečné výhody americké hegemonie ve
světové politice a že pád SSSR a americká
dominance po válce v Perském zálivu po
nechává USA výhrady, zatím co Čína je
odsunuta stranou. Poukazují na dvojí mě
řítko US - např. jak pospíchaly osvobodit
Kuvajt, ale ne oblasti, které okupoval
Izrael.

Předseda polské politické
strany obžalován z
antisemitismu
(Reuter) Vůdce nejradikálnější polské
národní strany byl žalován za to, že v před
volební kampani se dopustil antisemitických výroků. Bude-ii shledán vinným, mohl
by se dostat do žaláře.
Tcjkowski se vyslovil v televizi i v roz
hlase, že židovští manažeři vládních spo
lečnosti ochuzují zemi, zatím co polské děti
strádají hladem. Státní žalobce oznámil, že
Tcjkowski odmítl své tvrzení odvolat Mi
mo jiné také prohlásil, že polští vládní či
nitelé ovládáni židovskými nacionalisty či
přímo židy zrazují polské zájmy, prodávají
polský majetek židovskému kapitálu.

BrK

V USA zastupuji Českosloven
sko v SASE (Society for the Advancement of Sodo-Economics),
v ČSFR jsem členem odbočky
Římského klubu (předseda Václav
Havel); jsem též členem ASAS
(Američan Society for the Advancement of Science) a četných dal
ších organizací. Rediguji mezi
národní časopis podnikového říze
ní (Human Systems Management)
a sloužím v redakčních radách
mnoha dalších odborných časopi
sů. Uveřejnil jsem kolem 250 od
borných prací a přes 300 článků a
esejů literárního či sodálně-politického rázu.
Je tedy nechutné a ponižující,
že jsem nucen psát sám o sobě
(nikdy dříve jsem to dělat nemu
sel). Až k tomuhle mě nevzdělaní
a nekvalifikovaní nafoukaná svý
mi neustávajícími pomluvami do
hnali. Pro hodnocení druhých ne
mají jiného modelu než sami sebe
-jak smutné.
Nemám tedy jiné východisko
než uveřejnit (po prvé za 25 let v
USA) dokumenty své kvalifikace.
Vyzývám však všechny své kritiky
a pseudokritiky v ČSFR, aby v
zájmu pravdy, demokracie a fair
play učinili totéž. Před novými
volbami se tomu stejně nevyhnou:
kvalifikace, politická příslušnost,
odborná práce a reputace kandi
dátů se brzy stanou i v ČSFR věcí
veřejnou a ne jen předmětem aro
gantní a drzé samochvály. Je to
mu tak všude na světě a i naši no
vináři jednou pochopí svoji vý
znamnou roli v demokratickém
dialogu a v demokratickém hledá
ní pravdy.
Jinak si na to ty páně Dlouhého
volby asi opravdu budeme muset
vyhrát sami.
Milan Zelený
. Profesor of Management Systems

Fortham University at Lincoln Center
GBA 626E, New York, NY 10023, USA

Velcí a malí
"Všechny občanské vlády budou
sledovat jeden a týž cíl - zrušení
a vyhlazení jakéhokoliv nábožen
ského principu, aby tak bylo dáno
místo materialismu, ateismu, spi
ritismu a všem druhům neřestí.
Všechen pořádek a spravedl
nost budou pošlapány; bude vidět
jen vraždy, nenávist, žárlivost, lež
a nesoulad bez lásky k vlasti a
rodině."
Mariánské poselství
z La Salety r. 1846
"Co se týká zvláštního případu
pana Miroslava Dolejšího, pevně
doufám a věřím, že českosloven
ský soudní systém bude dbát o to,
aby sloužil spravedlností"
Giovanni Coppa
apoštolský nuncius v Praze
(22. července 1991)

"Mám opět odvahu a cítím po
vinnost obrátit se takto na vás
všechny™
"Na úrad prezidenta nekandi
dujú ale volby prezidenta re
publiky se rád zúčastním za ny
nějších voličů důstojných podmí
nek. K tomu pak svou vlastní vol
bou, kterou vám sdělím. Pro pana
Václava Havla, bojovníka za prá
vo, spravedlnost a pravdu nejen
pro sebe, ale pro každého z nás.
Pan Havel veřejně od roku 1977
jako přední bojovník Charty 77
bojoval pro to, o čem mnozí z
nás jen nesměle snili a co nyní se
k dobru nás všech začíná usku

tečňovaL Vzdávám mu svůj dík a
ujišťuji ho, že stále doprovázím
jeho snažení, které bylo dosud
spojeno s vězněním, ponižováním
nejen jeho osoby, ale i jeho před
ků všemi možnými způsoby. Svou
modlitbou a přáním, aby své he
slo, jímž doplnil heslo prezidenta
Masaryka o významnou složku,
pro nás všechny uplatnil i ve fun
kci prezidenta naší drahé repu
bliky."
František kardinál Tomášek
14. prosince 1989

Spojení vysoké církevní hie
rarchie se stávajícím mocenským
establishmentem v Českosloven
sku se jeví již dnes velice ne
šťastnou záležitostí, na níž svými
důsledky doplatí především obec
ná církev samotná. Exkluzivní Те
Deum, při němž ardpastýř v kate
drále sv. Víta požehnal v prosinci
1989 ateistům, vyznavačům dia
lektického materialismu a svobod
ným zednářům, je svým význa
mem a obsahem daleko závažněj
ším skutkem, než-li stejný čin ze
dne 14. 6. 1948, kdy na stejném
místě požehnal primas český bu
doucímu masovému vrahovi a
první proletářské dámě republiky.
Na vážnosti věci nic nemění
okolnost, že se přede dvěma lety
v katedrále někteří požehnaní po
koušeli za pomoci svých obratněji
ších manželek neohrabaně a s vi
ditelnými rozpaky pokřižovat sv.
křížem.

V souvislosti s tímto sřetězením
neblahých skutečností nikterak ne
překvapí víra a přesvědčení pa
pežského nuncia v Praze pana
Giovanna Coppy ve spravedlnost
státu, o němž i jeho vlastní před
stavitelé soudí, že není dosud stá
tem právním.
Co k tomu říci? Hájit neobhajitelné není možné. Leč nejde o
stav nikterak nový. To všechno už
tady bylo a je znovu předpovězeno.
V čase, kdy máme opět hraduvěmou církev a kdy ve dnech ad
ventních žehná papež v Anděl
ském hradě "rudého katolíka" Ma
riana Čalfu, nemohu si odpustit
další malou reminiscenci: Na
Květnou neděli dne 18. března
L.P. 1951 vydává dr. Mořic Pí
chá, biskup královéhradecký pastýřskký list, v němž oddaně vy
hlašuje: "V niveč by se však obrá
tily všechny naše dobré snahy a
úmysly, kdyby třebas jen na ně
kolik chvil zvítězilo zlo nad do
brem a splnily se všechny ty
hrozby, kterými západní imperia
listický svět zaplavuje mírumi
lovné lidstvo." (Vydáno tiskem
"Pokoj Vám”, Česká katolická
Charita, Vyšehrad, Brno 1951, za
6 Kčs)

V předvečer Sedmibolestné
Panny Marie dne 30. března 1950
píše v cele věznice na Pankráci
"Agent Vatikánu" Frá Vladimír
Píchá, konventuální kaplan Suve
rénního rytířského řádu malt
ského, dopis svým farníkům na
Malé Straně v Praze: "Poněvadž
však k životu lidsky důstojnému je
daleko více než jídla potřebí ji
ných hodnot, jako např. svobody,
spadl jsem přes to dobré bydlo
pankrácké za těch 5 měsíců o 8 a
* půl kilo a povyrostl o 2 cm podle
nedávného vážení a měření zvláš
tě vytáhlých vyšetřovanců.
KV Tvorbě se dočítám pěkné vě-
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d o Vatikánu a o biskupech,
zvláště o svém jmenovd, jakož і
tom, že 92% katolického kléru
přísahalo věrnost lidově demokra
tickému zřízení v čele s Mons. dr.
Boukalem. Méně je však postará
no o naše potřeby duchovní, pro
tože breviár mně pan velitel za
bavil s tím, že jej dá ke schválení
Státnímu soudu, na něž čekám
dodnes. Je v tom jistá nedůsled
nost, jakoby zmatek, ale co je to
proti Věčnosti? To by člověk ne
věřil, nač si lze zvyknout. Dostanu-li se ještě někdy do hor, jak
lépe budu rozumět horalům, pa
stevcům a snílkům, kteří mlčenli
vé rozmlouvají s těmi velikány,
jež jim poskytují živobytí také více
méně dobrodružné. Ale ze všeho
nejnechutnější na světě myslím že
jsou lidé.
S požehnáním všem, kdož patří
k inventáři farního úřadu staroby
lého in pede pontis a s nadějí na
zprávu, by ŕ sebestručnější, Frá
Vladimír Píchá, Státní soud, Praha-Pankrác П/В 155."
Pane, prosíme Tě, zvaž sprave
dlivě všechny ty "velké a malé".
Buď milostivý ke všem těm mno
hým starým i novým konfidentům
Státní bezpečnosti z řad Církve.
Nezapomeň ale laskavě především
na stovky knězi a řeholníků - muklů, kteří jako ti "malí" a nevzpo
mínaní zahynuli na nemoc z ozá
ření "na prádle" jáchymovských a
příbramských dolů. To byla a je
dosud jediná pevná skála Tvé Cír
kve, Pane!
Josef Dolejší
(23. prosince 1991)

* Byl skromný, jen když mu to
přineslo prospěch
* Kdo váhá, bud’ nezná důsledky,
nebo je zná příliš dobře
* Stárne i dobrý člověk, ale jeho
dobré vlastnosti ne
* Odvaha je překonaný strach
7

EXPOSITION

KfeVYSTAVA

Prosíme,
podpořte nás
modlitbou i
materiální pomocí!
Obec Karolinka spadá do
farnosti Nového Hrozenkova,
leží na Valašsku, v okrese
Vsetín.
Mnozí lidé zde žijící dávají
přednost vyloženě ateistické
mu způsobu života a hmotné
mu zabezpečení. Dost lidí si
však uvědomuje, že pouze to
hle k životu nestačí. I nevěřící
spoluobčané podvědomě cítí
nutnost nějakého místa, kde
by mohli nalézt něco zcela ji
ného, než jim poskytuje něko
lik místních restaurací nebo
kinosáL
Proto jsme se rozhodli po
stavit chrám Panny Marie
Karmelské. Prosíme, podpořte
nás modlitbou i materiální po
mocí Finanční dary směřujte
na konto č. 342278-76757-851
u Komerční banky ve Vsetíně
prostě, nostro účtu.
Za kostelní výbor v Karolínce
MUDR. Josef Havel

_ . ------ -První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

27. října 1994

.

> Рйс.
Л. Осетянского._£
-----------------------

V Rusku je obyvatelstvo ve svém rozhodování dosti jednot-’né e vodka je zdá se stále na prvním místě. Uvážíme-li i z
toho vyplývající alkoholové extempore presidenta Jelcina s
jeho zdá se velmi oblíbenou "kalinkou” nemusíme se pak pří
liš iivit ani bombardování vlastního civilního obyvatelst
va jako se to stalo v Čečensku. Vy zase naopak bychom se
měli poučit ja&ým způsobem se bojuje za svobodu národa, ná
roda malého, který však ví, že svoboda nebývá zpravidla zí
skávána zazvoněním klíčky Dod balkonem. Pod balkonem "toho
to domu" /myšleno v komunistickém slengu Kinského palác/se
svoboda spíše ztrácí než získává. Vám "rád" když ministr
Dlouhý /5.6.94 - Debata/ poučuje chilskou demokracii a dí
ky Pinochetovi byla obhájena, že jí nedodáme ani pistoli
/pokud nebude souhlas tří/. Zdá se mi to skoro jako zasaho
vání do vnitřních,záležitostí Chile* 0 ministrovi národní
Uvnitř Čísla :obrany Chile se přece nerozhoduje
v Praze.Vх!.
1. "Nedělní Hlasatel": Boj s církví. II.díl.

2. Václav Jiří V o s t ŕ e z píše z Kanady:
"Český národ stále "t a t í č k u je!“
3. "ZSČ" - Vrchnímu veliteli Rudé armady J.V.Stalinovi•
4. "Věrni zůstali": Dvě smutná výročí v měsíci září.

.Předookl.cena : 2,- Kč
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KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ POBOČKA - PRAHA

Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Jehož Je signatářem
(vyhláška min. zahraničních věcí 4. 120/1976 Sb.). listinu zákJodních lidských práv a svobod - zákonem FS z 1991. Cenzura Je nepřípustná. Rozuměj! se tím
Jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich fifení hromadnými Informočráml prostíedky. Každý má právo zastávat svůj názor
bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, pňpodně Jinými proetfedky podle vlastní volby.

Ke svému zdčšení zjištuji, že tento časopis Konfederace politi-

L id é

r a d č ii in v e s tu jí
do

b u lv á ru .

Dvě smutná výročí v měsíci září
První prezident Československé republiky dr. T.G.Masaryk zemřel v září r. 1937, když již před tím předal funkci svémunástupci dr. Eduardu Benešovi. Oba vyšli z malých poměrů a jen svojí pílí a vytrvalostí vynikli. Byla to dvojice, která si rozuměla,
doplňovala se a proto se mohla pochlubit dobrými výsledky práce. T.G.Masaryk ve své Světové revoluci k tomu říká, že "spolupráce
s Benešem byla dobrá a účelná." Dlouho ale nebyl na prezedentském stolci ani Eduard Beneš. V pátek 3, září 1948 v podvečerních ;
hodinách skonal.. Jejich dílo není stále doceněno a teprve pozdější doby nám mnohé osvětlí a dokáží, žejsme měli štěstí na výjimečné
osoby...
Moravskoslezský svaz
Vojenský h táborů nucený h prací
Pomocné technické prapory
iVTNP PTP)
□zemni organizace Šumperk

KONFEDERACE POLITICKÝCH '
VĚZŇŮ ČSFR
okresní výbor ŠumDerk-
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2.4. října 1941
SMRT VETŔELCÚM A ZRÁDCŮM

RUDÁ ARMÁDA
Tito děkuje
Stalinovi
U HRANIC NORSKA
U příležitosti osvobozeni Bělehra
du poslal Tito maršálu Stalinovi
'ojKka karelské fronty pokračovala v ofensivě z prostoru Petsamo děkovný telegram, v kterém maršál
(Pečenka) a dosáhla státních hranic SSSR s Norskem ua úseku Tito tlumočí dík jugoslávské národod jKjbřeží Barencova moře do jezera Kuets-Javr, při čemž obsadila nike- ně-osvobozenecké armády a všeho
lové doly a několik obcí.
Jugoslávského lidu maršálu Stalinovi
V severním Sedmihradsku Dáše vojska společně s rumunskými vojsky a Rudé armádě a ve kterém zdů
s boji obsadila řadu obci.
razňuje, že společný boj společně
Vojska 2. ukrajinské fronty, Jež dobyla města Nylregyháza,
prolitou krví zuovu zpečetil přátel
obsadila také města Hajdu-Boszormény, Balmaz-Ujváros a řadu ství dvou bratrských oárodů. Te
velkých obcí a železničuich stanic.
Severozápadné a západné mésta Segedin naše vojska v dů legram končí slovy: AC žije Rudá
armáda, at žije Sovětsky svaz, at
sledku útočných bojů obsadila na maďarském uzetní města Kiskunmajžije slavný vojevůdce, maršál Sovět
sa, Melkut a mnoho obcí,
ského svazu Stalin!
Na Jugoslávském území naše vojska se zmocnila města a velké
iHcziiičuí křižovatky Sombor a řady obci a železničních stanic.
V prostoru Bělehradu naše vojska překročila řeku Sávu a
spolu s jednotkami národně-osvobozenecké armády Jugoslávie dobyla měs Horthy odvezený
ta Zemun.
do Nemecka
Jihozápadně a jižné I ělebradu jugoslávská vojska za pomocí našich
Ríšsky
správca
llorlby bol zatvo
eduotek se zmocnila mést a železiiičiiicli stanic Obrcnovac, Lazarerený а odvez.cu)' do Nemecka. Bu
vac, Knič.
V bojích o město Kragujevac zajala naše vojska 21. října 1.300 ně dapeštianske rádio oznamuje, že
meckých vojáků a důstojníků a získala tuto kořist: 7 letadel, 13 tanků, Herthy je v Nemecku.
Madarské noviny agitujú pre u2t O děl razných ráží, 1G0 kulometu, 50 polních kuchyní, 1.000 povozek s vojenským nákladem, 19 vlaků, yilO koní, 25 skladů, ?. nichž v tvorenie zvláštnej domobrany po
jedí oni bylo 420 dělových kolesen a 2)9 hlavní pro těžká děla a také dľa vzoru práve organizovaného v
2 sk ady. kde. ukořistila 2! OOD pušek. Nepřítel ztratil na bojišti 4.000 Nemecku »Volkssturmu«. To doka
vojáku a důstojníků padlými.
zuje, že Szálassy neverí už armá
Na ostatních úsecích fronty činnost průzkumu a boje místního významu. de a je nútený k zúfalým opat
2j. října bylo zničeno 7!) německých tanku a 27 nepřátelských letadel. reniam.
Z operační zprávy Sov. Inf. kanceláře z 22. října :

I‘ak sa na uás přišel podívat je
den tlustý anděl - intendant a ptal
se, jestli js. e dostali už přídavky
pro prozkum. Jestli máme co kou
řit, že by nám pomob, že prý má
plný sklady a nač se to tam má
válet
Ncjdojeiiinějši ale bylo, když
najednou přiletělo několik andělíč
ku a prosili, aby je pustili na
Iroulu, /;• by je tam mohli potřebo
vat, že stejně na skladě nemají co
dělat a mladí a zdraví jsou Nccbtěli je nnslji a andělíčci začali

brečet.
Všechno se mi to zdálo nějaký
divný. Nikdo tam nenadával, když
si někdo přinesl žádauku, tak mu
něco dali a nekřičeli, že nemají a
vůbec. — Řekl jsem si, že jsem
asi nepřišel správně.

Pak se lonte vysvětlilo Probu
dil Jsem se od nčjakýho křiku. Někdo
vedle hromoval, že žádné gatě nemá,
abychom si přinesli od účeliiilio
potvrzeni, že je máme roztrhaný,
Indv že také nemá, že mu do i«-|m

taky teče, a že jsem vůbec nějak
zhejčkaný tou válkou.
Přišel jsem na to, že se mně
tam (o jenom zdálo a že to pravda
ani nemůže být.
Odpoledne jsme, s panem rotmislreín šli zpátky k rotě. On šel
zase bez hvězdiček a v roztrhaných
škorních. 1'l.išf jakž takž ušel,
měl na něm Jen tři díry.
Škoda, že. ten »dňm odpočinku
nemá vlastní konfekci. Jinak je to
lam pěkný.
voj fklíba S.

За сиойодіїую 'lexoc.romiKUHi. ІПччінан r.i •■••та I-ni nevne іонацкоі’о корпуса в CCCP.
\ jd.ua odděleni osvět) propagand).
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Moskva, Kreml

Vrchnímu veliteli Rudé armády, Maršálu SSSR

J. V. STALINOVI
Když Jsme, se dozvěděli, že podle. Vašeho rozhodnutí bylo přiděleno 500 tun mouky pro zásobování obyva
telstva osvobozených kraju Československa, opět jsme reálně pocítili Vaši otcovskou péči o nás i o obyvatelstvo
Československa, osvobozovaného hrdinskou Rudou armádou.
Svým jménem, jménem vojáku a důstojníků l.čs. sboru v SSSR, jakož i jménem obyvatelstva Československa
vyslovuji Vám, pane Maršále, nejhlubší díky za rychlou a účinnou pomoc československému lidu, utrpěvšímu
vpádem něiiiecko-fašistických barbarů.
Vaše pece o nás nám vždycky pomáhala plnit naše úkoly. Nyní s osvobozením prvních československých
vesnic a měst je Vaše ušlechtilé tišili věnováno okamžitě a bezprostředně ku prospěchu veškerého českosloven
ského lidu. Československý lid nikdy nezapomene, jiaue Maršále, na to, co jste vykonal Vy, Sovětská vláda,
statečná Rudá armáda a všechen Sovětský lid pro jeho osvobození.
Hrdinská Rudá armáda |>od Vaším moudrým vedením proklestila nám svou krví cestu k československým
hranicím a nyní, přinášejíc nesmírné oběti, osvobozuje naši vlast od hitlerovských vetřelců. Veliký Sovětský
svaz bude hrát rozhodující úlohu při zajištění naší bezpečnosti v budoucnosti, při dalším politickém, hospodář
ském a kulturuím rozkvětu naší vlasti.
Vzhledem k tomu, vzhledem k reálné, bratrské, slovanské pomoci, kterou poskytujete nám i všeum českoSlneoskěmu lidu, my, vojáci a důstojníci 1. čs. sboru v SSSR, cítíme svou povinuost, ještě více upevňovat
slovanské svazky bratrství a přátelství národů SSSR a Československa a skutky ospravedlnil projevenou uám důvěru.
Materiální pomoc pro československé obyvatelstvo jsme podle Vašeho rozhodnutí už. obdrželi a učiníme, vše,
abychom zprauli československé obyvatelstvo o našem velikém příteli na východě, který nám podává lak rychle
a včas bratrskou ruku tiezišliic pomoci.
Af žije vítězná Rudá armáda, nesoucí pod Vašim moudrým vedením národům Českoslo
venska úplně osvobozeni!
Af žije trvalé přátelství slovanských národů velikého Sovětského svazu a Československa!
Velitel 1. čs. sboru v SSSR
brig. gen. SVOBODA LUDVIK

Straci 2

Za siobodně Československo

října 11144

Děkujeme maršálu Stalinovi
V prvních osvobozených slovenských obcích jsme sc pře
svědčili, jak němečtí bandité zbídačili civilní obyva
telstvo. V chudých horských vsích, kde nikdy nebylo
hlaholiylii, zůstala po vetřeli icli jen s|kiiiši .i hlad
Naši vojáci pomáhali, kde mohli, ale naše sily
nestačily zmírnit na delší dobu a v dostatečné mííc
bídu tisíců. A tu znovu podal pomocnou ruku
jménem sovětského lidu maršál Stalin. Před
několika dny napsali představitelé naší jednotky so
větským a československým úřadům do Moskvy o
zoufalé situaci, v jaké jsme zastali obyvatele osvobo
zených obcí. O několik duí později oznámila nám

na-e Irouta: „Podle rozhodnuti maršála Stalina
přiděluje se vám 500 tun mouky pro záso
bováni obyvatelstva osvobozených krajů
Československa."
Sovětský svaz, který ii.is ozbrojil, jehož nejlepší
synove svou krvi osvobozují s námi republiku, po
skytuje i první pomoc civilnímu obyvatelstvu. 500
tun mouky leží již v naších skladištích a obyvatele
obci doslanou chléb. Tak plní maršál Stalin svůj
slib o pomoci bratrským slovanským národům. Kdo
rychle dává, dvakrát dává!
Sláva a dik maršálu Stalinovi!

Nové velké vítězství

SSSR má najväčší
podiel na víťazstve

Maršal Stalin vydal včera rozkaz, adresovaný maršálu Malinovskému
Prezident Roosevelt prehlásil v
v němž se praví:
reči v Nevv Yorku, že tnier závisí
Vojska 2. ukrajinské fronty dnes, 22. října, v důsledku rozhodného
úderu jízdy a tankových jednotek dobyla města Nyircgyháza, velké Od spolupráce l’SA, SSSR a Anglie
železniční křižovatky a důležitého opěrného bodu nepřátelské obrany na a že bude zaistený, keď spojené
národy budu mat vôľu a ochotu ho
území Madarska.
Moskva vzdala svůj hold vítězným vojskům 12 dělostřeleckými salva udržaí. Vzdávajúc hold Sovietskemu
svázu, poznamenal, že on má naj
mi ze 124 děl.
väčší podiel na víťazstve.
S nacistami' sa nebude jednat.
Všetci zodpovední nemeckí činitelia
budu potrestaní. Nemecký milita
Veliteľ čs. vojsk na Slovensku hlási:
\
rizmus bude zničcuý aj v každej
Tlak útočiaceho nepriateľa z východu trvá. Naše vojská sú v lažkom tajnej jeho forme. Spojené národy
obrannom boji v priestore Telgart, Červená Skala a Tisovec. Tiež v prie sauezaoberajú zotročovaním národov,
store Bánskej Štiavnice a Krupiny rozvíja nepriateľ zvýšeuú útočnú činnosf- ale nemecký ľud musí svojou prá
U Čremošnej, Kremnice a Jalilej nepriateľské výpady l>oly odrazené. cou dokázat svoju mierumilovnosť.
Letecká činnost z oboch strán bola živá. .Nepriateľské letectvo bombar
dovalo priestor Zvolcňa. Vlastné letectvo zasiahlo do pozemných bojov,
menovite na východnom úseku.
Čs. obrněná brigáda

ŤAŽKÉ BOJE NA SLOVENSKU

<

VÁLKA V ZÁPADNÍ EVROPĚ
V prostoru Breskcnsu spojenecká
vojska vedla hoje v okolí přislav u
Severně Antverp spojenci zazna
menávají úspechy. Severné Wilholľu
spojenci obešli nepřátelskou sku

pinu a zničili ji.
Velitel posádky města Cách s«
vzdal spolu se zbytkem svých vojsk
V Meziéres les Met z trvalý boje
za každý d u m.

Res publica” č. 43/94

v bojích

Jak sc oznamuje z Londýna, bo
juje čs. obrnená brigáda, která
před několika týdny byla doprave
na z Anglie na evropskou pevninu,
po boku kanadských vojsk na úze
mí Holandska.

2!!. října 1944

Za svobodné Československo

ЛИСТ НА КАРПАТСЬКУ
УКРАЇНУ
В наших підрозділах пемз
ЛО урОЖСПЦІН ВНИК ЛеніІХ Сі л

Карпатської України З пер
ше ї хвилини хлопці зачали
писати додому. Ось виняток з
листу рядового Призапта до
свого сусіпа в селі Тору ні:
— Може ви сусіде будете
дивуватись,коли побачите, то
це пишу я, Василь Призяитів.
Я пишу до вас тому, що я
менш більш певний, що вас
хромого не взяли мадяри ні
до війська ні до роботи, ви
дома І ви мого листа одержи
те. Моя мама може вже не
живе, а брати напевне — хто
куди. Якщо дехтось ще буде
дома, то передайте їм цього
листа.
Скажіть всім знайомим, що

я живу, здоров І б'ю німоту

Modré s nebe
Ш-. U nás v týlu Je teif takový
podnik, asi Jako u nás bývala
„ochrana matek a kojenců“. Jenže
tady to je pro nás, zablácený а
utahaný lid vojenský - a jmenuje
se to „dům odpočinku“. Když mě
tam posílali, tak jsem se bál, aby
tp nebylo něco jako „armáda spá
sy“, nebo „ohřívánu“. Ale ono t*
je docela slušný.
Nejdřív vás pro jytotu vykoupou
abyste náhodou nenechali nějakou
tu násadu na těch bílých prostěrad
lech, на který vás položí. Ani to
nejsou žaduý kasárny. Když chceš,
tak si čteš, nebo hraješ na gramo
fon, to ale. dlouho ne, protože mají
jenom opery, ucho se jdeš kou
kat, jak uáui děvčata v prádelnu
perou svršky.
Nejtepsi je, že tam večer necho

з гармати. М.ідчрп га наші
мадиронн нам говорили. що я
пропав Нашиє, що ні, ще не
один мадяр здохне доки мене
не стане. Я иенивнжу тих
гнобителів ще міцніше НІЖ
лома і буду їх нищити з« все
лихо, яке заподіяли , нашому
народові.
— Я воюю в рядах Чехосло
вацької армії опліч з Черво
ною Армією. Тішуся за вас,
що ви стали першими вільни
ми громадянами Чехословаць
кої республіки, за яку ми тут
воюємо. Нас гу г багато і і v
Торуні 1 з всеї Карпатської
України. Ми як браття живе
мо в бойовій дружбі з чехами
та словаками. Воюємо всі ра
зом за волю, за нову кращу
республіку.
Фронтовий вам
бойовиїї привіт.

dí žádná komise, ale za to skoro
každý den tam jsou muzikanti.
Jo. ještě je tam vedle hospodář
ská správa, nebo co a ta oáiu má
vyměňovat prostřílený a roztrhaný
věci.
Když lam člověk přijde z toho
rámusu v zákopech, tak to ticho a
bílý > prádlo» asi působí, že má
v noci divoký sny. Mně se hned
na poprvé zdály takový věci, že sc
to skoro stydím opakovat.
• •
■lak si člověk na ten poprask od
min tak zvyk, lak se mně zdálo,
že jsem se od jedny dostal do ne
be. To lite sami, jak to v nebi
vypadá; brána, Pelr, andělíčci a
všelijakých věci Jak v Irofejním
skladě. U brány mě sebral anděliček-strážniček a bez hesla mě ved
k baráku, kde bylo napsáno
HS. Tamui andělíčci měli módíc
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Odmenená
vytrvalosť
Je tiché vcčerur šero. Zrazu ne
mecká hliadka pokúša sa »prekĺz
*
nuť
misou ohranou letí pukne
bol odra/eii) palbou druhej roly.
Slobodník Braun, bývalý partizán,
má dobré skúsenosti a vie, že Nem
ci chceli sa niečo dozvedieť. Ihueď
sa rozhodol a vysunul sa celkom
dopredu, lebo vedel, že nejaký Fric
sa ešte raz pokusí prejsť Trpezli
vo čakal skoro celú noc. Už myslel,
že sa prepočítal. Až nad ránom bo
la jeho vytrvalosť korunovaná úspe
chom, keif zrazu |K)čul šuchotaine
Zoslal celkom ticho, len sa lepšit
prikrčil a pritiahol si svoj automat.
Trie sa priplazil >po štyroch» pria
mo na jeho okop Xlob. Braun euerїіску zastavil jeho postup. Preľak
nutý Trie odhodil hneď svoju zbraň
a takto slob. Braun svojou odvahou
a smelosťou zmocnil sa Frica. Zaja
tec pri výsluchu udal veľmi cenné
zprávy o stavoch a položení nepria
teľských jednotiek a baterii.
Nebojácnosť a skúsenosť »v chy
taní jazyka», naučené v partizán
skom živote, sa aj lera^ veľmi
osvědčily.
ppor. Sal»ovič.
výložky na křídlech. Když Jsem
řekl, že jdu přímo s fronty, hned
mě táhli fasovat nový křídla. Strka
li mi hvězdičky na ramena a tvrdi
li, že uemusiin mít žádaukn o«l
účetního. Ptali se, jestli potřebuju
prádlo nebo vyměnil boly, že to
liued udělají, když jdu s fronty. -To víle-, povídají, -- my lady, v
týlu, máme pro vás uznáni a proto
vám nemůžeme dělal žádný byro
kratický těžkosti. —
Zatím co mně vyměňovali křidla,
baiil jsem se s jedním fousatým
andělem, kterýmu říkali: pane centurián. Ptal jsem se ho, co to je,
že u nás ve sboru takový hoduosti
nejsou. Tak on umě vysvětlily že
má hodnost přiznanou ještě z řím
ských legii, že sloužil pod nějakým
Césarem a že ho oběsili, když zji
stili, že svým známým vydává ze
skladu tlustší štíty a exlrovni brnění.
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CHtCfiíO, ÍL.

BOJ S CÍRKVI
DÍL DRUHÝ

Kdo sc domnívá, že pádem komunismu pominulo nebezpečí pro už před druhou světovou válkou: Církev prý je lačná majetku a
katolickou církev a vůbec pro křesťanství, je buď naivka nebo něco bohatství (pochopitelně jak jinak, než aby si duchovní mohli “užívat”),
horšího. Tento boj totiž nevedli komunisté. Ti byli pouhým nástrojem její boj proti potratům a pornografii znamená útok na svobodu
nékoho mnohem inteligentnějšího a schopnějšího. Toho, jehož Písmo svědomí a práva člověka, velehradské zasvěcení národa Kristu skrze
sv. nazývá "starým hadem” a “drakem”. Ďábel se nevzdá, dokud P. Marii je “vnucováním" svého přesvědčení druhým. S tímto
nebude, řečeno slovy Apokalypsy, “vhozen do ohnivého močálu”. vystupovaly a vystupují dodnes v západních státech zednářské lože.
Když mu to nevyšlo s myšlenkou komunismu, použije jiného Velmistr francouzského “Grand Orientu” Ragache bývá v Praze
prostředku. Už ho používá.
častým hostem, přijímán s poctami nejvyššími státními představiteli.
Komunismus prý je mrtev. Snad. Ne však komunisté, kteří z pozic Je to náhoda? Návštěvy tak význačných osobností nikdy nejsou
politické moci v předlistopadovém režimu církev pronásledovali a náhodné.
snažili se ji všemi prostředky zničit. Ti stojí dnes opět v čele, i když ne
Přitom televize neustále lže o jednotlivých případech restitucí
snad přímo politicky, ale ekonomicky. Dnes je čím dál zřejmější, že církevních objektů, ukradených v r. 1950 komunisty, v nichž se dnes
tzv. listopadová revoluce nebyla ničím jiným než velkým podvodem, nacházejí sociální nebo zdravotní instituce. Překvapená veřejnost se
zneužitím oprávněného rozhořčení lidu, jenž už nemohl déle snášet potom dozvídá, že “bezohledné” premonstrátky vyhazují z objektu na
komunistickou tyranii, neboť trpělivost má své meze. Politika Sv. Kopečku, který jim byl v restituci vrácen, neslyšící děti, želivští
obdivuhodného amerického prezidenta Reagana přivedla komunis premonstráti necitlivě likvidují psychiatrickou léčebnu, “suroví"
mus k ekonomickému i ideologickému zhroucení. Jestliže dogmatici jezuité cynicky vypovídají z Hostýna mentálně postižené děti... Církvi
typu Jakeše a Bilaka toto nepochopili, byli tu jiní s partajní legitimací se nedá náležitý prostor, aby se v téže televizi, nejvlivnějším masovém
a stejně partajními předsudky, draví a kariérychtiví, kterým bylo sdělovacím prostředku, mohla zcela svobodně a ve stejné časové délce
všechno jasné. Seděli na ministerstvech, v sekretariátech KSC, v vyjádřit a dokázat televizním divákům, že řeholní řády nechtějí nikoho
pracovnách StB. Ti si velice dobře spočítali, že chtějí-li se udržet u vyhazovat (což jim ani zákon nedovoluje), že naopak přistupuji k
moci, vlivu a peněz, musí včas přestat s “budováním socialismu” a současným uživatelům vrácených objektů s obzvláštní citlivostí a
přeorientovat se na “budování kapitalismu”. Začali se tedy ve velkém považují za samozřejmé, že dokud tito nebudou mít vhodné a
"nabalovat" už někdy koncem osmdesátých let, kdy bylo zřejmé (a pro odpovídající prostory, mohou zůstat s minimálním nájemným, často
ty, kdo měli k dispozici zprávy od KGB, zcela evidentní), že to brzy jen symbolickým. Nejnověji se využívá případu voršilky versus
“praskne”. Ze studia marxismu-leninismu věděli, že v kapitalismu má Národní divadlo, aniž zazní v televizi informace, že sestry voršilky
skutečnou moc ten, kdo disponuje miliardami nebo alespoň miliony. ihned poté, co se dozvěděly o omylu v zákoně, na jehož základě jim
A tak zatímco lid mrzl na náměstích velkých měst, na Letenské pláni a byla restaurační budova vrácena, ji nabídly bezplatně Národnímu
dalších místech mítinků v listopadu 1989, tito pánové exsoudruzi se divadlu k převzetí, což ředitel odmítl. Rovněž tak se “cudně" mlčí o
“zabydlovali" jako budoucí kapitalisté. Ať mi dnes někdo ukáže tom, že církev potřebuje jí od komunistů ukradený majetek proto, aby
boháče disponujícího těžkými miliony, který postrádá komunistickou mohla plnit nejen své evangelizační a liturgické poslání, nýbrž ve
minulost! Musel by ho hledat za bílého dne se svící v ruce jako značné míře i charitativní a školské, prospěšné bez výjimky všem.
Diogenes. Hned první chybné kroky po listopadové revoluci signalizo
Novinové stánky jsou zaplaveny pornografickými časopisy, v
valy přednostní vliv těchto lidí: komunistické straně jako celku, ani televizi se objevují soulože a nahotiny těsně před pořady pro děti.
jednotlivým zbohatlíkům z titulu zastávaných funkcí, nebyl odebrán Veškerou odbornou publicistiku ve věci interrupcí a antikoncepce má
majetek, pan ministr financí v následující fázi odmítl rozlišovat v televizi v rukou dr. Radim Uzel, reprezentující mezinárodní
“špinavé" a “čisté” peníze Tři roky se vleklo uznání protikomunistic Sdružení pro plánované rodičovství, propagující legalizaci potratů a
kého odboje, odškodné rehabilitovaných politických vězňů je podstat doporučující nebránit sexuálním stykům mladistvých, naopak jim
ně nižši než odškodné estébáků, kteří museli odejít (a pokud je známo, poskytovat v hojné míře antikoncepční prostředky. Fundovaným
tak většině se dobře daří v roli soukromých podnikatelů).
hlasům z řad katolických lékařů, psychologů a vychovatelů, poukazují
S tím souvisí i patálie kolem restitucí církevního majetku, což je cím na morální škodlivost této volnosti (zvláště v souvislosti s
pouhou výsečí mnohem obsáhlejšího problému. Exkomunisticko- diskutovanou pilulkou RU 486) a na totální dezinformaci považující
kapitalistická kápa nez.měniia svou základní orientaci, která není ani nenarozené dítě za něco nižšího než člověka, se nepopřává absolutně
tak marxisticko-leninská jako spíše egoisticko-utilistická bez ohledu žádný prostor. Veřejnosti potom tyto jevy pronikají do podvědomí
na to, o jaký režim se jedná. Proto jim nedělá žádnou potíž změnit jako něco přirozeného a normálního, katolická církev naopak, která je
rétoriku o socialismu a diktatuře proletariátu za fráze o soukromém prohlašuje za hřích, jako pozůstatek středověku, nepřítel pokroku a
podnikáni a demokracii a přitom pracovat ve skrytu všemi prostředky moderního člověka, totalitní diktátor, jenž chce rozkazovat občanu i v
pro likvidaci skutečné demokracie, která je jim ve své podstatě jeho soukromé sféře. Takto rafinovaná manipulace musela být delší
nebezpečná, neboť když se může veřejně poukazovat na nešvary, dřív dobu připravována. Je bohužel běžným jevem v západních zemích.
nebo později dojde i na ty “jejich”. Tito lidé se nikdy nevzdají tajných Zednářské lóže stojí v jejím čele.
příprav na návrat diktatury, byť v jiném než komunistickém hávu.
Úspěch této taktiky by však byl ani ne poloviční, kdyby ruku v ruce
Jenomže ještě většího nepřítele než demokracie představuje pro ně s ní nepostupoval rozklad uvnitř církve samotné, který paralyzuje
křesťanství. Demokracie je totiž ohrožuje pouze vnějškově, radostná obranu katolíků vůči tomuto nebezpečí. Tak je tomu ve světovém
zvěst Ježíše Krista zevnitř. Demokratický společenský řád je schopen měřítku a proniká i k nám. Informovaní publicisté právem hovoří o
připravit je o peníze, moc a vliv, neusvědčuje je však ve svědomí, že “zednářství uvnitř církve". U nás se projevuje v obavách z jakéhokoliv
nejsou v souladu s mravním řádem pocházejícím od Boha. To činí radikálního postupu, z propagandistické kampaně, jež by nazvala věci
Evangelium a Kristova církev. Tam se tito komunisticko-kapitalističtí pravými jmény, z falešných ohledů na “společnost" a “spoluobčany”
mafiáni dozvídají, že za své čachry nejenom mohou zaplatit ztrátou Někteří duchovní projevují strach mluvit a psát častěji o potratech a
všeho hmotného na této zemi, nýbrž i - pokud nezmění své smýšlení nazvat je pravým jménem “vraždy”, totéž činí i značná část politiků
-také ztrátou věčného života ve společenství s Bohem. Tuto nepříjem křesťanských politických stran, kteří jen neochotně předkládají v nou pravdu nechtějí slyšet. Z podvědomí se dere opět ono známé parlamentě návrhy zákonů zakazujících tyto zločiny a poukazují na
“Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!” Kristus, který je napomíná, musí pryč, aby průzkumy názorů občanů, jako by ony, zmanipulované jednostran- <
nebyli zneklidňováni. Kristus přítomný v církvi. Pronásledování a boj nými a lživými informacemi televize, byly směrodatné. Krom toho ~
jistá část katolického tisku nepředkládá katolická stanoviska v
proti ní proto trvá, nastupuje jeho “druhý díl”.
Staronoví nepřátelé církve berou do ruky jiné zbraně. Marxův a souladu s katolickou věroukou, nýbrž západní modernistické pohledy německé
Leninův poukaz na to, že náboženství je “opiem lidu” spojený s ho či holandského původu, mnohokrát odsouzené Svatým Otcem.
násilnou ateizací, vzal za své pádem komunistického systému. Místo zdravého katolického sebevědomí a hrdosti na to, že jsem
Katolická církev si odnesla z této doby vysoký mravní kredit jako katolíkem, se šíří pochybný irenismus nazývaný lživě “pokorným
společenství lidí, jež se neohnulo před totalitou. Ďábel, jehož Léon smýšlením”, jakoby se katolíci měli před volnomyšlenkáři, komunisty,
Bloy nazval “prvním inteligentem", zvolil proto jinou, mnohem socialisty a nevím kým ještě za co kát a kohosi odprošovat místo toho,
rafinovanější taktiku. Ano, církev má mít k dispozici svobodu vnější aby se účinně a jasně bránili proti lživým manipulacím a snahám
aktivity, možnost organizovat různé akce, volnost při nominaci ukázat církev ve falešném světle. Stačí jen začít jednat o
duchovních správců a hierarchů bez zásahů státních úředníků, věřícím obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze - a už
ať jsou otevřena všechna povolání... Veřejnost ale musí být systematic se ozývají hlasy: ale co tomu řeknou evangelíci, vždyť žijeme v době
ky zpracovávána masovými sdělovacími prostředky proti ní. Církev se ekumenismu? Jako by P. Maria byla překážkou těchto snahl Nejsme v
má vynořit před jejími zraky jako fantom nové ’olaiity, nikoli rudé, ale tuto chvíli schopni ukázat na nikoho prstem, nicméně je zřejmé, že i v
“černé". Přitom se sahá k arzenálu dávno otřepaných propagandistic naší církvi jsou svobodní zednáři, kteří pracují nikoli pro její
kých klišé francouzských osvícenců a volnomyšlenkářů, jež vybledly povznesení, nýbrž zničení.
Pokračování na str. 13

"Bes publica” č. 44/94

Václav J. VOSTŘEZ
píše z Kanady
V příloze jsou kopie některých verejných

oznámení, která jsem rozesílal po 15. červ

ce a pod. Zneužitá malá orelská skupinka

dy na konferenci do Washington, D. C„

v Chicago později alespoň oddalovala ná

s programem „přeškolení“. Dr. Juraj Slá

vrat sochy, prý až na rok 1997... Meziná

vik měl hlavní projev pro podporu změny

rodní temné síly uskutečňují dlouhodobou

postoje USA a dr. Jozef Lettrich další pro

snahu zbavit se obvinění za zločiny bez

jev v tom směru. Místopředseda Ferenc

božného komunismu, a aby jeho bývalí ve

Nagy (býv. premiér Maďarska) byl připra

doucí nebyli usvědčeni, ale nadále kont

ven nastoupit do funkce předsedy, za pod

rolovali „osvobozené“ národy.

pory gen. taj. G. Dimitrova (Bulhar). Teh

nu 1982. Posílám je na vědomí Vám a ještě

Po druhé světové válce byl svět rozdě

dy řekl předseda památná slova: „Jako že

několika osobnostem, aby byly zachovány

len na velmocenské zájmové sféry. Náro

se Mikolajczyk jmenuji, tentokrát neustou

doklady o vývoji akcí v zahraničí v posled

dy střední a východní Evropy spadly do

pím diktátu!“ Pak jsme získali většinu pro

ním období útisku našich národů. (Začalo

sféry SSSR. Které si dobrovolně zvolily

předsedu a puč se nezdařil. Konečný plán

to v Polsku vnitřním organizovaným odpo

komunistický režim? Viníci se pak poku

podkopu byl zjevnější po uzavření doho

rem v Solidaritě a současně u nás, hlavně

sili o únik ze zodpovědnosti a začali jed

dy ve Vídni, 4. 6. 61, mezi Kennedym a

ze zahraničí podporovanou Chartou 77.)

nat o vytvoření tzv. středoevropské neut
rální zóny, podle Rapackého plánu. Šlo

Chruščovem, na uklidnění po kubánské

Okruh událostí ještě není uzavřen. Dosud
prožíváme jeho naplánovaný dosah.

vlastně o zavádění jakýchsi titoistických

nosti ve své zájmové sféře. Tu dohodu pod

Nezávisle na lidských plánech se však

režimů. Měli jsme zprávy, že o tom před

pořili podpisy pánové Nagy a Dimitrov.

aféře. SSSR dostal opět záruku svrchova

přece fatimské poselství splňuje (zatím jen

běžně jednali zástupci západních socialis

Nemohli to obhájit jiným partnerům a Ze

částečně). Po roku 1989 ledy nastaly změ

tických stran se Sověty a že vedoucí úlohu

lená internacionála byla zničena - a další

ny. Máme naději, že Bůh přijal smírné oběti

má pak hrát náš sociální demokrat Franti

kolo dějů bylo uzavřeno...

národů v utrpení! U nás se stala právě so

šek Němec z Montrealu, býv. člen zahra

Helsinská dohoda znovu podpořila trvá

cha Panny Marie v Exilu symbolem odči

niční vlády (vedoucí vládní delegace na

ní velmocenských zájmových sfér. Pokus

nění křivd, odpuštění a národní duchovní

Podkarpatské Rusi, když byla okupována),

„Pražského jara 1968“ o nastolení „socia

obnovy. Letos se konečně vrátí z exilu do

a pak velvyslanec v Kanadě. Tento pán

lismu s lidskou tváří“ byl předčasný a padl.

Prahy a v roce 1994 už bude trůnit na návr

však neměl významnou krajanskou pozi

Vždyť ještě nevymreli všichni uvědomělí

ší na Strahově nad Hradem, Prahou a celou

a stateční vůdcové exilů!

vlastí. Nepřítel se dosud bránil a vymýšlel

ci. a tak ho rychle v roce 1956 protlačili
za předsedu Čs. národního sdružení v Ka

jiná místa k umístění, jako Bílá hora. Lidi-

nadě. Byl jsem tehdy předsedou nejsilněj

u vchodu do kostela sv. Karla Bor. ve

ší odbočky v Harmltonu a od roku 1952
členem předsednictva Ústředí (II. poklad

Vídni. Obsluhující mladík myslel, že
jsem z ČSSR a tak mi dal též jednu z při

ník) a tak jsem tedy řídil obranu. Nemohli

pravených nákupních tašek s literaturou.

Český dialog 33

13. 7. 85 jsem kupoval památky

uspět demokratickou cestou, a tak užili re

Byla výlučně ve směru modernismu a hu

volučních způsobů. Od té doby se datuje

manismu a v křesťanském směru jen pu

rozdělení krajanské organizace v Kanadě.

blikace p. Tigrida z Francie. Bylo mi teh

- Plán neutrality v Evropě neuspěl a jen

dy jasné, co se připravuje ve vlasti po

Rakousko ji dostalo. Následovala revolu

pádu komunismu...

ce v Maďarsku, krize v Suezu a padla Ede-

Mé veřejné výzvy po ..sametové revo

nova vláda v Británii (kanadský ministr

luci“ jsou známé. Jako by však nebyly:
ČESKÝ NÁROD STÁLÉ „TATÍČKU-

zahraničí Pearson za to obdržel Nobelovu

cenu míru). Ve všech našich krajanských a

JE“!

exulantských organizacích pak nastalo
„kupování duší“ a neúprosný boj proti ne

prodejným funkcionářům občanského a
křesťanského směru. Byli jsme pomlouvá

ni a zbavováni členství...
Ještě za prezidenta Eisenhowera se mě
nila oficiální zahraniční politika USA po
16. 4. 59, kdy se vzdal úřadu státní sekre

tář J. F. Dulles. Byla zavedena přímá linka

spojení mezi Bílým domem a Kremlem.
Tomu se ostře protivilo vedení Zelené in

ternacionály za předsednictví Stan. Miko-

lajczyka. (Od r. 1952 jsem v jejích výbo
rech zastupoval mladou generaci.) Měla
značnou politickou váhu, protože sdružo

vala exilové politiky zemědělských stran,

které bývaly v době svobody vládními stra

nami ve Střední Evropě. Pozvali nás teh

S pozdravy Váš v Kristu Pánu V. Vostřez
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První soukromý týd
se samizdatovou tradicí

Zemědělské noviny toho dne
vyšly s ohromujícím titulkem:
"Ústavní soud posílil jistoty
vlastníků půdy”! S napětím jsem
četl dále v domění, že bylo prá
vu učiněno zadost, ale mé zklama
ní již nelze popsat slovy.Ptám
se, kterých vlastníků půdy? A
Ústavní soud odpovídá - posílí
vlastnické vztahy, ale těch kte
ří se ho zmocnili za komunistic
ké éry. Kteří a jací lidé to^povětšině jsou je nabíledni. At
mají své budovy, pozemky a jiné
všechny možné věci movité či ne
movité, ale jen ty, které neob
sadili za povětšinou podezřelých
okolností za komunistického reži
mu. 0 tom, že tyto obchodní transkace byly v dobré víře jako
fakt neobstojí za diktatury která lámala všechny psané i nepsané zákony do beztvaré hmo
ty všezahrnujícího násilí. Jen lidem chabého ducha a těm,
kteří úmyslně se otáčeli "tancem opričníků" jako bychom
žili v normální společnosti, to mohlo připadat jako přiro
zené. Ale alespoň vím co si mám myslet o Ústavním soudu.
Přečetl jsem si informaci o italském soudci Prinzvivalli
který osvobodil 80 ze 129 mafiánů a dnes je ve vyšetřova
cí vazbě z takto průhledného soudního rozhodování. U násje však vše v pořádku, žádná komunistická minulost soudců
neexistuje, naši soudci jsou alabastrově čistí a zejména
jsou nestranní a drží se jen zákona. Takovýmto pohádkám
ministra spravedlnost i a dalších výtečníků zejména z ODS
věří málokdo. A ovšem nejméně jejich bývalí společníci v
nomenklaturních zásobárnách - bezpečnosti, justici a stra
nických prostitutech všeho druhu. Ti naopak vědí na čí st
raně budou stáť’mistňi kultury" až dojde na lámání chleba,
jak tomu často u soudu přece dochází. Třetí moc,vážení,je
~
n
rozhodující!
VH.
■Uvnitř čísla: ---------------
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Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha
Když jsem ž á d a l po n a s to u p e n í do ú s ta v u po 12 le té m nuceném p ře ru š e n í o ob 
n o v e n í ' p o k o je na p ř e s p á n í,ta k d n es už z a se p a n í , ekonomka a p a n í , p o d n ik o v á p rá 
v n ič k a to to z b e z p e č n o s tn íc h a h y g ie n ic k ý c h důvodů z a m ítly . U tě š u je mne v šak
to , že to te n to k r á te u ž " n e b y lo ” z p o litic k ý c h důvodů. V ždyí p ře c e p rav d a a l á 
ska už z v ítě z ily nad l ž í a n e n á v is tí. 0 tom ja k z a t o č i l i v ú s ta v u se ž á d o s tí
o z a m ě stn á n í od v ý b o rn éh o p ed o lo g a In g .Č e s tm íra V aška, p o litic k é h o v ězn ě a
č le n a K o n d e fe ra c e p o litic k ý c h vězňů s i povím e p ř í š t ě .
V.H.

UBYTOVACÍ

ŘÁD

V souladu s bezpečnostními předpisy vydávám pro inspekční
pokoje VÚZZP Praha 6-Suchdol ubytovací řád v následujícím znění:
Každý ubytovaný je povinen se přihlásit ve vrátnici a za
psat se do knihy ubytovaných a na tomto podkladě mu budou vydány
lůžkoviny, za něž je do ukončení pobytu odpovědný.
Základní povinnosti

Dodržovat pořádek v přiděleném pokojit
- řádně ustlat lůžko,
- dbát na udržení pořádku na chodbách a sociálních zařízeních,
- před odchodem pečlivě uzamknout pokoj a odevzdat klíč ve
vrátnici,
- dodržovat příkaz ministra ZVž BSR k zabezpečení realizace
opatření k řešení problematiky'alkoholismu a jiných toxiko
mánií.
2. Dodržovat noční klid, který je stanoven v době od 22.00-6.00
hodin a nahlásit předem pozdější příchod pracovníkovi konají
címu službu na vrátnici bud osobně, nebo telefonicky na číslo
342641-3•
3. Dodržovat bezpečnostní předpisy :
- nekouřit v inspekčním pokoji,
- neprovádět jakékoliv opravy či manipulaci s elektro
instalací,
- používat pouze elektrické holicí strojky a vysoušeče
vlasů o napětí 220 V,
- k případnému ohřívání jídel použít vařiče instalovaného na
chodbě•
Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem jeho podepsání. Každý
ubytovaný je povinen se s tímto řádem seznámit a dodržovat jej.
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V Praze dne 21. prosince 1981

Ředitel ústavu s
Ing. Vladimír A d a m e c , v.r.
Za správnost opisu:

.z

«

//'
Na jaře roku 1980 jsem byl nucen odejít z 1
УУtohoto ústavu, nebo? se prý neslučovalo s *
mou osobou, aby v blízkosti mohly být uskladněny tajné vojenské mapy.Kovaný
soudruh takto rozhodl za přímého našeptávání ještě kovanějšího soudruha vy
kovaného přímo na bezpečnosti pravděDodobně tajné - Ryvoly. Oba dva dnes za
jisté litují, že tak rychle po sametu odešli z ústavu a že jim tehdy nevydr
žely nervy, tak jako jiným bývalým soudruhům, jen o něco málo kovanějších.VH

Stručná informace p Češích
na Volyni a od Černobylu
... kdo začal ?
Úvodem
Ve sdělovacích prostředcích se v létech 1945 až 1950 poměrně často hovořilo a psalo o Češích z
Volyně, především jako o vojácích naší zahraniční armády v Sovětském svazu a při návratu jejich
rodin z Volyně pak v souvislostí s osídlováním pohraničí.
Od roku 1990 se slova "volyňští Češi" v naších sdělovacích prostředcích opět častěji používají v
souvislostí s repatriací našich krajanů ze zóny ohrožení po katastrofě černobylské atomové elektrárny.
Občané však většinou o volyňských Češích nevědí nic, nebo mají jen útržkovité a nepřesné
informace.
Zkušenosti tří až pěti generací Čechů, které prožily ve slovanském, ale přesto cizím prostředí stojí
však za zhodnocení, o což se „mimo jiné snaží putovní výstava, kterou vytvořilo Národní muzeum ve
spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel. K tomu byla vydána i tato stručná
informace.

Kdo tedy jsou volyňští Češi ?
V roce 1945 žilo v zahraničí 2 018 800 Čechů a Slováků 0
V létech 1945 až 1950 se jich na výzvu a za účinné pomoci vlády vrátilo do Československa 202
526 2) ze zemí všech kontinentů.
Nejpočetnější a z hlediska národního nejzachovalejší komunitou byli Češi z Volyně, kterých se vrátilo
kolem 40 ÓOO”.
Vnucují se tedy otázky: proč, kdy, kde a jak tato poměrně velká česká komunita vznikla; jaké
byly její osudy v cizině, proč a kdy se tito Češi do historické vlasti vrátili.
Úvodní informace jsou na obr.l.:

- bývalá carská volyňská gubernie je velká asi jako Cechy,
- měla společnou hranici s Rakousko - Uherskem.
- do ní a do jejího okolí směřoval vystěhovalecký proud, počínaje rokem 1868,
- na Volyni před repatriací žilo kolem 40 000 Čechů ve 634 obcích,
- v roce 1944 se probojovali do vlasti v rámci I. čs. armádního
sboru volyňští vojáci (z toho kolem 600 děvčat a žen),
- v roce 1947 repatriovalo 33 070 11 osob přímo (vojáci a vyvezení na nucené práce do
Německa se již na Volyň natrvalo nevrátili),
- v létech 1991 až 1993 se v rámci humanitární akce organizované vládou ČSFR
a ČR vrátilo
do historické vlasti 1809 osob41 z prostorů, které jsou mimo historické hranice Volyňské gubernie
(t.zv. krajané od Černobylu),
-na Ukrajině se v roce 1988 hlásilo k české národnosti 8 000 osob.31

Proč a jak to všechno začalo ....
Co Čechy z vlasti vyhánělo?
Bezzemky bída, drobné zemědělce relativní nedostatek půdy, řemeslníky lákala snaha po lepším
uplatnění, středně majetné snaha po lepší existenci a všechny dohromady vyháněl germanizační tlak.
Co Čechy lákalo do Ruského impéria?
V jihozápadních guberniích impéria, ke kterým patřila také gubernie Volyňská, po zrušení roboty
v roce 1861 a po potlačení polského osvobozeneckého "lednového" povstání v roce 1863, bylo levně
na prodej mnoho lesů, orné a jiné půdy.

Hlavní příčinou nabídky a nízké ceny půdy bylo to, že ve změněných podmínkách nedovedli
šlechtici své velkostatky výnosně obhospodařoval a dále to, že carská vláda prodávala velkostatky,
které konfiskovala polským šlechticům - účastníkům potlačeného povstání.
Amerika byla za oceánem a kromě toho v důsledku občanské války značně přistěhovalectví omezila,
kdežto do Ruska mohli přistěhovalci jet vlakem až do pohraniční stanice Brody nebo koňským
spřežením, což trvalo jen 6 týdnů.
Základní podmínky pro přistěhovalectví vznikly.
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Nejvýznamněji zasáhly v podstatě tyto osoby: František Palacký a první organizátoři emigrace
František Přibyl s Josefem Oličem.
František Palacký se v roce 1867 zúčastnil v čele 27 členné české delegace Všeruské etnografické
výstavy v Moskvě. F. Palacký jednal se členy vlády o možnostech imigrace Čechů do Ruska. Byl
přijat carem Alexandrem 11.
Konkrétní organizační akce však rozvinul bývalý správce jednoho ze schwarzenberských panství
František Přibyl, narozený v Třeboni, který se při hledání zaměstnání uchytil ve Varšavě u polské
zprostředkovatelské firmy a tam se seznámil s neuvěřitelně příznivými podmínkami pro nákup lesů
a půdy ve Volyňské gubernii. Prováděl v Čechách intenzívní agitaci přesto, že rakouská vláda tomuto
vystěhovalectví nepřála. Navíc spolu s bývalým učitelem Josefem Oličem, který pocházel z
Rakovnicka, zakoupili v roce 1868 velkostatek Hlinsk v Rovenském újezdě s rozlohou 1797 ha a již
v roce 1868 na rozparcelovaném velkostatku hospodařilo 126 rodin, přistěhovaných z Čech.
Ve stejném roce bylo na Volyni založeno dalších 6 českých obcí.
V prvních létech postupovala kolonizace velmi rychle, za deset let vzniklo nebo se Češi přistěhovali
do více než 100 obcí, t.j. kolem 10 obcí ročně. V dalších dvaceti létech vznikaly nebo byly osídleny
jen 2-3 obce ročně a později ještě méně protože velké plochy pro vznik obcí byly v podstatě
obsazeny, přistěhovalectví ustalo.
Informace o stavu českého osídlení na Volyni těsně před reemigrací v roce 1947
je na obr. 2. (doplněná kopie mapy Volyně z přelomu století a údaje dle)7’. Je na ní mimo jiné

vyznačeno rozdělení Volyně na polskou (západní) a sovětskou (východní) část, které trvalo v létech
1921 až 1939. Asi 20 % obcí, ve kterých Češi na Volyni žili a koleni 25 % volyňských Čechů tak
připadlo Sovětskému svazu.
Těsně před repatriací žili Češi na celé (západní i východní) Volyni v 634 obcích. Z toho 110
obcí bylo zcela českých, 158 obcí bylo smíšených a v 366 obcích byli Češi v naprosté menšině7’.

Začátky.
Čechy lákaly na Volyň několikrát nižší ceny půdy než v Čechách. " Za chalupu grunt " - to bylo
agitační heslo, za kterým šli naši předkové na Volyň !
Za pořádnou fůru obilí se mohl koupit hektar lesa. Mnoho peněz'noví osadníci neměli. Proto
kupovali většinou les, který s ohromným úsilím mýtili a tam zakládali obce.
Prostředí, do kterého přišli, bylo hospodářsky a civilizačné značně zaostalé. Ekonomika ukrajinské
vesnice byia patriarchálně feudální a tomu odpovídal způsob života ukrajinského rolníka a stupeň jeho
kulturnosti. Pole bylo kypřeno většinou rádlem, sklízelo se a mlátilo jen ručně. Zcela neznámou
věcí bylo hnojení polí chlévskou mrvou.
Češi však od samého začátku zaváděli nové zemědělské postupy a pěstování nových plodin.
Nelze se divit, že jejich počínání nejdříve vyvolávalo odpor, ale postupně snahu po napodobení.
Češi postupně zaváděli pěstování zde neznámých plodin: cukrové řepy, jetelovin, olejnatých rostlin
a zejména chmele, který byl tak kvalitní, že někteří nepoctiví obchodníci ho prodávali ve světě
jako žatecký. Pokrok přinesli v dobytkářství, sadařství, včelařství atd. Rozvíjeli průmysl, zejména
potravinářský.
Souhrnné údaje o hospodářských výsledcích těsně před repatriací:
Češi vlastnili a obdělávali několik desítek tisíc hektarů polí, z nichž kolem jedné třetiny získali
zúrodňováním neužitků, vysušováním bažin a zejména mýcením lesů. Vlastnili tisíce hektarů lesů.
S plnou nebo částečnou finanční účastí vybudovali a na Volyni zanechali (pokud objekty nebyly
předtím zničeny)7’ :
* 16 pivovarů, * 5 cukrovarů, * 1 cementárnu, * 107 mlýnů, * 27 velkých strojních dílen,
♦ 32 mlékárny a nezjištěné množství řemeslnických dílen.
Půda to byla potem a krví vydobytá. Nakonec byla spolu s lesy a průmyslovými objekty před
reemigrací, v souladu se sovětskou ústavou, bez náhrady vyvlastněna.
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Národnostní složení obyvatelstva bylo pestré:

67 % Ukrajinci, téměř výhradně na venkově,
15 % Poláci, většina ve městech a na venkově,
12 % Židé, téměř výhradně ve městech,
asi 1,9 % Čechů, téměř výhradně na venkově.
zbytek Němci, Rusové a jiní.
Češi si brzy zvykli na nezbytnost národní a náboženské tolerance - byla to spolu se seriózností v
jednání a v činech, snad nejdůležitější podmínka soužití. Značná část Čechů hovorově ovládala
všechny hlavní jazyky - kromě češtiny ukrajinštinu, polštinu a ruštinu. V průběhu života 3 až 4
generací v tomto mnohonárodním prostředí vešlo do obyčeje Čechů hodnotil každého člověka
především z všelidských hledisek a nikoliv podle jeho příslušnosti národní, náboženské, stranické a
pod.

*
*
*
*
*

Školství
Legenda:

- státní hranice v létech 1945 až 1992,
- historická hranice volyňské gubernie
a mezi Moravou a Slovenskem.

Na Ukrajině se v roce 1988 v rámci sčítání lidu hlásilo
k české národnosti kolem 8 000 osob. Z tohoto počtu
se kolem 2 000 přestěhovalo do vlasti a dalších 2 000
zažádalo o repatriaci. Z Kazachstanu se přihlásilo
500 osob-potomci vyvezených "kulaků".

Přistěhovalci se od samého začátku i v těžkých existenčních podmínkách starali o vzdělávání
mládeže. Učilo se po chalupách, zpravidla jen v zimě, v nejprostornější "seknici", která ve vznikající
obci byla. Kromě nečetných učitelů učil, kdo dovedl - písmáci, vzdělanější občané a hlavně doma
maminky.
Carská vláda přistěhovalce přijala příznivě. Mezi úlevami, danými carským výnosem, bylo také
právo na české školství. V roce 1890 působilo na Volyni 31 českých škol s celkovým počtem 1417
žáků. Jedna česká škola tak připadala asi na 500 českých obyvatel, což byl oproti jiným národnostem
velmi příznivý poměr.
Uvedené příznivé podmínky skončily v roce 1891 zrušením carských výnosů, rusifikací českých škol
a jejich převedením na farní školy. Tento stav trval s malým zlepšením po revoluci v létech
1905-1907 až do konce carské vlády. Na postižené generaci volyňských Čechů se to velmi výrazné
negativně projevilo.
Po roce 1921 zápas o české školství pokračoval.

Ve východní (sovětské) části byly státní školy s českým vyučovacím jazykem. Např. v roce 1936
jich zde bylo 25, což byl proti západní Volyni příznivý stav. V roce 1937 bylo zakázáno vyučování
v mateřském jazyce ve všech menšinových školách. Přes zákaz, se značným rizikem, se čeština
soukromě vyučovala ! Čeští učitelé, kteří režimu ideologicky nevyhovovali byli pcrzekvováni již od
roku 1927 (první proces se dvěma českými učiteli) a v roce 1931 byl další proces proti 12 českým
učitelům.
V západní ( polské) části Volyně si mohly národní menšiny zřizovat své školy pouze jako
soukromé. S velkým úsilím Češi založili v roce 1923 Českou matici školskou se sídlem v Lucku,
která z dobrovolných darů a za mírné podpory vládních orgánů československých a ještě menší
polských, udržovala na Volyni 13 soukromých českých škol. Její blahodárné působení se projevuje
na starší volyňské generaci ještě dnes. V některých státních školách se v malém počtu hodin týdně
připouštěla čeština jako předmět a často ji vyučoval učitel jiné národnosti a češtinu ovládal povrchné.
Český učitel v obou částech Volyně byl nejen vzdělavatel mládeže ale i iniciátor kulturního dění v
obci, často i rádce v nejrůznějších otázkách. Dodnes jsou známy a v úctě se vzpomínají celé učitelské
volyňské rody.
Za vlastní finanční prostředky vybudovali Češi na Volyni 80 škol” . Česká matice školská měla
své pobočky (t.zv. kola) v 69 obcích” západní části Volyně.

Náboženství

КАРТА

V tomto prostředí po staletí zápasily o světsko-náboženskou moc: Polsko-katolicizmus a
Rusko-pravoslaví. Češi proto prošli na Volyni složitým náboženským vývojem. Carským úřadům byli
před stěhováním představováni jako "husité". Zřejmě to přispělo k tomu, že ve zmíněném carském
výnosu bylo Čechům dáno nejen právo si zřizovat vlastní nejnižší samosprávné jednotky, "volosti",
ale také jim byla dána náboženská svoboda, právo zřizovat české farnosti s českými kněžími a
uspořádat si své náboženské otázky sami. Mezi přistěhovalci bylo však 65 % katolíků, dále
reformovaní evangelíci,příslušníci jiných vyznání a občané bez vyznání. Na společném náboženském
rituálu se na svých náboženských sněmech nedokázali dohodnout !

ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРН1И
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Postupně, vlivem ideových a ekonomických tlaků, zrušení v r. 1891 carského výnosu o českých
farnostech a svobodě vyznání, vlivem rusiftkační politiky vedené prokurátorem Nejsvětějšího synodu
pravoslavné církve K. P. Pobědonoscevem, přijalo 75 % Čechů na Volyni pravoslavné vyznání.
Zbytek byli katolíci, reformovaní protestanti a baptisté. Tento stav zůstal až do repatriace s tím, že
ve východní části Volyně by) značný počet Čechů bez vyznání.
Češi na Volyni, snad s výjimkou reformovaných protestantů, nebyli, na rozdíl od Poláků-katolíků,
Ukrajinců-pravoslavných, přehorlivými vykonavateli náboženských obřadů. Zbožnost měla střídmý,
přirozený projev.
Češi na Volyni za vlastní prostředky vybudovali a udržovali tyto církevní stavby7’: * 26
pravoslavných cerkví (většinou šlo o příspěvky na údržbu, protože byly postaveny již před
příchodem Čechů), * 10 katolických kostelů, * 6 protestantských, * 6 baptistických modliteben.

Kultura a spolkový život
Pokud jde o kulturu v užším slova smyslu byli Češi odkázáni sami na sebe. Naprosto jednoznačně
a nerozlučně byl kulturní projev spojen s udržováním národního uvědomění, navazoval a do jisté míry
i "konzervoval” kulturní dědictví, které si vystěhovalci přinesli z Čech.
Velký význam pro Čechy v západní části Volyně měly kulturní, hospodářské a společenské styky
s historickou vlastí.
Ve východní části Volyně byly styky s vlastí od poloviny dvacátých let omezovány a pak byly
zakázány vůbec.
V obci, která měla to štěstí, že v ní působil český učitel, býval on hlavním iniciátorem a
organizátorem kulturní a spolkové činnosti.
Určitý vliv na udržení českého povědomí a kultury měly také občasné náboženské mise katolických
a protestantských duchovních ze staré vlasti v západní části Volyně.
Může se to zdát podivné, ale velkou zásluhu na zachování české kultury a tím i národního povědomí
měli na Volyni hasiči. Oč méně bylo potřeba aby hasili, o to více se starali o nacvičování divadelních
her, vytváření hudebních kapel, pořádání tanečních zábav (ta slavná volyňská posvícení!!), blahopřání
novomanželům (t.zv. "zastavování”) až po doprovod občana na poslední cestě. Na západní Volyni
polské orgány jednoznačně a natrvalo považovaly české hasičské sbory za nejlepší a projevem uznání
bylo to, že náčelníkem veškerého hasičstva na Volyni byl dlouhá léta Čech.
V českých obcích na Volyni do roku 1939 působilo 7’:
* 28 sokolských jednot, ♦ 101 hasičskch sborů, * 99 kapel, ♦ 53 divadelních kroužků a bylo
vybudováno kolem 70 objektů, kde se konala divadelní představení, společenské zábavy,
sportovní nácviky a pod. S mírnou nadsázkou bychom mohli říci "kulturních domů".

Nacistická okupace
Není zde místo k rozboru historicky daných národních rozporů, které zde po staletí doutnaly.
Nacistické Německo jich před okupací a za okupace velmi dovedně využívalo ve svůj prospěch.
Nejdříve nacisté za účinné pomoci ukrajinské policie vyvraždili komunisty, komsomolce a Židy.
Nezjištěný počet Židů se zachránil v českých rodinách, které riskovaly život. Dnes, po padesáti
létech, vyhledávají zachránění své zachránce a přijíždějí za tím účelem do Čech a na Volyň.
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA), která se v tomto prostoru zformovala, vraždila zbytky Židů
a Poláky, kteří se bránili seč mohli. To vše pro etnickou čistotu Ukrajiny. V rámci boje proti
bolševizmu pak vraždila vojáky Rudé armády, kteří unikli při postupu Němců jisté smrti a pokud si
troufla, vystupovala také proti sovětským partyzánům. Češi se v žádném případě do těchto sporů
nechtěli míchat. Co to bylo platné! Nacisté zničili Český Malin hroznějším způsobem než
Lidice. Bezdůvodně postříleli třetinu občanů další obce Michny-Scrgejevky. V roce
1993 uplynulo od těchto tragedií 50 let. Podobný osud připravovali i dalším českým obcím a jen dík
odvaze a chladnokrevnosti některých občanů se tomu podařilo zabránit.
Kolik nacisté zničili ukrajinských vesnic a povraždili jejich obyvatel ?!
Ani UPA nebyla vůči Čechům přátelská. V noci i ve dne přepadávala některé české obce. Vraždila
nevinné lidi. Neúplné statistiky hovoří o 250 zavražděných Češích. Češi se ozbrojovali, účinně své
obce dlouhé měsíce bránili a neustále Ukrajince přesvědčovali, že mají snahu se po válce vystěhovat
do své vlasti. Horší to bylo po nástupu mužů do armády. Sovétská moc nedovedla ochránit pokojné
obyvatele. Na venkově vládla jakž takž jen ve dne. V noci vládla UPA.
Nacistický režim vytvořil na okupovaných územích nesnesitelné životní podmínky, protože
organizované zásobování obyvatelstva doslova žádné nebylo. Kromě soli a kaménků do zapalovače
se vše naučili lidé dělat po domácku: kůži na boty a podrážky, vařit mýdlo, mlít mouku na žernovech,
atd.
Již v roce 1941 založila skupinka českých odvážlivců, většinou učitelů, odbojovou organizaci, která
si kladla jako hlavní cíle zabránit zničení české menšiny a připravovat muže, především morálně, ke
vstupu do československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Organizace později přijala název
Blaník, měla své buňky v 97 českých obcích, vydávala časopis Hlasatel, který měl velký vliv na
plnění cílů organizace, dosáhla jednáním s vedením UPA jistého vyjasnění stanovisek, takže tlak
poněkud polevil. Jménem všech Čechů na Volyni se po osvobození v únoru 1944 vedení Blaníku
obrátilo na hlavní velení Rudé armády v Moskvě se žádostí o zařazení českých mužů do
československé vojenské jednotky. Blaník své hlavní cíle se ctí splnil. Přesto nebyl dodnes uznán jako
odbojová organizace.

Účast na osvobození vlasti
Léta válečná 1914 až 1920.
Po vzniku 1. světové války již 12. srpna 1914 vyhověly carské úřady žádosti českých krajanských
organizací v Rusku a povolily vytvoření samostatné české vojenské jednotky, tzv. Družiny, která byla
vytvořena již v září 1914. Na žádost českých krajanských organizací byli do Družiny od října 1915
převelováni Češi z Volyně, kteří byli předtím zmobilizováni do carské armády a kromě toho se z
Volyně hlásili další dobrovolníci. Podle zatím neúplných údajů bojovalo v českém vojsku na Rusi více
než 800 volyňských Čechů a přibližně stejný počet z ostatních částí Ruska. Značný byl i finanční
příspěvek na protirakouský odboj jednak od bohatých krajanů a od 1.4. 1916 také ze zavedení t.zv.
národní daně, jejíž vybírání bylo řádně organizováno.
Únorová revoluce v r. 1917 byla začátkem nadějných změn, ale také začátkem střídání režimů a vlád
na Volyni, kterým pokojní obyvatelé velmi trpěli. Uvítali nakonec rižskou mírovou smlouvu z března
1921, která skončila válečný stav mezi Ruskem a Polskem a stanovila hranice. Volyň byla rozdělena
- viz obr.2.
Válka německo-polská od 1. září 1939, která trvala na Volyni jen dva týdny, se Čechů na Volyni
nijak zvlášť nedotkla. Hlubším zásahem byl 17. září 1939 vstup Rudé armády na území Západní
Ukrajiny a Západního Běloruska, který především znamenal násilnou kolektivizaci zemědělství,
vyvlastnéní majitelů podniků atd. Tyto hluboké zásahy do dosavadního života přerušila nacistická
okupace, která trvala od července 1941 do začátku 1944.
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Volyňští Češi bojovali v československých jednotkách na obou frontách: na východě počínaje
Sokolovem, ve Francii, v bitvě o Tobruk, v letecké bitvě o Anglii, v tankové brigádě v Anglii.
Je doložen i jeden námořník v tichomořském, ovšem americkém, loďstvu.
Do 1. čs. armádního sboru v Sovětském svazu nastoupili Češi na začátku roku 1944 naprosto
spontánně v počtu kolem 12 000"1, z toho kolem 600’’ žen a dívek ! Nastupovaly celé rodiny:
rodiče se dvěma-třemi dětmi, starší si ubírali roky (pod 55 let) a chlapci si roky přidávali (nad 17 let).
Volyňští Češi přispěli množstvím potravin pro stravování l.čs. sboru v SSSR a finančními
sbírkami na pořízení tanků pro tankovou brigádu tohoto sboru.
Volyňští Češi se vždy cítili součástí českého národa a dlouhým odloučením se pocit sounáležitosti
s národem upevňoval. Vlast byla neznámá a snad i proto v myslích a srdcích zidealizovaná.
Organizace Blaník vykonala v pravý čas velký kus uvědomovací práce také proto, že její výzvy padaly
na úrodnou půdu po léta národně vzdělávanou. Toto byly hlavní důvody spontánního nástupu
volyňských mužů a žen k osvobození Československa.
Jejich oběti byly obrovské: kolem 8000
*
’ raněných a padlých, z toho kolem 20 žen.
*) Tato čísla čekají na objektivní ovčření.

Snaha po repatriaci a její uskutečnění
Po vzniku Republiky československé se Češi snažili z Volyně, kde v letech 1914 - 1920 zažili
postupně jedenáct vlád se zvraty a nejistotami, přestěhovat do své vlasti pod heslem "již máme kam
-6-

a proč jít". Delegace byla v květnu v roce 1919 velmi přátelsky přijata prezidentem, ale vláda byla
toho názoru, že repatriace není účelná a možná0’ .
Další, méně důrazné snahy, nepřekročily úroveň úvah.
První oficiální žádost o repatriaci celé menšiny předložili volyňáci-vojáci l.čs. samostatné brigády
v Sovětském svazu v roce 1943 prezidentu dr. E. Benešovi.
Jednání o mezivládní dohodě mezi ČSR a SSSR byla zahájena v roce 1945, ale až na žádost
prezidenta dr.E. Beneše v březnu 1946, adresovanou J.V. Stalinovi byla smlouva dne 10.7.1946
podepsána. První transport vyjel z Dubna 30.1.1947 a celý transfer byl proveden za
pouhých 109 dnů !!

V ČSR za reemigraci zodpovídalo ministerstvo práce a sociání péče a velmi vydatně mu pomáhalo
ministerstvo národní obrany za trvalé péče ministra gen. L. Svobody, dále ministerstvo zemědělství
a jiné resorty a instituce.
Češi z Volyně se v počtu 9712 rodin usídlili v Čechách a na Moravě v 64 politických okresech.

Černobylští krajané
,
Černobylští krajané, tak jako mnozí jiní, kteří v různých částech Ukrajiny a Ruska dosud žijí, byli
součástí stejného vystěhovaleckého proudu.
V důsledku toho, že na krajany, kteří žili mimo Volyň se mezivládní dohoda nevztahovala a nemohli
v roce 1947 přestěhovat, byli po další desetiletí vystaveni všem nesnázím života v SSSR. Nebyli by
to Češi, kdyby i v této situaci si nedovedli poradit! Nikoliv chytračením, ale POCTIVOU PRACÍ,
SERIÓZNOSTÍ, PODNIKAVOSTÍ. Jejich kolchozy byly na Ukrajině široko-daleko nejlepší. Mnozí
z krajanů vynikli zejména ve vědě a technice.
Kdyby nebylo černobylské katastrofy, nenapadlo by je žádat vlast o pomoc, to shodně tvrdí
mladí-staří. A Vláda ČSFR a zejména ČR s osobní zainteresovaností tehdejšího předsedy vlády, se o
repatrianty z let 1991 až 93 materiálně dobře postarala.
Prostory, z kterých se černobylští krajané stěhovali jsou na obr l.ana obr. 2. Usídlili se v
počtu 586 rodin (1809 osob) ve 27 politických okresech (56 lokalitách) Čech a Moravy.4*

Spolkový život Čechů z Volyně ve vlasti
Již v květnu v roce 1945 založili volyňští Češi-vojáci přípravný výbor organizace, ze které se brzy
zformoval Svaz Čechů z Volyně se sídlem v Žatci. Svaz byl představitelem repatriantů vůči úřadům,
napomáhal usídlení krajanů se zvláštním zřetelem ke vdovám a sirotkům po padlých vojácích, vydával
časopis Věrná stráž (od 28.10.1946), celkové napomáhal procesu adaptace v nových podmínkách. Při
Svazu působil Kruh přátel volyňských Čechů, který vykonal velkou práci zejména v sociální péči.
Svaz své úkoly se ctí splnil i když byl v roce 1957 zrušen jako nežádoucí organizace.
V roce 1990 bylo založeno Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Činnost Sdružení ani v
nejmenším není zaměřena na vydělování se volyňských Čechů z národa, jehož nedílnou součástí se
vždy nejen cítili, ale podle toho také jednali. Jejich potomci nyní, téměř po 50 letech, plně splynuli
s národem. Hlavní úkoly Sdružení jsou zaměřeny na objektivizaci a prezentaci české veřejnosti
historických zkušeností české menšiny na Volyni. Za tím účelem připravilo Národní muzeum spolu
se Sdružením putovní výstavu o osudech Čechů na Volyni, kvalifikovaní historici připravují doplnění
a dopracování dějin menšiny, k vydání se připravuje historická mapa o Češích na Volyni, zahájilo
práci vydavatelství s volyňskou tematikou. Sdružení vydává časopis Zpravodaj, který je plně dílem
práce členů, pořádají se setkání, besedy. Sdružení radou a morální podporou pomáhalo černobylským
krajanům při jejich adaptaci v nových podmínkách.
Veškerá činnost je dobrovolná, vykonavatelům se hradí jen "provozní náklady" a celé Sdružení má
příjmy jen z nepatrných členských příspěvků a darů svých členů a příznivců.

Brázda vyoraná Čechy na Volyni

prostí lidé velkou pozornost. Není to zájem jako o "bohatého strýčka z Ameriky", ale vyplývající z
tvrzení typu:
* ... "vy CeŠi jste učili naše předky lépe žít",
* dvě ukrajinské sousedky hovoří o své třetí sousedce a s uznáním prohodí "«ní to doma hezký,
jako u Čechů",
* když se ve velké vsi zeptáte "kde tu bydlí Češka" pak mladý-starý vám opáčí
"která, Hela nebo Božena" byť by bydlela i několik kilometrů od nich (jde o ženy
provdané za Ukrajince).
Podobných příkladů by bylo mnoho.
Konečně, jedete-li volyňským venkovem, pak ještě dnes, po padesáti létech, se české vesnice ve své
většině příjemně odlišují od ukrajinských. Navzdory tomu, že usedlosti přišly o stodoly, kůlny a často
i o chlévy pokud je v kolchozech nepotřebovali, že někteří hospodáři neopravovali ploty a ne všechny
nynější hospodyně tak pečují o květinovou zahrádku jako hospodyně dřívější, že často zmizely z
nepochopitelných důvodů i sady.

Závěrem
UZAVŘEL se životní kruh jedné české menšiny, která ve slovanské, ale presto cizí

zemi zanechala hlubokou, po několik desetiletí znatelnou stopu.
VYTVOŘILA ji svojí pílí, podnikavostí, svědomitostí, ba i nepředstavitelnou dřinou

a především díky věrnosti odkazu svých předků a své historické vlasti.
ZA NÍ ŠLI MUŽI I ŽENY, když bylo třeba, nasazovat své životy, protože nikdy

nepřestali být součástí, byť odloučenou, svého národa.
VRÁTILI SE, aby s ním znovu splynuli.
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Lektorovali: PhDr. Stanislav Slavík, vedoucí oddělení novodobých českých dějin, NM,

tlf.(02)2315138,
ing.Václav Petříček, CSc., předseda historické komise Sdružení, tlf.(02) 7550149.
Sazba a grafická úprava: ing. Jiří Hofman.

Tato symbolická brázda je věru hodně hluboká, když nyní téměř po padesáti létech nejen pamětníci,
ale i mladí se na Volyni vyslovují o Češích s uznáním. Zde jen několik příkladů.
Každému hromadnému zájezdu volyňských Čechů do svých rodišť věnují nejen oficiální orgány, ale
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Snímek:

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

VP — Tereba

Jára Kohout, bard českého lidu po Kfer- Sěřkáoí starých pžátol patři
lu Krylovi odešel na věčnost, ale v srd k MjkrfttsSflím ШШе. Jteti by
cích nás všech zčstane navždy. Ti, kteří to mohli potvrdit borci a hesoBky
kteří se zatkali v kavfira* Slavie,
měli za totality přitisklé ucho k rozh kteří
m*v teši den stala datlová
lasu ”Svobodná Evropa” si jistě vzpome- hereckou kavárnGH. K Jodnsmn to
fižalkŮ nfia DřUákal w^el# amidu

n, vlastní oči-.та,-

ІЛ by ttki ie, frdyf epromi eg
Stále do kola se omílá t.zv. restituč * dfl
a sklenky Usreea&ho ilaar Jí
ní tečka. Je to dokonalý dáblův výmysl, še KfihoxL Ne speleCaé Xéfitky
íck společoShe pSssbsal £ »pei~
pod nímž se však hrdě podepisuje Václav xlapráce
iiíb vzpomínali {ní le
Klaus. Samozřejmě,že většině národa to- va) Stela Májová, Kasal Schráalt,
.mu aplauduje,vždyí přece at je to jak
pak dcera Ference Fatertety Anna
Ferencová, Zita Kabátová a Vára
[chce, ale statistika je neúprosná, ta
Schránilo ví.
•г;-.-ЙйИ
většina skutečně za komunismu přišla jen o možnost žít v do
dobré zemi jako Švýcarsko a to je příliš hypotetické.Takže
přátelé napříště až se dovím, že mají být okradeni napřík
lad jen ti s velkými galošemi, neboí se tím Domůže státní
pokladně budu pro, protože já opravdu velké galoše nenosím.
Podle této logiky populis4icky vypočítané místo volebního
guláše se připravuje ta ptákovina. Uvsžovat o posunutí res
titučních náhrad do období až stát bude bohatší /a většina
restituentů by to pochopila/, Němci ještě 50 let po válce
za nacistický stát platí židovským obětem a jejich potomkům,
ptákostrana s koaličními soudruhy odmítá. S většinou do pr..
Uvnitř čísla: --------------------- —
747

1. Nesmrtelný J á r á Kouhout zemřel, parte.
2. ”ZSČ” 29.1C.44 - Rozhlasový projev Eduarda Beneše.
Armádní rozkaz k 28.říjnu.
60 obcí oslobodené na Podkarpatskú.
3. Ing.Oldřich T i h e 1 k a; Výsměch právu.Jiří Wonka.
4. NLOT /dopisovatel Frýdek-Kístek/: Promlčení.
Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků

vycházelo
obnoveno

197 3
1987

-1975
ročník 11 číslo 45

Vydává: Vladimír Hajný
Red. Varta Zemanová
ČSA 34, 787 01 Šumperk
rada:Julius A.Varga
Uzávěrka: 6.11.94
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Mládí, mládí, nevrací se
nikdy víc nazpátky,
kde jsou ty časy co byly,
kde jso tf lidé co žili.
Jára Kohout

íhttw

S

hlubokým zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustil
náš milovaný a drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan

Jára Kohout
Zemřel náhle v neděli 23. října 1994 po krátké těžké nemoci
ve věku nedožitých 90 let.

Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým bude v úterý 1. listopadu 1994
ve 13.15 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

160 00 Praha 6, Dejvická 35

Jménem pozúatalých:

manželka

Alena, Zuzana a Daniela
dcery s rodinami
Za projevy soustrasti předem děkujeme.

Pohřební služba Praná • tlak: Get ♦Comp Sonns Praha, Slezská 10, Praha 2, tel.: 253135
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SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM

DVA MĚSÍCE V BOJI
d-. Slovenský lid, partyzáni a
Jednotky československé armády bo
juji již dva měsíce, svůj hrdinný
boj proti početní i materielui pre
sile Němců a pochopil zrádcovské
vlády. Šest německých divisi se
smečkami Hlinkových gardisti"), s
tanky a letadly se marně, snaží po
tlačit osvobozenské hnutí Slováku.
Marně І
Včera předčasně zajásali brati
slavští slouhové Berlina. — Padla
Báňská Bystrica, konec.Jíecho-bolševáckému imperialismu — vyla
bratislavská vláda. Oba páni Tisové
a Mach psali děkovné dopisy do
Berlína, za «bratrskou pomoc vel
ké německé armády». Mach nařídil
vyvěsit prapory na oslavu »vítěz
ství <.
Ale páni se myli. Náporem Něm
ců na úsek Báňské Bystrice není
dosaženo vítězství. Báňská Bystri
ce není Sloveusko, to není sloven
sky lid. Ten bojuje dál a pokraču
je zasazovat ještě citelnější rány
tlupám fašisticky cli vojsk. Kde že
je vítězství, když daleko za «oti
štěnými» krajinami zase kosi kulo
mety Němce, hoří tanky a letí do
vzduchu vlaky.
Bratislavští «mocnáři» sdílejí
osud zuřících trpaslíků. Chtěli pliv
nout na slunce a plivli si na bradu,
l žou veřejnosti a obelhávají i sebe:
Zvítězili Jsme, ro/.ehna.i, zničili...
a zatím ve své mnohomluvnosti od
haluji pravý' stav věci. Ve sv^ch
projevech vyhrožují, že vinníci bu
dou chyceni, vojska a partyzáni
budou zničeni. Budou? Tak at
to zkusí. Vždyf v době, kdy oni
křepčili svůj tanec »vítčzslví«,
vojska i partyzáni ničili nepřátel
ské kolony tam, kde sami chtěli a
ne, kde před pokládá li hitlerovci.

Jásot je předčasný’ a zbytečný.
Vždyf osvobozovací boj nebyl dílem
skupiuky nebo jednotky, ale dílem
všeho slovenského lidu za pomoci
všech čestných lidí, opřený o po
moc velkých spojenců. Toto hnutí
nebylo vedeno hrstkou nahodilých
vedoucích, ale pevným orgánem
státní moci, který si vytvořil lid.
Tento orgán — Slovenská národní
rada dokázala svou vůdči schopnost
a sílu lim, že po celou dobu své
existence nejen, že vede válečné
operace, ve kterých pouští krev vybrauým divisím SS, ale v nejtěž
ších podmínkách zajišťuje organisaci vnitřního života Slovenska. Sta
rá se o zásobování, lékařskou po
moc. nrgnnisaci výroby. obchodu.

kulturních potřeb a navazuje styky
se spojeneckými velmoci.
To vědí v Bratislavě i v Berlíně.
Svým křikem se jenom utěšují ve
svém zoufalství před budoucností.
Mach ví, když nařizuje, aby pra
pory vyvěšené na oslavu «vítězství
nad čecho-bo)ševismem« visely do
třicátého, že nedlouho po třicátém
bude viset on s kolegy na zname
ní vítězství nad zrádci národa.
Slovenský lid bojuje dva měsíce
velký a krvavý zápas. S východu
se valí pomoc — Rudá armáda
vkročila do východního Slovenska.
Bojující Slovensko ví, že i my jde
me ua pomoc a ve svém těžkém
|>n|i čestně vytrvá.

DENÍK

1.
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28. října žijte slovem: vítězství!
Rozhlasový projev presidenta republiky dra. E. Beneše:
.kteří se tak, rozhodně v září r. 1944 přihlásili k re
publice ;» bojuji s největším ihilím za obnovení

Celé Slovensko Je dnes velkým vykoľajený nemecký vojenský vlak.
frontom hoja proti nemeckým vo 7 vagónov s traskavinami zhorelo,
trelcom. Nie je takého mesta na 5 vagónov s vojskom sa rozbilo,
Slovensku, kde vrahovia bezbran 110 nemeckých vojakov bolo zabito.
ných slovenských ľudí mohli by
Na Juh od Spišskej Novej Vsi
sa cítit v bezpečnosti od lincvu národa. bol vyhodený do povetria železničný
Nie je takej dôležitej trati železnič most; taktiež bol zničený most
nej, kde by partizáni nevynaložili na trati Vrútky —Ružomberok.
všelké úsilie, aby narušovali ústu
Na juh od Turčianskeho
pové spoje Nemcov.
S. Martina boly vykoľajené 2
Na trati Trenčín—Opátov bol nemecké vojenské vlaky.

Občané republiky!
28. říjeu r. 1944 je posledním našim národuím
svátkem za druhé světové války. Je posledním 28.
říjnem, který slavíme v boji a utrpení. Den ode
due se zužuje kruh obklíčeuí Německa. Nyní se již
bojuje na území naší vlasti.
Německo zůstalo osamoceno. Odpadlo Bulharsko,
Rumunsko, Finsko a brzy odpadue i Maďarsko. Zůs
tali mu věrni pouze dva spojeuci - vlastizrádce Tiso
a kralovrah - Pavelič.
Níra se naplnila. Nemecko začalo přepadávat své
sousedy. Pošlapalo všecky smlouvy i dané slovo,
loupilo, vraždilo a mučilo miliony lidí. Konstatuji,
že тл tyto ohavnosti je německý národ před celým
světem odpovědný. Po této válce nebude váhání a
učených koncepcí jak s Německa aspoň částečně sinýti
vinu. Německý národ se provinil jako žádný národ
ve světě. Německý uárod zaslouží trest. Německému
národu a státu se trest dostane a zároveň těm všem,
kteří mu pomáhali. Německý národ se těžce

Na západní frontě»

provinil těž proti našemu národu. Za to bude
přísně trestán. Je povinností všech lidí, aby trvali

kolaboranti a zrádcové v Čechách a na Slo
vensku. Stejně tak očistíme náš politický, duchov

na zasloužené odplatě Německu.
Úkoly, které po válce znovu vyvstanou před námi,
jsou veliké. Pokládám za jisté, že to, co nám Němci
a Maďaři v této válce chtěli zničit, bude nám zase
vráceno. Budeme mít své staré území a staré
hranice. Naši Němci budou za své činy stejně po
trestáni jako Němci říšští a věci budou zařízeny tak,
aby to, co so stalo v r. 1938, se nemohlo nikdy
opakovat.
Ve s>ém projevu nemohu uepřipomenout Slováku,

ní a mravní život po dnešoí válce. Nový život bud«
ve znamení jen nových lidi. Dívejte se dobře, kdo
se provinil, aby mohl býli potrestán tak, Jak

CELÉ SLOVENSKO JE FRONTOM
Veliteľ čs. vojsk na Slovensku hlási:

Boje pokračovaly nestenčeoou prudkosťou. Naše vojsko pod tlakom
mnohonásobnej inateriáluej a technickej prevahy nepriateľa opustilo prie
stor Bauská Bystrica a zaujalo nové, pripravené postavenie v horách.

Spojenecká vojska drží v rukou pili spojenci k prostoru Zenderl,
jižní část poloostrova Zuid-Beveland. obsadili východní předměstí TílV prostoru »mostu« u Šeldy ob burgu a na sever od tohoto města
dosáhli l.oon-ou Zaud. Silnice Tilsazena obec Gred. Na severový burg-Breda přeťata spojeneckými
chod od šije Zuid-Bevelaud obsa vojsky. Město Ilertogeobosch vy
dili spojenci Bergen-on-Zoom.
čištěno od nepřítele a spojenci po
I’o silľic' Anlverpv-Hreda postou stoupili dále na západ.
da свліидпуіи Чехослонакині. Воєнная газета 1-го чеч-с ювацкого корпуса в СОСІ
*.
Vydává oddělení osvěty a propagaudy.

republiky se širokou decentralisaci, za lido
vou, spravedlivější republiku, národnostně
přebudovanou. Naše republika v mnohém bude

upraveua. Bude třeba nově přebudovat systém sociál
ního pojištění. Politické a stranické poměry budou
podstatně přeměněny a přizpůsobeny novým změněuýni
poválečným poměrům. Bude třeba vybudovat nové
školství; kulturu a celý duchovní život. Finančně-hohospodářské poměry budou nám z počátku dělat vel
ké starosti. Zadluženost, inflace budou na nás dale
ko ližeji doléhati než po válce minulé. My zde při
pravujeme plány, jak se zařídit, jak provésti restau
raci a jakými novými cestami půjdeme. Jako po vál
ce minulé, Československo bude jedním z těch států,
které půjde rychle vzhůru.
Nemohu ani přejit mlčením otázku vyřizováni účtu
s našimi Němci, kteří nám v r. 1938 vrazili
dýku do zad. Ti všichni musí pryč a s nimi

to dělá lid ve Francii, Belgii, Itálii a jinde.

Opakuji, že nový politický a sociální svět budou pře
devším tvořit noví lidé. Toho si musíme my stání
být vědomi a připravil novou generaci. Obracím se
proto k vám, k naši mládeži v Čechách a na Sloven
sku. Již nyní se připravujte ua velké budoucí úkoly.
Nemohu kouečuě neprojevit uznáni hrdinnému

2 Straaa
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slovenskému vojsku a partyzánům p všemu
slovenskému lidu za boj, který po dva měsíce

vedou proti německé přesile pro osvobozeni Slovenska
a cele' republiky. Slováci stojí společně s Čechy aKarpatskými Ukrajinci v jedné linii á. s Rudou armá
dou a spojenci na oné straně barikády, která zname
ná život a vítězství. Boj slovenských partyzánů má
veiký výzuain pro budoucnost uašelio ^elélio státu.

2!l. října 1944

Slovenská národní rada vede dále zápas bojujícího
vojska a za pomoci velkých spojenců. V boji se
bude pokračovat děj se co dej, až do vítězného
konce, neboť Rudá armáda postupuje od Užhorodu
ke Košicím.
V den 28. října 1944 žijte- u nás v republice
všichni, přes velká a těžká strádání š jediným slo
vem na rtech a v srdcích — vítězství!

Veliteli 4. ukrajinské fronty,
Nejkrásnější plody
armádnímu generálu PETROVOV1 našeho přátelství
Jménem svým a jménem vojáku a důstojníku 1. čs. sboru v SSSIi
blahopřeji Vám a ve Vaší osobě udatným vojskům 4. ukrajinské fronty,
k velkému vítězství, osvobození hlavního města Podkarpatské Ukrajiny —
Užhorodu. Vyslovuji Vám a hrdinným vojskům pod Vaším velením nad
šení a upřímnou slovanskou vděčnost za Vaše dovedné, prudké a obětavé
boje, které přivedly k osvobození celé Podkarpatské Ukrajiny od němec
kých a’ iíiaiľárskýcli vetřelců.
Slavná Rudá armáda, plníc své ušlechtilé velké osvobozenecké posláni,
osvobodila z cizácké poroby lid Podkarpatské I krajiny a přináší osvo
bození ostatním slovanským národům naší vlasti. Náš národ
nikdy uezapomeue té obrovské pomoci, kterou mu prokázala Rudá armá
da při jeho osvobození.
Velitel 1. čs. sboru, v SSSR
brig. gen. SVOBODA LUDVÍK.

60 obcí oslobodené na Podkarpatskú
Operačná zpráva Sov. iní. kancelárie z 28. okt.:

Vojská karelskěho fronta pokračovaly v ofenzíve -a dobyly na úze
mí Petsamo (Pečenga) obce Majalalo, Mautsi a na úzeini Norska obce
Bucliolm, Stonga, Lillebekken, Nejden a iné.
Na severozápad od Pragy (predmestie Varšavy) naše vojská spolu s
častami 1. polskej armády viedly boje miest ucho významu a dobyly mesto
a žel. stanicu Jablona-Legiůnovo a obce Cegelna, Stanislavův atď.
Na území Československa na sever a na juh od mesta Užhorod
naše vojská podnikaly útočné boje a dobyly viac ako G<> obcí, medzi
nimi: Čukalovce Jalova, Klenová, Ubla, Strichovce, Podhradie,
Husák, Šejkov, Zagor, Lekard, Malá a Veľká Dobroň, Batebo,
Zapson a žel. stanice Tarnovce, Barkasovo, Batevo, Šoin-Kosino.
V Maďarsku na západ od města Satu-Mare нам
*
vojská v bojoch

dobyly viac ako 40 obcí medzi nimi: Nagydobos. Pusz.tadobos, Máteszalka atď.
Na území Juhoslávii, na severozápad od Belehradu naše vojská spolu
i juhoslovanskou armádou národného oslobodenia v bojoch sa zmocnily
viac ako 8(1 obcí a mesta a žcl. stanice Apatiu.
Naše vojská zničily 112 nemeckých litilíu; a •>'! lietadle1.

Projev předsedy Presidia
Nejvyššílio sovětu SSSR M. I. Kalinina

Dnešního dne Československo-so
větské přátelství přiueslo již- nejkrásnčjší plody. Hrdinná Rudá armáda,
po boku které bojuje čs. armádní
sbor, překročila československé hra
nice a v úporných bojích osvobozuje
československé území od hitlerov
ských okupantu. Právě v předvečer
28. října osvobodila hlavní město
Podkarpatské Ukrajiny - Užhorod.
28. říjen svobodně slaví obce osvo
bozené sovětskými vojsky. Osvobo
zení Podkarpatské Ukrajiny je před
zvěstí a pevnou zárukou, že brzy
všechny národy Českosloven
ska budou svobodně slavit
svůj nový 28. říjen.
Ať žije svobodná Českoslo
venská republika!
Sláva Rudé armádě — osvoboditelce!
Ať žije spojenectví a bratr
ství sovětsko-československé I

Tábor smrti
v Holandsku
Spojenci obsadili najväčší koorentračný tábor v Holandsku. V
tábore bolo stále 12000 politických
läzíiov a židov. V tábore, stálo 12
šibenic Za posledne mesiace v tá
bore spálili viac, ako Зпоо mrlvól.

29. října 1944
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D EN SVOBODY JE BLÍZKY
Armádni rožkaz k 28. říjnu
Vojáci!

Y předvečer stáluíhu svátku vstoupily první jed
notky čs. armády ve východní části republiky na
území vlasti.
Všechen československý lid toužil po tomto okam
žiku, který je předzvěstí konečného vítězství a dává
naději na brzké osvobození. V této historické chvíli
mohou zejména příslušníci č:s. armády s hrdostí a
pocitem plného uspokojení popatřil ua vykonané dílo.
Pět let bojovaly čs. vojenské jednotky na všech bQjištích, kde spojené národy se postavily na obranu
práva, a všude plnily poctivě a sebeobětavě všechny
svěřené jim úkoly.
Roku 1940 byly čs. pluky zasazeny do bitvy za
Francii ve chvíli, kdy vojenské štěstí se klonilo k
nepříteli. Bily se na Marně, Loiře, Grand Morrain a
stály při francouzské armádě do konce, plníce čestně
své spojenecké povinnosti.
Také čs. letci se zúčastnili těchto bojů. Téhož roku
spolu se svými britskými a polskými kamarády se
zapsali v bitvě za Anglii čestně do historie.
Památné je tažení do Sýrie, pamětihodné jsou dny.
obrany Tobruku, později boje po boku spojenecké
Statečné Rudé armády při obraně Charkova, při osvo
bození Kijeva a Bilé Církve a konečně velmi těžké
krvavé boje za karpatské průsmyky, vedoucí do
Československa.
Čs. tanková brigáda plni své posláni na západním
bojišti po boku britských a amerických armád.
Čest vstoupil jako první na půdu republiky při
padla čs. sboru v SSSR.

Tento sbor dosáhl čs. území v době, kdy na Slo
vensku povstali slovenští vlastenci proti nenáviděnému
íotročovateli a již .dva měsíce bojují proti přesile.
Kromě bojové podpory povzbuzují také morálně vše
chen čs. lid k dalším bojům až do konečného ví
tězství.
Jsem si jist, že den osvobození je v dohledu.
Avšak bude třeba bojovat ještě úporně a nelítostně
až do posledního okamžiku, něhot nepřítel se bude
bránil v slepém fanatismu
nevídanou krutostí do
konce. Čím více budeme počítat s tímto faktem, tím
jistěji a rychleji dosáhneme svého cíle.

1)0 poslední fáze úporného boje nutno vložit vše
chny síly a schopnosti a nepodléhat nikdy a za žád
ných okolností únavě dokonce i tehdy, když by se
zdálo, že cíl jc na dosah ruky.
Československé vojsko má po vstupu na své úze
mí kromě bojových úkolů také velké úkoly vojensko-organisační. Při jejich řešení narazí na značné
technické obtíže, které jsou výsledkem vydrancování
země po pěti letech války.

Každý necht sl to uvědomí a svou pevnou kázní,
kamarádstvím, pracovitostí a přesným plněním všech
povinností všemožně se snaží překouat všechny na
skytnuvší se překážky.

Jsem si jist, že všichni důstojníci, poddůstojnicí
a vojíni, všechna vojsková tělesa, spjati ua území
republiky v pevný celek, splní sc stejnou oddauostj
a sebeobětavostí svou povinnost tak, jak ji plnil
dosud. Tím jste zavázáni svému národu, tím jste za
vázeni světlé památce svých padlých kamarádů.

Den svobody je blízký! Vpřed do posledního boje!

Zdar spojeneckým armádám! Zdar československé armádě!
Dr. EDVARD BENEŠ

Ministr JAN MASARYK,

president republiky a
vrchní velitel československé branné níoci.

dočasné vykonávající
Inukei ministra Národní obrany-
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Jiří Wonka stíhán pro trestný čin
Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných, který je čs. ligou pro
lidská práva a členem Mezinárod
ní ligy pro lidská práva FIDII,
uveřejnil zprávu, že vyšetřovatel
krajské prokuratury v Praze Ivo
Konopásek zahájil dne 3. 9. 1991
trestní stíhání Jiřího Wonky, nar.
8. 4. 1950, bytem Pražská 878,
Vrchlabí, kterého obvinil z trest
ného činu násilí proti skupině oby
vatelů a proti jednotlivci podle
paragrafu 197a trestního zákona.
Jiří Wonka se měl dopustit
trestného činu tím, že pracovníky
bývalé komunistické justice, pro
kuratury a bezpečnosti a zdravot
nictví označil za vrahy. Jiří Won
ka je bratrem Pavla Wonky, který
zemřel za dosud neobjasněných
okolností dne 26. 4. 1988 v králo
véhradecké věznici. V dopise prokurátorce JUDr. Evě Rychlíkové
vyjádřil názor, že vrazi jeho bra
tra nebyli potrestáni a proto se
domnívá, že nebude trestná ani
jejich likvidace, naopak bude hod
nocena jako záslužný čin a dopo
ručil prokurátorce JUDr. Evě Ry
chlíkové a soudkyni JUDr. Mar
cele Horváthove, aby si u něho
objednaly provaz a samy se potre
staly.
Trestného činu násilí proti sku
pině obyvatelů a proti jednotlivci
podle paragrafu 197a se však do
pustí ten, kdo jinému vyhrožuje

usmrcením, těžkou újmou na
zdraví nebo jinou těžkou újmou
takovým způsobem, že to může
vzbudit důvodnou obavu. Pone
chávám stranou otázku, zda Jiří
Wonka překročil mezi slušnosti
nebo ne. Jako politický vězeň do
káži na rozdíl od prokurátora Ivo
Konopáska pochopit jeho rozhoř
čení nad tím, že jak JUDr. Eva
Rychlíková tak i JUDr. Marcela
Horváthová, které se na případu
dosud neobjasněné smrti Pavla
Wonky podílely, působí stále ve
stejných funkcích jako za boEevického režimu. Domnívám se a

se mnou budou zřejmě souhlasit
všichni političtí vězni, že obě
jmenované by měly mít tolik po
chopem, aby z prokuratury a ju
stice odešly. A že k tomu jsou
oprávněné důvody, posuďte sami.
Faktem totiž zůstává, že dr.
Horváthová v rozporu s trestním
řádem nevyrozuměla příbuzné Pa
vla Wonky o jeho vzetí do vazby
a že ho šest dní před jeho smrtí v
královéhradecké věznici, odsoudi
la při hlavním líčení za situace,
kdy byl do soudní síně přivezen
na kolečkovém křesle. Prokurá
torka dr. Rychlíková žádala ulo
žení trestu v horní hranici zá
konné sazby. Šlo přitom o pouhý
přečin a podle trestního řádu (ale
i podle lidského citu) mělo být
vzhledem k vážnému zdravotnímu
8

stavu Pavla Wonky trestní stíhání
přerušeno a obviněný měl být
propuštěn z vazby. Ať už je sou
vislost jednání obou adresátek do
pisu Jiřího Wonky se smrtí jeho
bratra Pavla Wonky přímá či ne
přímá, nelze zazlívat Jiřímu Wonkovi, že tuto souvislost vidí.
V souvislosti se záhadnou smrtí
Pavla Wonky vysílala dne 30.
dubna 1988 v pořadu "Události a
názory" rozhlasová stanice Svo
bodná Evropa telefonický rozho
vor pana Václava Havla s paní Li
buší Čeřovskou, kde mimo jiné
pan Václav Havel řekl doslova to
to: "...to, co se stalo v tom pří
padě Wonkově, je podle mého
mínění alarmující věc, která by
neměla jen tak projít! Podle mého
mínění musí odstoupit ministr
spravedlnosti, pod nějž ten celý
aparát spadá! Prostě něco se musí
stát!" A dále: "My v té věd tedy
uděláme, co bude v našich ome
zených silách!" (konec dtátu). V
tehdejších omezených silách bylo
mínění takové, že musí odstoupit
ministr spravedlnosti. Je těžko po
chopitelné, jak je možné, že dnes
při neomezených silách působí jak
dr. Rychlíková tak i dr. Horvá
thová v těchže funkcícli, v nichž
působily v době smrti Pavla Won
ky!
Zahájení trestního stíhání proti
Jiřímu Wonkovi je v této situad
možno chápat jako výsměch právu
a možná i jako politickou provo
kaci.
Z dostupných materiáli zpracoval:
Ing. Oldřich Tibdka, ďen KPVČ
Poataámlta redakce Je pozoruhodné,
ie podobný osud postihnul i vydava
tele "Svědomí
*
Milo Komínka. Před
seda senátu кгц|. sondu sl také vy
myslel pohádku o útoku na věřené
ho činitele atd. • žádal prokuraturu
o vydání zatykače.' Tyto akce jsou
гіфпв ftaeuy « Jednoho centra.

Institut promlčení je založen na
předpokladu, že s plynutím času
postupně slábne, až úplně zaniká
potřeba trestně právní reakce na
trestný čin a to jak z hlediska ge
nerální prevence, tak i z hlediska
prevence individuální. Na trestný
čin zapomíná společnost a tím mi
zí i negativní ovlivnění společen
ského vědomí a pokud se další
trestné činnosti pachatel promlčo
vaného trestného činu nedopouští,
čas pozitivně proměňuje i jeho
osobu a mizí potřeba jeho postihu
i z hlediska individuální prevence.
Tak charakterizuje obecně
právní teorie institut promlčení a
promlčení je výrazným znakem
práva dvillizovaných společností a
jejich právních systémů. Délka
promlčecí doby je dána závažností
a tzv. společenskou nebezpečností
trestních činů. Trestní právo však
tak nečiní beze zbytku a jak uve
deme dále, i ono zná trestné činy,
které nepromlčuje vůbec, neboť
jejich závažnost a nebezpečnost
staví jejich pachatele do konce je
jich života pod trestní sankci zá
kona.
Bylo jen přirozenou touhou
spravedlnosti, když po listopadu
1989 zaznělo volám po spravedli
vém postihu těch, kteří se za ko
munistického režimu a s jeho pří
mým krytím dopustili řady zločinů

a trestných činů vůči svým spolu
občanům. Protože trestní právo
stojí na principu individuálního
postihu, není možno trestně práv
ně postihnout hlavního nositele a
příčinu těchto zločinů - Komunis
tickou stranu Československa. Ta
to organizace, právem nesoucí
označení - zločinná, se však tímto
označením charakterizuje jako
strana, jejíž mnozí členové se do
pouštěli zločinů a jejíž odsouzení
pro její podporu, schvalování a
podporu těchto zločinů je možné
pouze po stránce morální, etické
nebo politické, nikoliv však práv
ní. Nemožnost postavit komunis
tickou stranu před soud však ne
znamená nemožnost postavit před
soud ty její členy, kteří pod zá
štitou KSČ a na základě její ini
ciativy se dopustili mnoha zločinů,
které nejsou promlčené ani z hle
diska dnes platného práva.
Jako ozvěna k volání po potre
stám viníků se od revoluce ozývá
také tvrzení, především od politic
kých a státních představitelů (pře
devším z řad OH), že nelze niko

Nabízíme
levné ubytování
v Praze
pro turisty z ciziny
Bližší informace na adrese:

Ing. Lubomír Weiser
Písečná 34, P.8
182 00 PRAHA, ČSFR
Tel.: Praha (02) 846183

ho z prominentů bývalého režimu
potrestat, neboť tomu brání prý
instituce promlčení. Poprvé se to
to tvrzení objevuje v tzv. stano
visku GP, podle kterého nelze za
hájit postih signatářů pozvání
SSSR ke vstupu do ČSSR v roce
1968 vzhledem k tomu, že trestný
čin vlastizrady je promlčen. Toto
stanovisko, které se objevilo v tis
ku, však nebylo nijak odůvodněno
a tak také se nemohlo stát před
mětem právnické diskuse. Toto
stanovisko je notoricky opaková
no, kdykoliv se objeví požadavek
postihu komunistických viníků i
pro jiné trestné činy. Vzhledem k
tomu, že nedochází k postihu ani
těch příslušníků StB, kteří se trest
ných činů dopouštěli ještě krátce
před revolucí, vyvolává tvrzení o
promlčení zločinů spáchaných v
dobách totalitního komunistického
režimu podezření, že nejde ani
tak o stanovisko právní, jako o
stanovisko politické. Toto pode
zření posiluje i skutečnost, že tím
to tvrzením operují právě ti politi
ci, kteří v minulosti byli rovněž
členy KSČ. Samotná problematika
promlčení má však několik aspek
tů. Protože některé trestné činy
jsou skutečně promlčeny, je třeba
celou problematiku rozdělit:

L
Na trestné činy promlčené, kde
postih pachatelů trestných činů
spáchaných po roce 1948 vyžado
val mimořádný zákon, který by
stanovil nepromlčitelnosl zločinů
spáchaných za totalitního komu
nistického režimu. Schválení tako-

véhoio zákona je jistě ani ne tak
problémem právním, jako politic
kým, ale jeho nutnost spočívá prá
vě v těžišti právním. Je jistě mo
žno přijmout instituci promlčení
ve fungující demokratické společ
nosti, která existuje desítky let a v
níž oslabení a postupné vymizení
trestné právní reakce na spáchané
trestné činy nepřináší nebezpečí
nových trestných činů, protože to
mu brání i další instituty fungujíc
demokracie, ale zcela jiná situace
je ve společnosti,’ v níž demokra
cie pomalu klíčí a konstituje se v
odporu proti starým byrokratic
kým a totalitním strukturám. Zde
existuje nebezpečí, že nepotresta
né zlo může způsobit nové zlo,
zvláště pokud jeho nositelé nejsou
tvůrci a nositeli demokratických
institucí, ale jsou jejich progra
movými odpůrci. Trvání na zá
kladních právních zásadách a prin
cipech trestního práva je jistě
chvályhodné, ale za situace mo
cenského zvratu, kdy totalitu stří
dá vznikající demokracie, i nebez
pečné. Ostatně k porušení nejzá
kladnějších právních zásad právě
v takových situacích již došlo. No
rimberský proces je toho příkla
dem. Zde došlo k popření základ
ní zásady trestního práva, "nullum
crimen sine lege, nullum počna si
ne lege". Není zločinu bez záko
na, není trestu bez zákona. Trest
ní právo nedovoluje, aby za trest
né bylo vyhlášeno něco, co nebylo
trestné v době spáchání. Zákaz
zpětné účinnosti, retroaktivity zá
kona je zde absolutní - popření té
to zásady činí trestní postih v ta
kovém případě nezákonným. Pou
ze autorita Norimberského tribu
nálu soudícího obludné nacistické
zločiny, pro které dosavadní prá
vo nemělo trestní sankce, dovolila
porušení této právní zásady. I v
této době bojovali někteří právníci
za absolutní platnost ex post fe

stům, někteří jako americký sená
tor Robert Taft, kvůli tomu obě
tovali i svoji politickou kariéru.
Další politické i právní dějiny však
ukázaly, že pravdu neměli tito
právní idealisté, ale precedent
Norimberského soudu, který v
tomto směru vytvořil kontradiktomí právní zásadu, použitelnou
ve výjimečném případě. Takovým
výjimečným případem je právě
přechod od totality k demokracii.
Proto schválení zákona o nepromlčitelnosti zločinu spáchaných
tvůrci a stoupenci komunistické
totality je oprávněným požadav
kem, požadavkem nikterak odpo
rujícím mimořádným politickým
poměrům a tím i ospravedlňují
cím využitím uvedeného právního
precedentu.

BL
Na zdánlivě promlčené trestné
činy, trestné činy "politicky pro
mlčené". Klasickým případem je
právě onen trestný čin podle par.
91 tr. zákona, trestný čin vla
stizrady. Jednám některých ve
doucích představitelů KSČ, kteří
pozvali sovětská vojska a kteří pak
zcela nepokrytě spolupracovali se
sovětskými okupanty zcela nepo
chybně naplnilo skutkovou pod
statu uvedeného trestného Činu. O
tom snad mimo Vasila Bil’aka ne
pochybují i pachatelé tohoto trest
ného činu. Tento trestný čin se
promlčuje po 20ti letech od jeho
spáchání. Formálnímu posouzení
tohoto trestného činu jako proml
čeného odporuje však odsL 2
par. 67 tresL zákona, podle kte
rého se do promlčecí doby neza
počítává "doba, po kterou nebylo
možno pachatele postavit pred
soud pro zákonnou překážku, ani
doba, po kterou se zdržoval v ci
zině". Komentář k trestnému zá

Nebyl to však jen Norimberský
tribunál, také retribuční dekrety
se musely vyrovnávat s porušením
uvedené právní zásady. Tento
střed základní právní zásady s re
alitou možného nepotrestání těž
kých zločinů je dán právě střetem
práva pozitivního s právem přiro
zeným. A zde i z hlediska morál
ky a základních filozoficko-etických zásad je nutno přisvědčit
mravnímu principu porušujícího
princip trestního práva.
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koníku výslovně jako takovou zá
konnou překážku uvádí např. di
plomatickou imunitu, ale i imunitu
poslaneckou, analogicky je možno
za překážku považovat výkon i ji
ných ústavních funkcí. Protože ko
munističtí prominenti dublovali
své stranické funkce se státními a
navíc byli snad všichni notorický
mi poslanci, existuje zde tedy zá
konná překážka, pro kterou ne
mohlo trestní stíhám bud
*
být za
hájeno, nebo došlo ke stavění
promlčení, pokud došlo ke vzniku
zákonné překážky.
To znamená, že u většiny pa
chatelů trestného činu vlastizrady
nedošlo k promlčení a jejich
trestní postih je možný. Promlče

na samozřejmě nejsou některá
jednám zakládající naplnění skut
kové podstaty trestného činu zne
užití pravomoci veřejného činitele

podle par. 158 tr. zák. a další
trestné činy, včetně trestných činů
hospodářských, o kterých se obec
né ví, ale po kterých se individu
álně nepátrá a které se nevyšetřu
jí. Také tyto trestné činy byly pá
chány většinou v souběhu s trest
ným činem podle par. 158 tr. z.
Tvrzení o promlčení těchto trest
ních činů patří do stejné kategorie
účelových pohádek, jako je tvrze
ní o zapisování agentů - spolupra
covníků StB do registru bez jejich
vědomí.

IIL
Není zde však nutno teorelizovat o promlčení, jde-li o otázku
posouzení trestní odpovědnosti pa
chatelů komunistických zločinů.
Podle par. 67 Ir. z. uplynutím
promlčecí doby nezaniká trest
nost trestného činu teroru (par.
93 a 93a), obecného ohrožení
(par. 179, odsL 2,3), vraždy (par.
219), ublížení na zdraví (par. 221
odsL 2, písm. b, odstr. 3,4, par.
222), omezování osobní svobody
(par. 231, odsL 3), zbavení osobní
svobody (par. 232), zavlečení do
ciziny (par. 233) a porušování
domovní svobody (par. 238, odst.
2), pokud byly spáchány za tako
vých okolností, že zakládají vá
lečný zločin nebo zločin proti lid
skosti podle předpisů mezinárod
ního práva.

Tímto právním předpisem je
"Úmluva o nepromlčitelnosti vá
lečných zločinů a zločinů proti lid
skosti", sjednaná Valným shromáž
děním OSN dne 26. 11. 1968 a
která pro ČSSR vstoupila v plat
nost dnem 11. 11. 1970 a která
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů
pod vyhláškou č. 53/1974 Sb.
Podnětem této Úmluvy byl roz
sudek Norimberského mezinárod
ního soudního dvora a jeho Statut,
který potvrdil zásady mezinárodní

ho práva v oblasti lidských práv.
Podle článku 11 této Úmluvy:
"...jestliže dojde ke spáchání kte
réhokoliv zločinu, daného v čl. I,
vztahují se ustanovení této Úmlu
vy na představitele státní mod a
soukromé osoby, kteří se jako pří
mí pachatelé nebo účastníci podí
lejí na spáchání kteréhokoli z
těchto zločinů nebo přímo podně
cují jiné k jejich spáchání, nebo se
k jejich spáchání spolčují, a to bez
ohledu na stupeň dovršení a na
představitele státní moci, kteří
jejich páchání tolerují".
Aniž by tedy byla porušena zá
sada nepřípustnosti retroaktivity
trestního zákona je možno stíhat

vojenské prokuratury. Ale také na
politickém souhlasu z míst nejvyšších současné státní moci. Znovu
se dostáváme k počátku této úva
hy, tj. k "ochotě a zájmu na trest
ním postihu pachatelů trestných
činů" a zjišťujeme, že v tomto
směru, přes právní možnosti, kte
ré dává platný trestní zákon, se
těchto možností nevyužívá nebo
nechce využívat
NLOT/dopisovatel z Frýdku-Místku

/<сУу^/

atyŕré- zvíte

pachatele trestních činů, uvede

ných v par. 67a tr. z., které ne
byly amnestovány a to od roku
1974, kdy uvedená Úmluva byla
transformována do Čs. právního
řádu. Tato úmluva také vytváří
potřebný právní prostor pro přijetí
eventuálního zákona o nepromlči
telnosti zločinů spáchaných ně
kterými členy KSČ ještě před ro
kem 1974. Napomáhá tomu i čl.

IV. Úmluvy, podle kterého "státy,
které jsou stranami této Úmluvy,
se zavazují přijmout v souladu se
svým ústavním zřízením všechna
legislativní nebo jiná opatření nut
ná k zajištění toho, aby se proml
čení stanovené zákonem nebo ji
nak nevztahovalo na stíhání a tre
stání zločinů uvedených v článcích
І. а П. léto Úmluvy, a aby takové
promlčení lam, kde existuje, bylo
zrušeno."
Protože některé trestné činy
uvedené v par. 67a, byly typické
pro pachatele komunistických zlo
činů (vražda, ublížení na zdraví,
omezování osobní svobody, zba
vení osobní pohody, porušování
domovní svobody a další) je mo
žné takovéto pachatele trestně
stíhat. Záleží jen na aktivitě orgá

nů trestního řízení, tj. civilní a

Snad na žádném jiném zvířeti se
neprojevil nepříznivý vliv zdo
mácnění tak jako na ovci. Všechny
divoké ovce jsou zvířata bystrá,
rychlá a nebojácná, kdežto domácí
ovce je bázlivá a tupá. V lidových
rčeních se dokonce stala symbolem
hlouposti. Jak dlouho trvala pře
měna z odolného a hbitého obyva
tele hor v hýčkaného producenta
vlny? Vedle psa a kozy patří ovce
k nejstarším domácím zvířatům.
První nálezy kostí, které proka
zatelné patří zdomácnělým ovcím,
se našly v oblasti Zagrosu, v jes
kyni Šanidar a pocházejí z první
poloviny 9. tisíciletí př. n. I. Teh
dejší malá ovce s dlouhým ocasem
a štíhlou hlavou se chovala pře
devším pro mléko a maso, eventu
álně též pro kůži. Doklady o cho
vu ovcí pro vlnu máme až ze 3. ti
síciletí př. n. I. z Mezopotámie.
Tehdy se již ovce chovaly ve vel
kém, můžeme usuzovat na chov
miliónových stád. O chovu ovcí ve
Střední Asii a v Čine máme málo
dokladů, ale nesporné i tam má
chov kořeny hluboko v pravěku.
* Není dobře mnoho slibovat nechceme-li mnoho chybovat

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

18.listopadu 1994

Není na
škodu obč
as si ně
jakou sta
tistiku
přečíst.
Tahle nám
izrovna říIká, že to
s těmi pří
spěvky od
Američanů
.•není až
tak moc
pro země
třetího
světa. Ka
jí asi jen
třetinu
toho 'co
dávají na
DIE WESTLICHEN INDUSTRIELÄNDER stellten 1991 nur 0,33 PTozent ihres
oř.Norové. Sozialprodukts fur Entwicklungshilfe zut Verfugung. Nach dem Ende des OstRozvojové
West-Konflikts gilt ais die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahrzehnte, die.
ČR a SR tan Kluft zwischen dem reichen Norden und dem armen Silden, zwischen Erster und
SZ
nehlede jme. Dritter Welt zu uberbrucken.
Nedá mi abych se nevrátil ještě jednou k aféře pana Líznera. Zdá se mi totiž, že pohoršení naší společnosti nad
jeho kauzou není na místě. Celá kuoonovka je postavená na
oficiální krádeži posvěcené vládou takže získá jakousi zá
konnou normu. Ani zdaleka se neuvažovalo, že přísná komuni
stická norma při znárodnění v r.1948 /společnost již byla
napůl ochromena číhajícím hadem/ musí být naprosto pozměně
na a alespoň majitelům menších továren a akcionářům bude je
jich majetek vrácen. Jejich znárodnění byl krok do tmy.Jen
proto, že si k restitučním zákonům sedli amatéři jako Tomáš
Ježek /a ani se nezeptali našich zahraničních odoborníků/+
někteří agenti StB a nomenklatury. Další amatéři v parlame
ntu by tehdy odsouhlasili i zákon o tom že země je Kulatá
jako placka, zrušení trestu smrti bez jakékoliv diskuze je
toho důkazem. Takže se rozhodlo, aby si z cizího majetku
každý obyvatel líznul aspoň trošku a tím nám snadněji proj
de- líznerování ve velkém. A ono to funguje’Na zdraví! VH.
■Uvnitř čísla:

1. "Společnost pro lidská práva"- Dr.Emil Ludvík.
2. "ZSČ" z 6.11.44: Boje^u Budapešti -Sov.inf.kaneclář.
Volyň slyší Kyjev-Jindra Klejnek.
Hitlerovi přátelé se přebarvují.
Proč vítězí Rudá armáda - Kalinin.
3. Štěpán Lucký: Dnes vím, že jsem se mýlil.
Předpokl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Šumperk
T---------------- ---------------------------
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ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
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SPOLEČNOSTI PRO LIDSKÁ PRÁVA PRAHA
SPOLEČNOST PRO LIDSKÁ PRÁVA

jméno.

rnimeni:

St. přísl.:

Místo:

Narozen:

Okres:

Bydliště:
VYDAVATELSTVÍ

Adr. zaměstnavatele:

Zaměstnání:

ж MA TIS

t
IČO 16165306
ZÄKOSTELNÍ 5,190 00 PRAHA 9
TEL/FAX 534 601

Podpis:

Datum:

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za zájem o členství ve Společnosti pro lidská práva. SLP je dobrovolnou

společenskou organizací ustavenou podle zákona. Sdružuje československé občany bez rozdílu

politické příslušnosti a náboženského přesvědčení, kteří se chtějí podílet při prosazování zásad
Všeobecné deklarace lidských práv.

Vítáme Vaše rozhodnutí stát se členem SLP a prosíme Vás, abyste pro členství v naší
Společnosti získávali další čestné občany z Vašeho okolí.
Rádi Vás podpoříme při ustavení klubu SLP ve Vašem městě nebo přímo na pracovišti.

K tomuto dopisu přikládáme členskou přihlášku. Prosíme Vás, abyste ji vyplnili dvojmo
a co nejdříve zaslali na naši adresu. Dále přikládáme složenku k uhrazení členského příspěvku

pro rok 1969, jenž činí 60,— Kčs a 10,— Kčs zápisného jednou provždy. Příspěvek pro důchodce,
studenty a vojáky základní služby jest 10,— Kčs a 10,— Kčs zápisného také jednou provždy.
Členský příspěvek možno uhradit ve dvou splátkách.

Dále k tomuto dopisu přikládáme Všeobecnou deklaraci lidských práv a několik náborových
lístků do SLP pro Vaše přátele a známé. Ostatní tiskový a informační materiál Vám budeme

průběžně zasílat. O práci a činnosti SLP v Praze i ve městech, kde již zahájily činnost naše kluby,
Vás bude pravidelně informovat bulletin SLP.
Členstvím v SLP podporujete demokratizační proces v Československu, jehož cílem je

humanistická společnost a plná záruka občanských svobod a práv. Napomáháte také naplnění
našeho hesla
ZBAVIT LIDI STRACHU — NEBÝT LHOSTEJNÝ K OSUDU DRUHÉHO.

Těšíme se na další spolupráci.

...У S

řWW/mííOTřSíforfcemúM
, ss wfeffl r mfí ■ ef-efistíB/áícaw-1

■'

-í . ,

Se srdečným pozdravem
Dr. Emil Ludvik,

generální tajemník
’ 1

P. S. Prosíme, abyste veškerou korespondenci a přihlášky zasílali na adresu:
Společnost pro lidská práva, poštovní schránka 448, Praha 1.

"Společnost pro lidská práva" vydala v r.1968 tento informační leták,
který spolu s přihláškou do tehdejší společnosti předkládám jako dokumen
tační materiál. Přirozeně, že po okuoaci jakákoliv činnost musela zanik
nout , nebot * -kostmi srnu s a lidská práva jsou v atagonismu
*
VH.
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SMRT VL1ŘELCÚM A ZRÁDCŮM

ПОМОТАЙТЕ ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ
'
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Пишуть наш! б|йц< до своТх
роди'п в та знайомих на Карпатську Украшу.
На нашему боковому шляху на
тернторн Радянського Союза мн
нс раз були сводкам и любовного
ставлешш радянських людей До
наших 61ЙЦ1В. Па УкраПп мп воювали шлу зиму. Пам'ятакмо як
мило 1 рад1сно нас всюди прив1тали. В сел» Кодаках трупа наших
61НЦ1В вноч1 ув1йшли до хатп колгоспника Волошина. Хлопы були
мокр! I нахолод.11. Три дн1 перед
ним стояли в чокрих окоиах на
чистому полю. Колгосппик встав з
печ), пршпе соло.ми, розпалпв у
печ1 тай каже:—Хлопы супиться
а я принесу якусь закуску. Иннка Горница иже краяла хл1б та
сало. Н1К0.1П пезабудемо щирого
украШського гостеприемства.
Ми тепер па фронт!, на Карпатську Украшу прийшли червопоары1йп1, можливо <; М1Ж пимп I
трожены з Кодаюв, Митины, Новосилки, Хмел1вки, Стадный та
шших сел, де ми стояли. Як мп
бажалиб, колиб наших впзволнтеЛ1В зу стринли папп дома, так як
мае зустр1чали на УкраТы?
— ДопомагаЙте ВС1М, чпм може
те—нише .чет. Коппн. — Радяпський Союз дав нам змогу воюватп
протп фашиспв, Червона Арм1Я
вам принесла свободу.
— Ми на фронп, на КарпатсьК1И УкраТн! Червона Ар.М1Я, —ппше
пцпоручик Бисага до Лалова,—
ПрвштаПте 1х так як прввйалибп
1 нас. 1х головка заслуга у ваше

*

.нс! не чекав, помалу, помалу на цям. Вони спасли вам сипа. Люруках та на другому ко.Шй до- бйь 1х так як ми б1ЙЦ1 1х люби
повз до стежки. Тут трапився мо — таке ирохаипя дес. Куцмяа
зв‘язк1вець, червовой рысиь Жора. до матери.
Колп побачпв мене, то нореп'язав
Гийен сердечно ошпюють нашу
меш ко.йно шмзткою, взяв мою
дружбу скршлену пролитою кров»,
гвиппвку чай .чепе па спину 1
иршпе з .Пса до села. Ма.ю.'~|до наш народ ню дружбу ще Омыл*
маете все выдайте червоноаршй- З.М1ЦНПТЬ.

Pred XXV11 výročím
Októbrovej revolúcie
Priemysel SSSR

Na slavných víťazstvách Soviet- metalurgický závod v Strednej Ázii,
skeho svazu má značný podiel jeho závod na traktory na Altaji, závod
vojnový priemysel, ktorý pre na autá na bftle, závod na zprašiel v dobe od 1941 do 1944 r. covanie rudy, nová vysoká pec v
cestou nebývalých úspechov. Vyrá Čusovom, želcz.iarňa v Stalinské,
ba sa 4 razy viac lietadiel, 7 krát nové uhoľné šachty v Karagande, na
viac (ankov a G krát viac delostre severu. Na l’rále sa buduje čeljaleckej výzbroje, než v 1941 r.
biuský metalurgický závod, závod
Zväčšenie výroby zbraní sa opie na traktory vo Vladimíre, závod
ralo o zväčšený kovopriemysel. na traktory v Linecke.
Srovnajme prácu kovopriemyslu v
Výrobnosť práce v priemysle
tretom stvrfročí 1944 r. s jeho vyrástla o 40 percent; v leteckom
prácou pred rokom. Bolo vyrobeué priemysle o 47 percent v tanko
o 31, 6 percent viac liatiny, o 27, 2 vom priemysle o 43 percent, v ľah
percent viac ocele, o 29 percent kom priemysle o 55 percent.
viac válcovaného železa. Ťažba že
Hrdinsky pracujú sovietski že
leznej rudy sa zväčšila o 2G percent. lezničiari. Behom vojny boly vy
Rýchle sa obnovuje kovoprie budované dve veľké nové trate: volžmysel juhu. V 1944 r. na meta ská magistrála a severopečoreká
lurgických závodoch juhu bolo traf. Okrem toho bolo vybudované
dané do chodu 8 vysokých pecí, niekoľko desiatkov železničných tra
37 niartinových pecí, 23 válcovien, ti v Strednej Ázii. Na sovietskej ze
55 koksových batérií, 2 bessemero- mi. ktorá bola očistená od nepria
vých pecí.
teľa, železničiari obnovili 35 tisíc
Neustále rastie výroba ener km kolají, 2.500 nádraží, 5500
gie. Budujú sa nové elektrárne, mostov.
zväčšuje sa výkonnost starých. Y
Nepriateľ počítal s rozpadnutím
tomto roku boly daué do chodu sovietskeho priemyslu a transportu;
му визволеипю.
elektrárne s takou výkonnosfou, ako úspechy v tejto oblasti boly však
veľkým pre neho zklamáním. Tým
— Коли ми проводили бвй в za celú prvú pätiletku.
Bolo vybudované mnoho nových väčšie nadšenie a radosí vyzývajú
,йсу шд Б1лою Церквою, то я був závodov.
V 1944 r. začaly praco ony u všetkých priateľov Soviet
ранений до ноги. Я санитара в vat 2 vysoké pece v Magnitogorsku, skeho sviizu,
За свободную Чехословакию. Воєнная газета 1-го чехословацкого корпуса в СССР.
Vydává oddělení osvěty a propagandy.
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Proč vítězí
Rudá armáda?
Němečtí vojenští pozorovatelé, ne
mohouce skrýt porážku své armády,
vysvětlují vždy každou zdařilou ope
*
raci Rudé armády obrovskou čísel
nou převahou lidí a techniky, loje
zřejmá nepravda. Rudá armáda ví
tězí nejeu číseluou převahou a pře
vahou techniky, ale hlavně svým
uměním — převahou našeho vojínarudoarmějce nad německým, všeobec
nou á' především vojenskou kulturou
našeho důstojníka a generála, mno_
honásobuě převyšující německou kul
turu, a uměním ucjvyššíbo veleni.
To samozřejmě němečtí generálové
a hlavní stan nechtějí přiznat. Avšak
skutečnost je tvrdošíjná a žádnými
slovnými hříčkami Ji nezamažeš.
Když německé hordy- vkročily пз
půdu Sovětského svazu, fašističtí
pohlaváři říkali, že za nimi stoji
250 milionů obyvatelstva. Náhlé
přepadení Sovětského svazu umožnilo
nepříteli rychle obsadit početné 1
nejhustěji zalidněué oblasti Sovět"
ského svazu, kde jsme nemohli mobilisovat lidi. To znamená, jestliže
porovnáme počet obyvatelstva té i
druhé strany na začátku války, že
převaha byla zřejmě na strauě Němců.

BOJE U BUDAPEŠTI
Z operační zprávy Sov. inf. kanceláře z 5. listopadu:
5. listopadu naše vojska ve Východním Prusku severně a jižně
odrážela útoky velkých nepřátelských piších a tankových
jednotek a způsobila nepříteli velké ztráty na živé síle a technice.
Ve směru na Budapešť, mezi řekami Tisou a Duuajem, naše voj
ska pokračovala v útočných bojích a obsadila obce Varnaš, Vašat, Ujlip,
Biti' Andreši, Takšoň a jiné.
Podle přesných zpráv bylo za bojů mezi řekami Tisou a Dunajem od
2.-4. listopadu zajato 3.000 německých a maďarských vojáků a dů
stojníků. Celkový počet zajatých německých i maďarských vojáků a dů
stojníku vzrostl k 4. listopadu na 10.518 mužů.
Na ostatních úsecích fronty činnost průzkumu a v řade míst beje míst
ního významu.
města Goldap

To tvrdili dříve i sami Němci.
Nyní němečtí novináři, snažíce se
zachránit vojenskou preslyž německé
armády, žvaní o početné převaze
našich vojsk. Avšak jestli naše vrchní
velení dokázalo změnil poměr sil ve
svůj prospěch, tak to svědčí především
o převaze našeho vojenského systému,
našeho válečného umění uad němec
kým. Jestliže naše vrchní veleni může
podnosem německého velení na libo
volném úseku fronty soustředit v zde
cujíci číselné převaze svá vojska a
tak způsobit porážku vychvalovaným
německým jednotkám, německé vele
ni tím samo vyvrací svá tvrzeni
neboť umění velel spočívá v tom —
nenápadué soustředit ve směru hlav

ního úderu převahu sil.
Jen ve skvělém vojenském umění
našeho vrchního velení, které je
dues jasné celému světu, spičívá
jedna z hlavních příčin vítězství,
dobytých Rudou armádou. Náš národ
vysoko hodnotí toto uměni a vy
znamenal uejvyššího velitele sovět
*
ských armád, soudruha Stalina, řá
dem »Vítězslvi« za výjimečné zá
sluhy v orgauisaci a provedeuí útoč
ných operací Rudé armády, jejichž
výsledkem byla největší porážka
německé armády a základní zrnina
situace na frontě boje s něnieckoiašistickými uchvatiteli ve prospěch
Rudé armády.
(Z článku M. I. Kalinina)

I
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Rumunsko
nevyplňuje
svoje povinnosti

Mesto Vlissingen je teraz úplne očistené od nepriateľa a spojenecké
vojská postúpily. na sever od neho. Spojencké vojská v západnej a vo
Spojenecká . kontrolná komisia ovýchodnej časti ostrova Volcheren sa spojily. Na území Holandska boly
obsadené mestá Stvubgen, Steenbergen, Kladde a Nieuve Vossemmeer. Spo- dovzdala ministerskému predsedovi
jenecké vojská sú na 1 mílu od Klunderta. Boly odrážané protiútokyr Rumunska, generálovi Sanatescu
nepriateľa u mesta Scbmidt. Spojenecké vojská boly nútené opustit mesto. memorandum, v ktorom sa konšta
tuje neuspokojivé splnenie rumun
skými orgánmi niektorých podmie
'■
nok prímeria. Ne bol správne plnený
-• ■ •
-.v
napr. bod 2. prímeria o internovaní
nemeckých a maďarských občanov,
Nedajte sa!
žijúcich na území Rumunska a 11.
V londonskom rádiu prehovoril "k bojujúcemu Slovensku člou delegáciei bod o náhrade za Škody pôsobené
SloveuskeJ národneJ rady, pplk. Mirko Veselý, ktorý medzi iným povedal, Sovietskemu sväzu.V meiuoraudume
že mal v Londone příležitost presvedčiť sa o tom, ako sa cení boj slo sa poukazuje tiež na neuspokojivú
venského ľudu proti nemeckým votrelcom. Aj keď bolo treba čs. vojakom prácu rumunských orgáuov v
a partizánom po dvochmesačných bojoch pred presilou ustúpil do hôr, otázke navrátenia olúpeného ma
neutrpeli sme porážku, len sa zmenila taktika a forma boja. Dôležité jetku Sovietskemu svazu. Spoje
je, že sme Nemcom zasadili (ažké rany, lebo Nemci stratili strategicky necká kontroluá komisia žiada
dôležito železničné trate pre dopravu svojich vojsk. Postup Červenej rýchle a svedomité splnenie všet
armády na Karpatskej Ukrajine a v Maďarsku jasne ukazuje, že terajší kých podmienok prímeria.
stav na Slovensku dlho nepotrvá a že skoro nie len Slovensko, ale celé
Nová vláda
Československo bude oslobodená Červenou armádou a čs. vojskom.
Dalejej varoval pplk. Veselý príslušníkov hlinkovskej t. zv. domobra
ny, že každý jeden joj člen, ak by sa dopustil násilia alebo iného pre
vinenia proti slovenským vlastencom bude zodpovedať pred národom Na
konec vyzýval pplk. Veselý všetkých Slovákov, aby sa nedali a posta
vili do boja proti Nemcom a zradcom a aby sa pripojili k bojujúcim
vojakom a partyzánom.
.

.u

Hitlerovi přátelé se přebarvují
Generál Franko, který po leta otevřeně podporoval fašistické Německo,
nyní, kdy válka pro Německo je prohrána, se snaží budil dojem, jako
kdyby s Německem a s fašismem vůbec nic neměl spočného. Svolal tis
kovou konferenci zahraničních novinářů a lam vysvětloval, že prý Špa
nělsko po celou dobu války byio neutrální. 0 nákupech benzinu a po
travin pro Německo, o «modré divisi
*
v Rusku, o německých «specia
*
listech
ve Španělsku a o hromadném poskytování španělského občanství
německým válečným zločincům pan Franko pocliopiteluě mlčel. Na tis
kové konferenci generál Franko, který ještě před nedávném vždy pou
kazoval na přibuzuost falaugistickéhé režimu ve Španělsku s nacistickým
režimem v Německu, najednou zjistil, že prý Španělsko ueuí státem ani
nacistickým aneb fašistickým.
Korunu však nasadil Franko tvrzením, že Španělsko je státem
spíše demokratickým a je prodchnulo křesťanskými idecmi.

v Rumunsku

V Rumunsku byla utvořena nová
vláda. Jejím předsedou a současně
ministrem války je jako dosud ge
nerál Sanatescu a jeho zástupcem
Petr Groze. Podle politické přísluš
nosti Jsou ve vládě: 5 nacionalzaranistů, 4 liberálové, 2 sociální de
mokraté, 1 představitel odborových
organisaci, 1 představitel svazu
vlastenců a 1 nezávislý.

ZO SVETA
— V Londýne sa konal sjazd
anglo-suvietskeho sväzu priateľstva
a spolupráce.
— V Nemecku bol vydaný zákaz
počúvaf vysielače,pracujúce nemecky,
v územiach obsadených Nemcami:
v (SR, Norsku, Dánsku, Ilolandesku a vysielač v Královci. Tieto
vysielače vraj sú určené len pre op
timistickú propagandu v cudzine.
— 1.1ІШ bombardovacích lieta
diel v sprievode 800 stíhačiek pod
niklo nálet na Hamburg, Saarbruekcu a ocelárske stredisko Sollngeu.

Za svobodné Československo

6. listopadu 1944.

PŘED

ROKEM

Zrovna v takových deštích a v
takovém blátě šlapala Rudá armáda
před rokem ke. K=je u. My, !v i je • áci, jsme seděli v úkij (ech už více
než dva měsíce a s napětím jsme
pozorovali co se .děje okolo nás.
Skrývali jsme se kde to jen bylo
možné a nejvíce nás bylo ukrylo
na hřbitově, zvaném Bajkové kladbišče.4. listopadu, asi v 7 hodin ráno,
jsme slyšeli bubnovou palbu dělo
střelectva a dozvěděli jsme se, že
je v proudu rozhodný hoj o Kijev
a že naši jsou už v Pušče Vodici a
dokonce už i v Syrci. Odpoledne
naše radost vzrostla ještě více, ne-'
bot jsme se dozvěděli^) naši jsou
už na Bolševiku.
Nastala uoc. Odvážili jsme se vy
lézt z našich lnbitovuích úkrytů a
vysílali jsme své ruzvědčíky k fron
tě. S nimi odběhl i můj syn. Za
chvíli přibíhá a s jásotem volá:
«Papa, papa, tain je vojsko, které
já neznám, ale lidé říkají, že to
jsou Čechoslováci. Na čepicích mají
lvíčka.* Nevydržel jsem déle v úkrytu a s celou rodinou jsme běže-

Ty, pamatuješ si...?
Nejen dnes, my vždycky bude
me vzpomínat «jak jsme brali Ki
*.
jev
Sokolovo, Kijev, hranice,- to
se nezapomíná Vzpomínali jsme
často: pamatuješ jak přes nás létaly
*
«šturmoviky
u 1‘uŠéa Vodici? To
bombardovaly utíkající Frice. Tak
začal útok a postupovalo sé tak
rychle, že nestačil telefonní kabel
a pan generál šel až do předu.
Jak ppor. Růžička s rotou VKPL
stavěl přechod pře- pioi laii. i i
příkop? A ppor.
- i . 4. ■
mcckého majora? «
.u» mlíčni
došli k Dněpru a zeiiiJé čistili
nádraží? Pamatuješ naSyrec? A ua

V
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KUEVĚ

VOLYŇ 3LYŠÍ KIJEV
Předvečer výročí ruské revoluce. — Suad Moskva poví k němu něco
zajímavého? Vytahuji z úkrytu svůj starý «Konotroiu a instaluji jej na
pudě vedle svého lůžka. Natáčím Moskvu a hle, právě slyším rozkaz
maršála Stalina: Kijev osvobozen !Hlasatel mezi jednotkami vyznamenavšími se při osvobození Kijeva
ozuaiuuje: «ІІервая отдельная Чехословацкая бригада в СССР генерала
Свобода...«
Srdce se mi rozbušilo divokým nadšením. Hle tam naši čs. vojáci, o
kterých jsem od doby boje u Sokolova více neslyšel, se opět tak skvěle
osvědčili. ílád Suvorova na jejich praporu, tot veliká čest. Lituji, že ne
jsem mezi nimi. Nemohu se dočkat ráua, abych mohl oznámil tuto ra
dostnou zprávu otci a «bratřím* z «Blaníku*.
• Ještě v uoci Jsem napsal zprávu o osvobození Kijeva, o slavné na uěm
účasti čs. brigády. Ráno jsem došel do sousední osady a doručil tuto
radostnou zprávu > n ejb’ižší spojce «Blaníku*, která Ji doručila dále «bra
tru Viuařickému*, redaktoru «Hlasatele*.
Za několik duu ua to se tato zpráva, otištěná v «Hlasateli*, rozletěla
po celé české Volyni. Působila mezi volyňskými Čechy téměř zázračně.
V těžké době německého teroru se vlila do jejich srdcí víra ve vla
stni sily, zahnala pocit osamocenosti a opuštěnosti. Siala se vidinou lep
ší budoucnosti
Jindra Mleioek

li vjtříc přicházejícímu vojskn.
Brzy jsem pochodoval už ve voSkutcčnČ byli to naši, Čechoslo- Jenském stejnokroji po boku těch,
váci, veselí, radostní, zdraví. A kteří u Kijeva bojovali za naši cebyla Jich pluá silnice. Radostí jsem stu do vlasti,
nevěděl co dělat.
čet. Jirák.
*?«Bolševik
Já se pamatuji na první širokou
ulici a stopy po tramvajích v čer
veném světle požáru. Hlavní město,
- tťamwaj, asfalt, aleje, vysoké
domy a bulváry. Jakýsi zvláštní
vzduch, vůně. Jistě také působila
slova pana generála ... za Kijev
jako za Prahu... a tady (o oprav
du všechno bylo nějak příbuzné
- že by lo mohlo být i v Praze,
i v Hradci Králové nebo Olomouci.
у všechny dojmy, hrnoucí se
išech stran, utvrzovaly viru, že
s i; <i nadšením a takovým spojen
cem, s Jakými jsme šli na Kijev,
opravdu brzy půjdeme k našim
městům. A z. víry roste chuť k boji

a *«kijevští jsou na hranicích.
A i když později budeme vzpo
mínat, kdo mezi prvními překročil
hranice, vstoupil do Košic uebo
Brna, nezapomeneme Kijeva.-Neza
pomeneme těch, které unes potká
váme už na naší zemi a oni nám
radostně a skromně říkají: Vždyť
my jsme byli s vámi u Kijeva, —
a my opravuji'me: Ne vy, ale my
s vámi.., tln osvobodil Stalingrad,
Půllavii a Kijev, pak sel ua Lvov
a teď jde ku Praze. Plácá nás po
rameně a je šťasten, že může do
bývat jiným to štěstí, které pro sete
už dobyl.
Copak ua to možno zapomenout?
N. D.

"Res publica".č.46/94

psal o bránč Zákona, myslel na Desky smlouvy.
Podobají se dvíma křídlům brány. Na ním
bylo, aby to otevřené vyslovil, a tak struční,
jak se vynořuje prastará niterná myšlenka.
* Řeč nerada níco zrcadlí, neboťJe mířítkem
pravdy.
28. ř(jna odjel z Terezína poslední z jede
nácti deportačních transportů, s nimiž odjelo
do Osvětimi - k údajnému pracovnímu nasazení
- více než 18.000 vězňů.
(Z knihy J.Serke: Bôhmische Dôrjer
přeložila M.Sidonová)

(rozhovor se Štěpánem Luckým)

Hudební skladatel ŠTĚPÁN LUCKÝ oslavil v
lednu tohoto roku své 75. narozeniny. Narodil
se v Žilině a před válkou začal studovat hru na
klavír a skladbu na pražské konzervatoři.
Zranění pravé ruky s trvalými následky mu
znemožnilo klavírní kariéru, takže po válce,
kterou strávil v několika koncentračních tábo
rech, vystudoval muzikológii na filosofické
fakultě University Karlovy v Praze. Štěpán
Lucký patří ke generaci, která se po válce
zapojila do života s velkým entuziasmem a
nadějí. Brzy se prosadil jako skladatel sym
fonické, komorní a filmové hudby, působil
jako kritik, hudební publicista a organizátor,
stal se prvním uměleckým šéfem hudebního
vysílám Čs. televize, byl funkcionářem OSA,
Svazu skladatelů a Českého hudebního fondu.

kou vymožeností. V době, kdy jsem tam půso
bil, neuplatňovaly se osobní nebo politické
protekce, jak by se mohlo zdát. Kvalitativní
nároky byly podpořeny dvojím nebo trojím
lektorováním. A výběr byl stejně objektivní,
nebo subjektivní jako je dnes. Nakonec hodno
tu díla stejně prověří až čas.

Těžko se zbavujeme traumatu 2. světové
války, ale každý se s tím snaží nějak vnitřně
vyrovnat. Vaše děti a jejich děti jsou zaklá
dajícími členy hudebního souboru Mišpaclia
a i jinak se podílejí na životě ŽO. Jak vní
máte tento jejich zjevný zájem o židovství?
Chtěl jsem samozřejmě děti ušetřit všeho
toho hrozného, co jsem sám prožil. Považoval
jsem za logické ignorovat to, nemluvit o tom,
zapomenout. Ale dnes vidím, že to absolutně
není možné. A protože i nežidovští členové
naší rodiny projevují aktivní zájem, tak jsme to
akceptovali všichni nejprve jako takřka folklór
ní zajímavost, později spíše z hlediska spole
čenského.

dopravených tam z tábora v Seredi.

17. rýna byly obnoveny židovské dcportační transporty z Budapešti. Většina z nich
směrovala do Rakouska, namnoze pěšími po
chody. Více než tisíc bylo později z tamějších
táborů transportováno do Terezína.

19. října bylo v plynových komorách Os
větimi zavražděno na 2.000 slovenských Židů,

14. října se v dochovaných dokumentech
poprvé uvádí osvětimský pobočný tábor v
Bruntálu, kde pracovalo u firmy Emerich
Machold 300 vězeňkyň.

Vy sám nejste religiózní člověk, nevnímá
Jak jste vlastně prožil válku?
te asi židovství jako náboženství. Cítíte to
F.B.Steiner na kresbě přítele Joeepha H ah na (1945)
Já jsem maturoval v roce 1936, pak jsem tedy jako národnost nebo rasu?
studoval v Praze. Za války jsem byl většinou
To jste mi teď položila tu nejsložitější otáz
na Slovensku, přes Maďarsko jsem se snažil ku. Já na ni nemám odpověď a přenechávám
dostat do čs. legií v Jugoslávii, což se mi dějinám, aby to rozsoudily.
VÝSTAVA V RAKOVNÍKU
nepodařilo. V Budapešti jsem seděl v prvním
V Okresním muzeu v Rakovníku proběhne
Jak se díváte na problém asimilace?
vězení, kde jsem se mimochodem naučil ma
23.10.1994 (vil hod) vernisáž výstavy SVĚT
Ačkoli by asimilace asi byla žádoucí, už se
ďarsky, a to tak, že jsem pomocí německoJUDAISMU. Výstava, která bude otevřena do
prokázalo, že takřka není možná. Dr.Theodor
maďarského slovníku přelouskal celou Bibli.
konce listopadu denně kromě pondělí od 9 do
Herzl, člověk naprosto svobodomyslný a libe
Z Maďarska jsem se dostal postrkem na Slo
17 hod., je zaměřena na tři základní oblasti.
rální, pochopil jasnozřivě už na konci minulé
vensko, třikrát vězení v Bavě a potom kon
První se týká náboženského života, svátků a
ho století, že evropské židovstvo nemá budouc
centráky.
29.
srpna
1944
mě
v
Bavě
osvobodili
tradic Židů a sbírkové předměty jsou zapůj
nost. Sám asi netušil, jak smrtelné nebezpečí
partyzáni. Přidal jsem se ke Slovenskému ná
čeny buď z Židovského muzea v Praze, nebo z
na ně číhá. Je štěstím, že jeho myšlenky daly
rodnímu povstání a bojoval se zbraní v ruce u
místních muzeí v regionu. Druhá část výstavy
Strečna - to je mezi Žilinou a Vrútkami. Ten vzniknout azylu v Palestině, který sice nebyl
je zaměřena na základní oblasti židovského
krát na nás útočily tanky a letadla a já jsem dokonalý, sabotovali jej Angličané, Arabové a
života - školství, soudnictví, způsoby obživy
měl k dispozici pouze starý rezavý kolt - nemo kdekdo, ale nakonec přeci jenom přispěl k to
atd. Třetím tématem jsou židovské památky
torný těžký revolver, protože zbraní jsme měli mu, že se židovství udrželo a že jeho historická
okresu Rakovník a pěti okolních okresů; zde
málo. Ale 13. září už jsem byl zase v zajetí a pouť po téměř 4.000 letech se přece jenom ne
je základem fotodokumentace současného sta
přerušila. Dějiny ukazují, že v té konfrontaci to jsem měl ještě štěstí, protože jsem byl zajat
vu, doplněná archívními záběry ze života ži
sionismus, nebo asimilace - vyhrává sionismus.
Wehrmachtem, který posílal lidi "jenom" do
dovských obcí.
Jsem šťastný, že se mi na sklonku života poda
Chtěla bych využít příležitosti a poděkovat koncentráku na rozdíl od SS, které by nás hned řilo ještě navštívit Izrael. Já sám jsem byl totiž
zastřelilo.
za pomoc a spolupráci pracovníkům FŽO i Ži
naprosto přesvědčeným asimilantem i před
dovského muzea, zejména dr.L.Kybalové, dr.
Vy jste se stal obětí Norimberských záko válkou i za války a ještě dlouho po ní. Dnes
V.Hamáčkové, J.Fiedlerovi, dr.A.Pánkovi, nů, přestože vlastně nejste tzv. "halachic- vidím, že jsem se hluboce mýlil. Ze mne sice
dr. A.Putíkovi,dr.Pavlatové,dr.L.Heřmánkoví, kým Židem"?
už žádný sionista nebude, ale vidím, že je to
ing.Malému a mnoha dalším.
Ano, moje maminka byla jen částečně ži jedině možná perspektivní cesta.
Blanka Rozkošná, historik muzea dovského původu. Ale na Slovensku platil
Připravila Hana Rothová
Téhož dne si zapsal Egon Redlich do de- _
7. října došlo k ozbrojenému povstání věz
29. řyna bylo v táboře z posledního trans
niku: Zítra jedeme, synu, pojedeme transpor- -■
ňů sonderkomanda nasazeného v krematoriích
portu slovenských Židů do Osvětimi registro
tem...
Zdá
se,
že
chtčjí
ghetto
zlikvidovat
a
Birkenau. I když bylo potlačeno, podařilo se
váno pouze 7 mužů, část transportu byla pone
nechat jen starce a míšence. Redlich, jeho
vyřadit z provozu krematorium IV, zabít tři
chána v tzv. průchozím táboře a ostatní - mezi
manželka
a
v
Terezíně
narozený
syn
byli
za

poddůstojníky SS a dvanáct dalších SS zranit.
nimi 84 mužů - byli zaplynováni.
vražděni v Birkenau hned po příjezdu.
Padlo 250 vězňů, 200 dalších bylo popraveno.

Téhož dne bylo rozhodnuto, že všichni ži
dovští "míšenci" a Židé ve smíšených manžel

Pane doktore, jak vidíte přeměnu hudeb
ních institucí, které jste tak důvěrně znal?
Na dnešní situaci nemohu mít žádný kvalifi
kovaný názor, protože v posledních letech jsem
zle zdravotně postižen, hlavně pokud jde o
zrak, a tak jsem více méně ztratil svůj kontakt
s hudebním životem. Aktivně ho už nic z toho
dělat nemohu, anebo jenom s největší náma
hou, a tak vše ke mně doléhá nanejvýš pasivně
přes média. Ani na koncerty takřka nechodím.
Ale ve své době byl Český hudební fond vel

židovský kodex, který byl ještě tvrdší než ten
německý. Oni se bratři Slováci velice holedbali
tím,, že slovenský protižidovský kodex je nej
tvrdší ze všech. Když ale mluvím o tom, že
mám i křesťanské předky, všimněte si, že ne
používám slovo "árijské", protože árijská nebo
neárijská rasa neexistuje, to je jenom nástroj
fanatiků. Existuje sice adjektivum "árijský",
ale to se týká jazykové oblasti. Do této jazyko
vé skupiny patří třeba indický sanskrt nebo
romština - to je typický árijský jazyk, dále
perština a některé kavkazské jazyky. Společně
se slovanskými, germánskými a románskými
jazyky tvoří velkou skupinu árijsko-indo-evropských jazyků. Výraz "árijský" předsunul
už asi před sto lety francouzský filosof Gobineau, pak se toho chytli další a pomalu převed
li tento jazykový pojem do oblasti rasové.
Hitler měl své předchůdce.

stvích budou povoláni k "hromadnému pracovnímu nasazení".

spáleny vězeňské dokumenty, kartotéky, úmrtní
souhlas k odjezdu skupiny židovských vězňů
listy, obžalovací spisy apod.
_ z tábora v Bergen-Belsenu do Švýcarska.

25. října odeslala komandatura Dachau
1.024 židovských vězňů, nemocných a práce
neschopných do Osvětimi, kde byli likvidováni
v plynové komoře.

♦ Jaký cizinec je život na svčtč!
• O F.Kafkovi (psáno r. 1946): Když Kajka

Dnes vím, že Jsem se mýlil

.

24. října dal říšský vůdce SS Himmler

30. října prošel na osvětimské rampě po•lední transport aelekcí. Její obětí bylo 1.689
mužů, žen a dětí z posledního terezínského
transportu.
31. řQna zůstalo v terezínském ghettu
11.068 vězňů, z toho 819 dětí.
M.K.

.

20. října byly v osvětimském krematoriu

• Vážné přitakání životu sestává z mnoha a
mnoha proslovů na rozloučenou.

Téhož dne vydala britská a americká vláda
čs. ministru J.Masarykovi, že britská vláda
prohlášení, že všechny osoby, které se zúčast
nemá k dispozici německé civilisty, které by
mohla využít k výměně za internované Židy v ní masových poprav plánovaných v Osvětimi a
Birkenau, budou pohnány k odpovědnosti.

VESTNÍK 10/56

3. října předložil zastupující židovský starší
Benjamin Murmelstein veliteli terezínského
tábora K.Rahmovi koncept denního rozkazu,
1. Hjna 1944 byl z Terezína vypraven třetí
jímž se ohlašovalo ukončení deportačních tran- _
ze série podzimních deportačních transportů ~
sportů. Rahm jej svým podpisem schválil, ale
do Osvětimi. Z 1.500 vězňů do něho zařaze
v průběhu dne došlo ke změně. Transporty
ných se osvobození dožilo jen 306.
pokračovaly.

PŘED PADESÁTI LETY

Terezíně.

4. ífjna do Terezína přijel židovský trans
port z Kolína nad Rýnem a byl zřejmě omylem
poslán na Malou pevnost. Omyl byl "napraven
brutální likvidací vězňů.
----

Трговински партнери Совіетског Савеза
EUROPAS GRÔSSTE AIRLINES
Millionen Geflogene Personenkilometer, 1993
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Чому не взуваєшся?
Я за них зарплату віддав!

ТЕЛЯТНИКОВА,

RES PUBLICA

25.listopadu 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí •

ODA a KDU-CSL hlasovaly s opozicí
“I

■'' . ’

Z-'

se odehrálo v parlamentu v sobotu 9. července už je obecně
o: Při schvalování novely zákona o půdě, která měla vyjasnit
nčit spory vzniklé nepřesnými formulacemi Či věcnými chyv platném zákoně, zvítězila opozice, která vždy byla proti
učím ze zásady. Na plenárním zasedání se nejprve hlasovalo
:dém z 36 pozměňovacích návrhů zvlášť a poslanci z nich
lili pouhých 10. Následně pak o celém zákonu • to už ho tvo*n ona zbylá desítka - a Sněmovna ho odmítla. Tím zavrhla
předtím přijatých deseL
tože to byla pro mnoho res
tů poslední šance, jak se domajetku, který jim předchoony přiznaly, položí si jistě
ení otázku: Jak je to možné,
apoziční poslanci tvoří přemenšinu? A když všechny
koalice mají restituce ve
i volebních programech!
opozice mohla dosáhnout
»vítězství jen díky některým
icům koaličních stran, kteří
ií přidali bud svým otevře
te, nebo tím, že se „zdrželi“
'ání.
jziční strany hlasovaly poelně NE nebo SE ZDRZEkojeden muž. Z koaličních
■ jednohlasně řekla své
jen KDS. Zbytek koalice

zaslouží, aby bylo zaznamenáno,
kdo je v něm kdo.
Není to bohužel u nás zvykem,
aby se voliči dozvídali, pro co je
jich poslanec, kterému dali důvěru,
hlasoval a co odmítl. Ale mělo by
se to stát běžnou praxí. Abychom
měli jasno, komu za která rozhod
nutí vděčíme. A aby také poslanci
věděli, že se to jejich voliči dozvě
dí. Určitě by to přispělo k pocitu
odpovědnosti. V tomto případě si
zemědělci určitě zapamatují, že
přijdou-li o své restituce, mohou
poděkovat straně ODA, až na dvě
čestné výjimky, a co je ještě váž
nější, rovněž až na dvě výjimky
KDU-ČSL, tedy straně, jejímž
předsedou je Josef Lux, naneštěstí
„jejich“ ministr zemědělství.

ODS: Poslanců 54
ANO - 45

Všechna jme'na nelze
uvést z prostorových
důvodů

•

,'л n,<; $

•>• ••• ••

NE-2
Fejfar Ota
Nájemník V.

ZDRŽELI SE - 6
červinka Josef
Jaroš Josef
Novák Jiří
Novák Libor/1962
Pěnička Stanislav
Ulman Josef

NE-2
Ledvinka Karel
Stadler Jiří

ZDRŽELI SE - 6
Čerbák Міг.
Hába René
Hubová Marta
Ježek Josef
Kužílek Oldř.
Lojdová Kateřina

ne-a

ZDRŽELI SE-12

ODA: Poslanců 10
ANO-2
Hofhanzl Čest.
Dobal Viktor

KDU-ČSL: Poslanců 14
ANO-2
Mach Karel
Uřičář Jiří

■'“ľ

CcsnydcnA.
lili

Bělehrádek Stan.
Decker Jan
Janeček Josef
Karas Jiří
Kasal Jan
Krupík Josef
Kubiš Josef
Motyčka Ludvík
Pavela Josef
Severa Pavel
Šafařík Pavel
Výborný Miloslav

Na základě takovýchto hla
sování člověk ztrácí pojem,
kdo dnes je pravicí a kdo je
levicí to jest opozicí. I já
občas dostanu otázku /nedávno od Ing.Z.T./ proč ty jakožto
bývalý levičák volíš pravici? Nechci zde hovořit o tom, že
jsem prošel za 2C let okupace jakýmsi vývojem a že jsem se
mezitím stal zakládajícím členem jediné pravicové strany s
programem tržního hospodářství, která vznikla za totality
mimo Národní Frontu. Jde mi v této chvíli i o něco jiného.
Faktem je, že levicových^názorů se člověk zbavuje jen vel
mi těžko. Dnes po zkušenostech s dnešní naší oarlamentní
demokracii, kde nás i ti největší bolševici vyučují zastu
pitelské demokracii či přinejmenším nás zaměstnávají ve
svých vlastních továrnách, jsou dosazováni jako nezbytní
odborníci do rozhodujících úřadů i justice jsem pochopil,že,
■Uvnitř čísla : pře virat—posloužil především tem.
to vrstvám. Takže se nic nezměni1. Jiří W o n k a: Koni- ]_0 a je třeba bojovat dál. Oni 7'přiášovy stroje se pro- pustili jen ty změny, které se
bouzejí.
,
jim hodily.Nakradené majetky ne2. Čestmír Kráčmar: ODe- hodlali ani zdaleka vrátit,za muгасе.Antropoid-živá hi-gen^ Ve stalinských koncentrácích
storie. t e m e n t o. jen směšné částky pro oběti a g
3. Před 50 lety.Věstník. potrestání zločinců se smějí.VH.
Fředpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků

vycházelo
obnoveno
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právo je to, co vyhovuje elitě a zločinem vše, co se za
něho označí. Antonín Koniáš je i dnes stále připraven
se svým právem, aparátem, metodami i zkušenostmi.
Ceká jen na pokyn, či oznámení žalobce, že soused
sousedu uhranul krávu. Jakmile je dostane, vykoná své
dílo. Automatickým, nezvyklým způsobem tak, jak je
zvyklý pracovat celá století, nikým již nezastavitelný.
Vždyť přece jedná podle práva a za svátou věc víry. Ti
soudci, kteří dnes v Československu odsuzují vědomě
z politických či persekučních důvodů, nemohou přece
počítat s promlčením svého jednání. Vždyť takové vy
konstruované případy může spáchat pouze organizo
vaná skupina úředních činitelů ...
...Z pohledu Antonína Koniáše je každá kritika po
buřující. Koniáš se dívá na věc jinak a svým obětem
nedává žádnou šanci, protože jim zajistí soud ze svého
pohledu a názoru na kritiku. On je klíčovou postavou.
Vina každého je zpravidla dána již tím okamžikem,
kdy Koniáš dostane pokyn nebo impuls, aby vykonal
své dílo, potom již vše probíhá automaticky. Koniáš
má jen jeden program. Je naprogramován jako odlidštěný systém a zvyklý plnit svou úlohu bez ohledu na
cokoliv. Nikdy se nemýlí a žádné vedení nad ním není.
To, které by nad ním mělo fungovat tvrdí, že do prog
ramu a činnosti stroje nemůže zasahovat."
Kde zůstala demokracie a volání tisíců lidi po vy
touženém nastolení spravedlnosti v listopadu 1989.
Máme zase absolutní právní nejistotu, stav, který
umožňuje opět své kritiky trestat. Jedinec má být v
tomto státě opět paralyzován strachem a žít pod neu
stálou obavou, a tím dohnán k absolutní poslušnosti,
která se má státjeho přirozeností. Bude-li zájem nepo
trestaných zločinců zlikvidovat své kritiky tak při sous
tavném stavu právního nihilismu má vynikající mož
nosti.
"Pachatel Zločinu proti lidskosti si musí být vědom,
že sice může zůstat beztrestný dnes, ale že mu nebez
pečí trestního postihu hrozí při změně režimu nebo ji
né příležitosti a že se nebude moci spoléhat na proml
čení. Jeví se žádoucí prosadit, aby se zločiny proti lid
skosti staly skutečně stíhanými na celém světě, bez oh

Jiří Wonka

nar. 8. 4. 1950 Vrchlabí /003
Pražská 878

Vrchlabí
SDĚLENÍ

OBVINĚNÍ

Podle parag. 160 odst. 1 tr. řádu Vám sděluji, že
Vás stíhám jako obviněného z trestného činu:

útok na veřejného činitele dle
parag. 156/3 tr. zákona,
neboť dosud provedeným šetřením bylo prokázáno, že
jste dopisem ze dne 22. 12. 1993 adresovaným JUDr.
Marcele Horvátové z Okresního soudu TRUTNOV a
JUDr. Elišce Rychlíkové z Okresní prokuratury
TRUTNOV hrubě urazil tyto osoby při výkonu jejich
pravomoci vyplývající ze zákona, přičemž jste je v
uvedeném dopise nazval "prasaty a hovady".

Vyšetřovatel:
por. Černý

Koniášovy stroje se probouzejí
Bylo mi sděleno obvinění z trestného činu útoku na
veřejného činitele, kterého jsem se měl dopustit tím, že
jsem urazil soudkyni JUDr. Horvátovou Marcelu, kte
rá mého bratra Pavla Wonku, již polomrtvého na po
jízdném vozíku, odsoudila k nepodmíněnému trestu 5
měsíců, což se v jeho případě rovnalo trestu smrti.
Tento trest navrhla prokurátorka JUDr. Eliška Rych
líková, dodnes pracuje na stejném místě na okresním
státním zastupitelství v Trutnově. Mé provinění spočí
vá v tom, že jsem o nich vyjádřil své mínění. Cekali
jsme s mojí matkou, že tyto osoby projeví trochu lítosti
a studu nad svým jednáním "podíl na smrti P. W. ",
ale marně. Již před dvěma roky bylo na jejich popud
zahájeno moje první trestní stíháni po listopadu 1989.
Cituji Ferdinanda Peroutku: "Nepotrestané a
omlouvané zlo plodí další zlo." Vyřeší se potrestání
vrahů Pavla Wonky a jejich pomahačů tím, že postaví
před soud toho, kdo na toho nevyrovnání se s minulo
stí poukazuje?
Co tím dokáže všemi činiteli zdůrazňovaná nezávis
lost soudů. Dostali nezávislost ti praví?
Pavel Wonka napsal v jeho "Právní kultuře" toto:
"Právní kultura totalitního státu je právní kulturou je
zuitskou. Co nelze zakázat, je nutné upálit. Pravda a

ledu v které zemi byly spáchány. "
Má velikou pravdu JUDr. Milan Hulík ve svém
článku v Českém deníku ze dne 30. 3. 1994 "Co je ne
spravedlivé, nemůže být zákonné", že se jedná v pří
padě Pavla Wonky o nevyrovnání se s minulostí a o
nebezpečný precedent.
Jiří Wonka
Pražská 878
543 01 Vrchlabí I.
Dne 3. 4. 1994
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637 60 Brno, Nálepkova 38
DSK nři IHS

Historie a současnost

2

"Hlas prevosleví"

V životě naší církve jsou dvě období, která v nás vyvolávají smutné zamyšlení.
První má datum 18. června 1942, druhé je počátkem září 1942. Třetího tohoto
měsíce byli odsouzeni stanným nacistickým soudem biskup český a moravsko slezský Gorazd, představený katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze
otec Václav Čikl, duchovní tohoto chrámu otec ThDr. Vladimír Petřek a předse
da sboru starších pražské církevní obce bratr Jan Sonnevend. Čtvrtého a pátého
zář í byli zastřeleni na střelnici v Kobylisích. Později následovaly další četné oběti
z řad pravoslavných i jinoslavných...
V červnu se zamýšlíme nad smyslem hrdinného boje našich vojáků. V září
se zamysleme nad významem hrdinné oběti života, kterou přinesli biskup, otcové
duchovní i bratr laik pro poskytnutí křesťanského azylu těm, kdož byli živým
svědomím národů...
Č.Kr.

Memento

Příloha

ká produkce způsob, jak ji
„musíme chápat“, anebo mů
žeme setrvat při náhledech na
umění z minulých dob, jež
mají trvalou platnost.
V úvodu katalogu je uvede
no poděkování představitele
Berlínské společnosti pro
kulturní akce p. Hartmuta Faustmanna protopresbyteru
ThDr. J. Šuvarskému za ob
sažné informace a za fotogra
fické podklady ze soukromé
ho archivu,
které dal
vystavovatelům bezplatně
Memento skupiny Antropoid, Praha, listopad 1993
k dispozici.
Kurátorka výstavy, berlínská publicistka p. Barbara Straková (její dědeček pocházel
z Čech) se ve své stati, nazvané „Operace Antropoid - živá historie“, obšírně zabývá
heydrichiádou. Vzhledem k tomu, že její názory na dodnes neuzavřenou kapitolu
německo - českých dějin mohou být pro naše čtenáře zajímavé, přetiskujeme níže
podstatnou část této statě.

VG
Pod názvem MEMENTO představila Galerie hlavního města Prahy společně s Berliner Kulturveranstaltungs - und Verwaltungs - GmbH v domě U kamenného zvonu
v Praze na Staroměstském náměstí výstavu prací mladých výtvarníků různých ná
rodností žijících a tvořících v současné době v Berlíně. Výstava se konala pod záštitou
úřadujícího starosty Berlína pana Eberharda Diepgena a pražského primátora
Rndr. Jana Koukala v době od 17. května do 3. července 1994.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila řada předních českých a německých
výtvarných umělců a kunsthistoriků. Byli na ni rovněž pozváni zástupci pravoslavného
katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze - představený chrámu protopresbyterThDr. Jaroslav Šuvarský a člen sboru starších bratr Vladimír Gavriněv.
Podtitul výstavy, která má putovat po různých metropolích Evropy, zněl „Pozice
současného umění z Berlína“. Výstava v Praze byla pro mladé berlínské výtvarníky
spojena s kladením politických otázek, demaskováním ideologií a hledáním historické
pravdy tak, jak se to v umění stalo v dnešním světě zvykem. Většina z vystavených
děl představovala ve své podstatě myšlenkové projekty provedené mechanicky s vy
užitím dnešních materiálů a technologií, směřující k výrazovému minimalismu. Některá
z vystavených děl byla zhotovena bez přímé účasti umělcovy ruky a jsou provokující
až šokující, i když nutno přiznat, že byla nainstalována s citem a nepochybným

vkusem.
Pořadatelé výstavy vydali luxusně vypravený katalog, jehož texty se snaží z různých
úhlů charakterizovat současnou situaci ve společnosti a umění. „Současné umění
dnes musíme chápat jako systém, který si vytvořil specifické struktury, zná zvláštní
procesy a řídí se určitými pravidly,“ prohlašuje v něm Thomas Wulffen, teoretik a kritik
německé středí generace. Nabízí se ovšem otázka, diktuje-li si tato současná umělec-

Operace Antropoid — živá historie
» Poutniče, zvěstuj Lakedeimónským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.«
(Simonides)
Nedaleko Karlova náměstí v Praze, v Resslově ulici svažující se k Vltavě, narazí
chodec nečekaně na memento. Do malého výklenku ve zdi, jíž je temná barokní
katedrála Cyrila a Metoděje obrácena do ulice, položili neznámí lidé květiny; svíčky
a několik vybledlých fotokopií s portréty mladých vojáků, igelitem chráněných před
deštěm, vypráví o stále živé památce, o dodnes neuzavřené kapitole německo českých dějin. Nad větrací šachtou krypty, obklopena děrami po střelách, v nichž stále
ještě vězí kulky, poukazuje bronzová pamětní deska na zvláštnost tohoto místa. Text,
provázený dvěma postavami, podle jejichž atributů můžeme soudit, že jde o parašu
tistu a duchovního, sděluje kolemjdoucím:
V tomto pravoslavném chrámu svátého Cyrila a Metoděje padli za naši svobodu
dne 18. VI. 1942 národní mstitelé zrad čs. zahraniční armády štkp. Adolf Opálka kpt.
Jozef Gabčík kpt. Jan Kubiš kpt. Josef Valčík por. Josef Bublík por. Jan Hrubý por.
Jaroslav Švarc (hodnosti uvedeny podle povýšení in memoriam). Biskup Gorazd,
duchovní Cikl, Dr. Petřek, předseda církevní obce Sonnevend a jiní čeští vlastenci,
kteří je ukrývali, byli popraveni. Věčná paměť.

Res publica” č.47/94

Příloha

З

Poměrně krátká, strašná doba, kdy byl
v úřadě „Pražský kat“, která vešla do dějin
jako heydrichiáda, a průběh katova za
vraždění poskytly dostatečnou látku pro
stále nové přepisování dějin. Českoslo
venská exilová vláda v Londýně vedená
Edvardem Benešem ospravedlňovala vy
sokou cenu obětí obyvatelstva, kterou si
atentát vyžádal. Dostalo se jí totiž pře
svědčivého příkladu národního odboje
proti německé okupaci. Cíle - Heydrichovy smrti a obnovení mezinárodního uzná
ní Československa u zemí vedoucích
válku proti nacistickému Německu - bylo
dosaženo.
Lebky členu skupiny Antropoid.
Více než čtyřicet let (mezi rokem
(Nacisté na nich prováděli rasové 1948 a 1989) se atentát na Heydricha
výzkumy, kterými dokazovali, že a události s ním spojené hodnotily jinak.
„atentátníci nevykazují žádné znaky V zájmu vlády orientované na Moskvu
nordické rasy a jsou tedy »podlidé«“. jistě nemohlo být uctívání odboje vlaste
Lebky byly později uloženy v policejním
necky smýšlející části obyvatelstva, orga
museu).
nizovaného buržoasní exilovou vládou ze
Západu. Naopak - jeho příslušníci byli pronásledováni. Ačkoli dějiny nebylo možno
přepsat vzpomínka na událost byla mezi lidmi stále živá - byla tu snaha postavit do
popředí odboj komunistický. Го ovšem vysvětluje jen zčásti, proč text památníku na
fasádě kostela (umístěný v roce 1946) zamlčuje podstatné souvislosti tehdejšího dění.
Až dodnes zůstává otevřenou otázka, proč tu není ani slovo zmínky o Němcích,
o nacistickém režimu teroru. Z jakého důvodu bylo v roce 1946 zapotřebí zaujímat
vůči Němcům vlídný postoj? A dnes? Tisíce turistů zaplavují Prahu v každou roční
dobu. Pamětní deska je pro ně dokumentem dějin, historicky překonané interpretace.
Je tedy jen neúplným mementem. Jen kdo si najde cestu do památníku kostela dozví
se celou pravdu.
Historie ale zatím žije dál; Vladimír Gavriněv, někdejší ministrant v kostele
Cyrila a Metoděje a očitý svědek událostí, dnes provází návštěvníky kiyptou. Vypráví,
jak ji navštěvují bývalí pachatelé i oběti, vypráví o krádežích některých památkových
předmětů, jichž se dopustili němečtí turisté, o vandalismu a ničení při výročích
„vůdcových narozenin“. Vladimír G. mluví plynně německy. Vzpomíná:
„Krátce po znovusjednocení Německa sem přijela skupina skinheadů z Hambur
ku, na motorkách značky Yamaha, v kožených bundách s emblémy lebek, s řetězy
<i boxery na rukou, v sobotu, bylo jich asi dvacet. Když viděli fotografie popravčí čety
v Udicích, řekli: “To byli správný chlapi", a když odcházeli, nastříkali na zdi kostela

Příloha

4

sprejem hákové kříže, i na dveřích kostela zanechali hákový křiž s nápisem „Nazifront“. Později je bylo vidět na Karlově mostě. Tam také leccos zničili, policie je
zatkla a vypověděla do Německa. Dva manželské páry, bývalí sudetští Němci z Ústí
nad Labem přišli několik minut potom a řekli mi, že se za takové činy stydí
a omlouvali se. Asi za hodinu se zase vrátili s čistícími prostředky a kartáči a všechno

vyčistili.
Asi před sedmnácti lety tu natáčeli Američané film „Operation Daybreak“ podle
knihy „Seven Men at Daybreak“. A zase napumpovali do sklepa vodu, jako v roce
dvaačtyřicet, což je. dalo by se říci paradox, protože vodu tam pumpoval ten samý
hasič, jako tehdy. Po válce ho v Praze zatkli, po dvou letech ale amnestovali. Odešel
potom do Německa. Američané ho tam našli a vzali ho s sebou do Prahy jako
technického poradce při natáčení. Při téhle „simulaci“ dějin zmizely poslední stopy
po nápisech - až na několik na horních okrajích hrobek.
Minulý rok v létě tu byl manželský pár ze Spojených států. Řekli mi, že jsou
z Washingtonu. Starý muž a asi padesátiletá žena. Mluvili spolu německy. Muž měl
o všem důkladné znalosti, věděl o všem a o všech spoustu podrobností, i když tu přece
byl poprvé. Zeptal jsem se ho, co dělal za války. Usmál se a řekl, že byl šéfem centrály
Ábwehru v Berlíně. To znamená, že byl zástupcem admirála Canarise. Dostával
tenkrát tyhle informace z první ruky, ale místo činu nikdy neviděl.
Asi před šesti nebo sedmi lety sem zavolalo německé velvyslanectví. Měli tu
tenkrát oficiálního zástupce ze Spolkového sněmu v Bonnu. Chtěli navštívit kryptu
pod kostelem. Přišli dva manželé, starší lidé, v doprovodu kulturního atašé Spolkové
republiky Německo. Muž mi vyprávěl, že se účastnil zdejších bojů, pak ukázal na
fotografii komanda SS a řekl: „Tohle jsem já“.
Asi před třemi lety tu byla skupina Němců, potomků bývalých válečných zločin
ců. Přišli v doprovodu psychologa. Hledali místa, kde se jejich otcové dopustili
zločinů. Navštěvovali i takové lidi, kteří přežili, a omlouvali se jim. Cestovali po
Československu a Polsku a navštěvovali všechna tahle místa. Dá se říci, že to byla
výjimka, protože oficiálně se nikdo z politiků neomluvil dodnes.
Natáčeli tady, jak jsem už říkal, naše filmové ateliéry, potom Američané, Angli
čané, Jugoslávci, Rusové i Dánové, ale Němci nikdy.
Hlavním pramenem informací byl rozhovor s Vladimírem Gavriněvem, který
s ním autorka vedla a jehož zápis pořídila 29. března 1994. Srv. také publikaci
přeloženou bratrem Gavriněvem: Čestmír Kráčmar - Panychída za statečné (Pany
chída - For The Brave, Praha 1993).
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1. září bylo v Terezíně 27.565 židovských
vězňů.
--------------------------------

povstání. Povstalci obsadili již velkou část
Slovenska až na Bratislavu, Rusové mají Pod
karpatskou Rus a údajně jsou také už na Slo
vensku... Denně jsou jeden až dva letecké po
plachy.

_

27. září byl zatčen židovský starší Terezína
dr.Paul Eppstein; byl převeden na terezínskou
Malou pevnost a tam téhož, nebo příštího dne
zastřelen.
vezeno 12.306 slovenských Židů do Osvětimi,
Sachsenhausenu a Terezína.
M.K.

PROTEST AMERICKÝCH ŽIDŮ
V TEREZÍNĚ
V pátek 19.8.1994 od 12.00 hodin protes
tovala na Národním hřbitově v Terezíně sku
pina amerických Židů proti vzhledu hřbitova,
především proti kříži s korunou z ostnatého
drátu. Skupina byla vedena panem rabínem
Abrahamem Weissem, který se pokoušel před
nést svoje stanovisko.. Jeho tlumočnice však
neuměla česky, a tak přednášel svou řeč v an
gličtině. Tímto jazykem však nevládli shromáž
dění novináři.
Vycházel jsem z předpokladu, že se jedná
o nedorozumění či omyl. Hodlal jsem proto
pana rabína pozvat k rozhovoru, ve kterém by
bylo možné objasnit si vzájemně své postoje,
vyslechnout argumenty a případně odstranit

důvod k tomu, aby žádala odstranění kříže.
Bylo pouze dohodnuto, že bude přemístěn ze
sektoru, kde jsou prokazatelně hroby židov
ských vězňů. Tak se také stalo a na tomto
místě bude osazena Davidova hvězda.
Židovskému hřbitovu v bývalém ghettu
Terezín dominuje menora - monumentální ka
menný sedmiramenný svícen. Jiné symboly na
tomto hřbitově nejsou.
Federace židovských obcí v ČR nemá dů

vod proti přítomnosti kříže na mezinárodním
hřbitově protestovat. Domníváme se, že pod
nětem připravované protestní akce rabína
Weisse v Terezíně jsou neúplné a nepřesné
informace.
Jiří Daníček
předseda FŽO v ČR
(předáno ČTK 17.8.1994)

13. září bombardovalo 96 spojeneckých le------tadel osvětimský závod I.G.Farben. Několik
bomb zasáhlo území koncentračního tábora,
dvě přímo Birkenau, ale ani tentokrát nebyl
učiněn pokus zničit vyhlazovací zařízení.

;
■

-------------------------------------------------------------SNĚM TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
V Praze v Národním domě na Vinohradech 2
se bude 5. října 1994 od 10.00 hodin konat g,
zasedání sněmu Terezínské iniciativy-Mezinárodní terezínské sdružení.
gTerezínská iniciativa sdružuje bývalé židovské vězně koncentračních táborů, kteří začali
svou strastiplnou cestu v ghettě Terezín a hrstku z 5.000 českých vězňů, kteří byli už v říj-"^
nu 1941 transportováni do ghetta Lodž.
a
V koncentračním táboře Terezín bylo vě- *

zněno více než 150.000 židovských vězňů, z
toho 74.000 českých, 43.000 německých,
15.000 rakouských a 5.000 holandských; více
než 117.000 z nich bylo vyhlazeno.
Lze předpokládat, že obdobně jako na loň
ském sněmu se sejde i letos okolo 200 býva
lých vězňů z celé republiky i ze zahraničí, aby
zhodnotili dosavadní práci Terezínské iniciati
vy, stanovili si úkoly do budoucna, ale také si
připomněli, co vše před 50 lety i později pro
žili a jak žijí dnes ve svém pokročilém stáří.
28. září byl vypraven z Terezína transport
• 2.499 plnohodnotnými pracovními silami, ur
čenými údajně k vybudování nového pracovní
ho tábora. Další den více než tisíc z nich skon
čilo svůj život v plynových komorách Birke
nau. Mezi nimi ing.Zucker a jím vybraný štáb.

dostatek místa v Terezíně samém (takové nasa

30. září vypravili z tábora v Seredi první z
deportačních transportů, jimiž bylo od

(Z novoročního projevu izraelského prezi
denta židovským obcím v diaspoře.)

{

NÁZOR

Myslím, že v případě protestu v Terezíně,
jde o nedorozumění vysvětlitelné rozdílnou
psychologickou zkušeností z druhé světové vál
ky a zeměpisným zjednodušením dvou pevností
v severních Čechách - Malé pevnosti, politické
ho vězení pro lidi všech náboženství a vyznání,
a ghetta, židovskou tranzitní stanicí na cestě
ke smrti na východě, - které z dálky za oceá
nem splývají do jediného pojmu - Terezín. A tak
na místo většího sblížení a porozumění dochází
ke sporu, který se zdá mnoha lidem, mezi nimi
Arnošt Lustig
Otázka přítomnosti a umístění kříže na i mně, přehnaný.

hřbitově před terezínskou Malou pevností byla
projednána s vedením Památníku Terezín i zá
stupci křesťanských církví. Vzhledem k tomu,
že na tomto hřbitově jsou pochovány ostatky
vězňů různých národností a vyznání, neshle
dala Federace židovských obcí v ČR žádný

'

zení) není možné. Ing.O.Zucker byl pověřen
zřízením nového pracovního tábora. Měl si
vybrat svůj štáb a potřebné odborníky.
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prapor ku shromáždění vyhnanou našich a
priveď zpět naše roztroušené ze středu náro
dů, a naše rozptýlené shromáždi od končin
země!

NERUŠTE PAMÁTKU OBĚTÍ
Terezínskou iniciativu velice znepokojují
protestní akce, k nimž došlo v nedávné době na
Národním hřbitově v Terezíně. Terezínská ini
ciativa, která sdružuje bývalé vězně terezínské
ho ghetta, usiluje od svého vzniku v roce 1989
o nápravu křivd z doby totality. Rozvíjí aktivní
činnost pro obnovení historie spojené s židov
skou genocidou v tomto městě. Ve spolupráci
s Památníkem Terezín dosáhla například otev
ření Muzea ghetta, Parku terezínských dětí či
označení významných objektů nápisy vysvětlu
jícími minulost těchto míst. Podílí se také na
nápravě křivd, k nimž došlo ve výkladu historie Malé pevnosti. Terezínská iniciativa je toho
názoru, že současné uspořádání Terezína, ze
jména Národního hřbitova, je v souladu s její
mi představami. Bok po boku živořili nežidovští a židovští vězni v koncentračních táborech,
bok po boku umírali, a stejně tak jsou vedle
sebe pohřbem. Mýlí se americký rabín Abra
ham Weiss, když požaduje odstranění kříže s
trnovou korunou, naopak je správný názor Památníku Terezín, který hodlá na Národním hřbitové umístit také Davidovu hvězdu.
Terezínská iniciativa považuje také za nutné
prohlásit, že Národní hřbitov není vhodným
místem pro německá shromáždění ani pro zcela
nemístné předvolební provokace sládkovských
republikánů. Klid obětí nesmí nikdo rušit.
(Stanovisko Terezínské iniciativy k událos
tem v Terezíně.)

23. září sdělila terezínská koinandatura, že
v příslích dnech odjede 5.000 plnohodnotných
pracovních sil ve stáří do 50 let z Terezína k
totálnímu válečnému nasazení, neboť včera
uskutečněné přezkoumání ukázalo, že pro ne

CHAJIMA WEIZMANNA
Bratři a sestry,
v loňském roce jsme nesmírně pokročili na
cestě k míru. Tisíce let jsme se modlili a dou
fali v židovský domov v zemi izraelské. Vybu
dovali jsme silný, nezávislý a demokratický
stát. Teď věříme, že když více arabských stá
tů v oblasti přijme Izrael, dočkáme se stabili Maurice Rossel, kde byl upozorněn na pověsti,
ty a míru.
, z
že se v Osvětimi plynem masově zabíjejí věz
Několik dní pře l Roš hašana se k Deklaraci ňové v moderních sprchových prostorách. Ale
principů soužití s Palestinci, jejímž cílem je ve zprávě o své návštěvě napsal: Zase jednou
řešit historický spor mezi dvěma národy, jsme pri odchodu z Osvětimi měli dojem, že ta
připojily podpisy. V červenci byla podepsána jemství zůstává dobře zachováno. Zprávy uwashingtonská deklarace s Jordánským králov prchlých osvětimských vězňů toto tajemství
stvím, a otevřela se tak nová kapitola v izrael- dávno světu prozradily.
sko-jordánských vztazích. I když nás i v loň
ském roce sužoval terorismus, šance na skuteč
ný mír je dnes větší než kdy jindy. Židovská nedorozumění. Záhy jsem však zjistil, že o toto
komunita v Argentině utrpěla těžkou ránu a i protestujícím nejde. Proti mé vůli mi byla
v dalších obcích byli lidé ohrožováni jako Židé vnucena role tlumočníka, a tak jsem byl nucen
a jako pomahači Izraele. Našim nepřátelům pronášet i zjevně nesprávná tvrzení. Pan rabín
se ale nepodaří ohrozit mírový proces. Nepo byl velice špatně informován o historii Terezí
dán se jim zlomit našeho ducha a jednotu.
na a dával najevo naprostý nezájem něco se
V loňském roce pokračoval ekonomický dozvědět. Nechtěl slyšet žádné vysvětlení,
rozvoj a prosperita Izraele. Alija z bývalého žádné argumenty. Nezajímalo ho nic kromě
Sovětského svazu a dalších zemí nás posílila identifikace jednotlivých novinářů. Ve svém
nejen jako realitu na Středním východě, ale protestu setrvali až do 15.15 hodin. Krátce po
také jako významný bod na stranách židovské tom Terezín opustili autobusem cestovní agen
historie. Židovský národ a Izraelci mohou být tury Wittman tours.
hrdi na své úspěchy. Izrael s ročním vývozem,
Na celou záležitost by bylo možné v klidu
který přesahuje 23 miliard dolarů ročně, a s zapomenout, kdybych nevnímal, jak urážlivě
hrubým národním produktem 70 miliard dola toto vystoupení působilo vůči všem, kdo stá
rů představuje ekonomicky přední zemi na li okolo protestujících. Není tak daleko doba,
Středním východě a směřuje k tomu, aby byl kdy tato země byla zaplavena lidmi, kteří vždy
věděli, jak co má být, jak co je a jak co bude.
na úrovni rozvinutých zemí.
Zdá se mi, že podobných předem informova
Do nového roku hledíme s nadějí a modlí
me se, abychom v něm spatřili podpis smluv ných poradců - kteří jsou bez ohledu na zjev
mezi Izraelem a všemi jeho arabskými sousedy. né skutečnosti a mezery ve vlastních znalos
Těšíme se na budoucnost, doufáme, že se k tech, pevně přesvědčeni o své jediné pravdě a
nám v zemi izraelské přidá co nejvíc Židů. o nezadatelném právu mluvit do čehokoli - je
Budeme usilovat o silnější svazek mezi Izra
dost i nyní.
PhDrJan Munk, CSc.
ředitel Památníku Terezín
elem a židovskými komunitami ve světě, aby
se naplnila slova modlitby: Dej zaznělipozounu
velikému k osvobození našemu, a pozdvihni STANOVISKO FŽO V ČR

hádek a bajek, které patřily povražděným dě
tem, pomalované barevnými tužkami dětských
rukou...
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29. září odjel z Terezína druhý transport
s 1.500 vězni, také do Birkenau, kde byl ob
dobně decimován. Z obou těchto transportů
byli do osvětimské evidence zařazeni jen jed
notlivci. Ostatní, pokud prošli selekcí, byli
posláni na pracovní komanda do jiných táborů.
Téhož dne odjel do Osvětimi po návštěvě
těšínského tábora válečných zajatců delegát
Mezinárodního výboru Červeného kříže dr.

NOVOROČNÍ POSELSTVÍ

8. září uveřejnil londýnský časopis Čecho
slovák reportáž VI.Borka z osvobozeného Majdanku: Nejhroznějšípohled poskytují knížky po

6. září zapsal Egon Redlich do deníku: Na
táčejí Jilm o životě v ghettu... Film, který uká
že Židy, jak žijí radostná bez starostí ve vel
kém veselí...
______

rodního výboru Červeného kříže 6.4.1945.
Film se nejmenoval Vůdce daruje Židům
máslo, jak se traduje, ale prostě Terezín dokumentárnífilm z Židovské sídlištní oblasti.

internovaných v Terezině, kterým palestinské
úřady udělily vstupní certifikáty, za Němce in
ternované na britském a americkém území.

21. září se obrátil československý ministr
zahraničí Jan Masaryk na britského a americké
ho velvylance s žádostí, aby se jejich vlády za 
sadily o uskutečnění vvměnv židovských osob

V září 1944 si zapsala terezínská vězeňkyně Eva Roubíčková do deníku: ...na Slovensku

9. září psal K.H.Frank Hitlerovi o situaci
11. září skončilo v Terezíně natáčení lživé 
v Čechách a na Moravě: Připravenost k po ho filmu o ghettu. Jeho premiéra (a podie
všeho současně i demiéra) se konala o sedm
vstáníje všeobecná...
měsíců později při návštěvě delegace Meziná

PŘED PADESÁTI LETY
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Připravil k tisku strýček Vašátko otec pěti dětí.

R E S P U B L IC A

2. prosince 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Z místa méhx> _i
narození pochází
i Igor Romanovic
Jaworski,
který vyšel z
staré šlechty a
za komunistů se
oroslavil svým
oarádním útěkem
ze zamřížované
socialistické
lido-demo.Proni
kl na ruzyňském
letišti kordonem >
stráží a celníků,;
nasedl do letad
la směr Bělehrad
Tam byl sice zad
ržen a předán na
šim orgánům. Sta
lo se zač.6O-týc
let a vyfasoval
kolem dvou let.
Neznalost letiště v Bělehradě
způsobila, že by
zadržen. Po prii'
tu na Ruzyň byl
přiveden do míst
nosti, kde si ho
prohlíželo asi
Kanonizace svátého Rostislava, knížete Velkomoravského
Ї5 vysokých důs
Pravoslavnou církví v Českých zemích a na Slovensku
tojníků a civilů
29. X. 1994 Prešov / 30. 10. 1994 Brno
Chtěli vidět na
vlastní oči tak
odváž.člověka.VH J
Stále nemohu pochopit ten paradox, kdy dnešní novináři i
celá společnost se holedbají jak jsou pravicoví proti těm,
kteří excelovali v 68 roce. Ale přesto vidím stále ten roz
díl, tehdy noviny a čsasopisy plné příběhů a otřesných osu
dů lidí vyšlých z pekla mučíren v 5O-tých letech. Tehdy js
me. s obdivem aplaudovali odvážným demokratům, kteří se neUvnitř čísla : zalekli totaTltuí nroui. Diies"'~je v
médiích pusto a prázdno. V srdcí1. Svatý kníže
ch to s-amé. Alfou a omegou jsou
тзло + п-оістг jen P«níze a Klausův pragmatismus
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2. Ing.Oldřich T i h e 1 k a: Svědectví politického věz
ně Františka Hrdličkýo českém Mauthausenu.
3. “ZSČ" ze 17.11.1944: Mezinárodní studentský den.
Henlein a Frank chystají útěk.
Předpokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
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Svatý kníže Rostislav
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku právě uskutečnila ofi
ciální kanonisaci velkomoravského knížete Rostislava. Slavnostníkanonisace se
konala dne 29. října 1994 v Prešově a dne 30. října téhož roku v pravoslavném
chrámu svátého Václava v Brně.
Vždy, když se zamýšlíme nad východní misií svátého Cyrila a Metoděje na
Velké Moravě, neměli bychom zapomínal na Duchem Svatým vedeného panovní
ka svátého Rostislava, jenž společně se svátými bratry stojí u počátku duchovní
ho, kulturního i politického života slovanských národu. Právě osvícený kníže
Rostislav pozval do země velkomoravské „episkopa i učilělja takovaho, iže by ny
v svoj jazyk istuju viru christianskuju skazal, da byša i iny strany toho zrjašče
podobily sja nam.“ Svým, na svou dobu nesmírně osvíceným záměrem kníže
Rostislav inicioval vypravení vzdělaného „filosofa“ svátého Cyrila a schopného
organisátora svátého Metoděje byzantským císařem Michalem 111. a učeným
cařihradským patriarchou svátým Foliem na území našich předku.
Svatý Rostislav se ujal vlády na Velké Moravě kolem roku 846 a brzy si
uvědomil, že má-li být křesťanství plně přijato velmoži i lidem, nemůže být do
země uváděno misionáři, kteří zneužívají vznešené poslání apoštolu pro politické
cíle a káží v nesrozumitelném jazyce. Po neúspěšné žádosti o pravé učitele víry
u římského papeže požádal sv. Rostislav v roce 862 o misionáře v Carihradu.
Svatí bratři poslaní z Nového Říma byli na svoji dobu neobyčejně vzdělám
mužové modlitby s bohatými misionářskými zkušenostmi a nezlomným cha
rakterem, kteří plně pochopili Rostislavovy záměry. Vytvořili slovanské písmo
a přeložili do jazyka Slovanů Bibli, liturgii svátého Jana Zlatoústého i svátého
Basila Velikého a další důležité bohoslužby. Jejich misijní dílo a příklad svátého
života se setkal s velikou odezvou a podporou ze strany velkomoravského pa
novníka i slovanského lidu, který mohl konečně porozumět radostné zvěsti
Evangelia a definitivně odvrhnout pohanské pověry.
'Pato slibně se rozvíjející práce pro Krista a Církev byla však brzy zkompli
kována misionáři z franské říše. Ti si brzy uvědomili, že dílo svátých Cyrila
a Metoděje podporované zbožným knížetem Rostislavem klade základy velko
moravské nezávislosti. Latinští a franští misionáři falešně obvinili svaté bratry
z používání „ncposvěceného“ jazyka a pokoušeli se šířit novotářské učení
o Duchu Svatém. Svatý Konstantin (později Cyril) zvítězil svými argumenty nad
„trojjazyčníky“, když se s nimi setkal při otevřené disputaci v Benátkách, kde
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čekal na kxí, která ho měla spolu se svátým Mehxlějem a nejlepšími žáky
přepravit do Carihradu. V Cařihradě měli být tito žáci vysvěceni na biskupy
a kněze pro velkomoravskou církev. Situace se zkomplikovala převratem v By
zanci a skutečností, že svalí bratři dostali pozvání od papeže Mikuláše 1. do Říma.
V Římě věrozvěsti opět obhájili svou misijní práci a slovanský bohoslužebný
jazyk. Svatý Cyril v Římě zemřel dne 14. února 869. Před smrtí složil mnišské
sliby a prosil Metoděje, aby pokračoval v misii mezi Slovany.
Mezitím se situace na Velké Moravě v mnoha ohledech změnila. Sv. kníže
Rostislav úspěšné bránil svou zemi před ozbrojenými útoky Franku. V roce 870
byl však zrazen nitranským knížetem Svatoplukem, který ho uvěznil a vydal
nepříteli. Kníže Rostislav byl odvlečen do Řezná a za přítomnosti franského krále
Ludvíka souzen a mučen pro svoji lásku k lidu a věrnost apoštolskému učení.
Nakonec byl Franky odsouzen k smrti, oslepen a uvržen do žaláře. Zemřel po
lirozném utrpení, podle všeho ještě koncem roku 870 v některém bavorském
vězení.
Svatý Metoděj byl zajat na své zpáteční cestě z Říma na Velkou Moravu. Byl
souzen a surově bil franskými biskupy. Velká Morava se i s přičiněním Svatoplu
ka dostala pod franskou nadvládu, ale knize Svatopluk v krátké době Franky
přestal podporoval a začal usiloval o opětnou samostatnost státu, který předtím
zradil. Z historických pramenů se dovídáme, že to byl panovník bez zásad
politických i mravních. Když bylo zřejmé, že Svatoplukova politika proli Fran
kům na čas zvítězila, římský papež se rozpomněl na uvězněného svátého Meto
děje a zasadil se o jeho propuštění. Svatý Metoděj se mohl vrátil ke svému
slovanskému lidu a apoštolskému dílu, které mohlo před léty vzniknout jedině
díky osvíceným plánům a podpoře sv. knížete Rostislava. Avšak vliv franských
a latinských duchovních, kteří na rozdíl od svátého Metoděje nekárali Svatoplu
kův neřádný život, nadále již zůstal na Velké Moravě silný.
Blahověmý kníže Rostislav pracoval spolu se svátým Cyrilem, trpěl spolu se
svátým Metodějem a nakonec zemřel pro svůj lid a pravé učení Kristovo. Ti,kteří
později ovládli velkomoravské území, usilovali, aby Rostislavův svaty život
a apoštolské dílo Rostislavem pozvaných soluňských bratří bylo zde ijavždy
zapomenuto. Žáci svátého Metoděje byli po smrti svého učitele vyhnáni a prodáni
do otroctví. Boží prozřetelnost však zachránila jejich životy pro požehnanou
apoštolskou práci mezi jižními a východními Slovany. Plány svátého knížete
Rostislava umožnily ve středověku vznik vzkvétajících slovanských církvj a kul
tur u Bulharů, Rusů a Srbů. Tím bylo jeho zbožné životní přání alespoň částečně
naplněno.
Oficiální kanonisaci svátého knížete mučedníka Rostislava Pravoslavná cír
kev v Českých zemích a na Slovensku splácí tisíciletý dluh památce osvíceného
panovníka, který stojí u počátku naší křesťanské duchovní kultury a naší národní
nezávislosti.
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І Víte, že...

”

— Kolchoz je zkiatka slov
Боєць Василь Тегза
гово німці провадили 8 поло
> kolek ti vii«'je choxjajstvoí a označuje
На другий день після визволен нених червоноармійпів. Селяне
ня Червоною Армією Хусга. до повибігали з хат, щоб щось п - společné hospodaření ua půdě, kterou
věčného používání so
міста зійшлося багато селян з дати полоненим. Німці приклада stát dal
блишпх сел на мітіпг. Па трибу ми розга-чялп народ. Одип німець větským rolníkům. Je to zemědělské
ні украгаенпй прапорами виступа вдарня прикладом і мою маму. výrobní družstvo. Kolchozy mají
ли вчителі, робітники, студенти, Вона і тепер лежить хвора від výrobní plán, podle kterého dodá
та селяни. Радість була велика, удара. Тоді мені батько сказав: vají podle stanovených cen svou
кожний промовець висловлював сло — Бачиш сину, які німці. — Я produkci státu. I daně se platí sklizni.
ва подяки впзволптельнппі Черво тоді пообіцяв батькові, що пом Nad plánová v у roba patří kolchozu,
který' s ní nakládá podle rozhodnutí
ній Армії. Михайло Буркуні, 50- щу ся їм.
річний селянин з Боронлвп гово
Тепер я в армії. Знайшов тут členů. Spiáva vyplácí svým členům
рив найбільше 1 найгарніше. Йо своїх знайомих, що вже довго во částí sklizně. Výplata se koná podle
го слова — найкраще віддячимо юють, вони мене навчать, як тре stanovené sazby pracovních výkonů
ся Червоній Армії, коли візьмемо ба воювати. Мій батько наказав (»trudoduiu, pracovní dny), a to tak,
зброю до рук і будемо винищу мені бути хоробрим воїном. Бать že každý člen kolchozu dostává ta
kový podíl z produkce kolchozu,
вати фашистів так як Червона Ар ків наказ я виконаю з честю.
jaky si podlp léto sazby svou prací
мія — були манифести всего на
Боєць Петро Одах
osobně vydělal. To znamená, kdo
селення Хустського округа.
Мене мадярн хотіли змусити víc pracuje, dostane podle své práce
Молоді нарубки і старі люди пійти до мадярської армії, але я
гурьбою добровільно зголошува втік і переховувався в лісах. Нас víc, kdo míň, dostane míň. Kdo z
vlastní viny nedosáhl aspoň 150
лися до нашої армії.
було в лісі багато і ми нетерп trudoduí ročne, vylučuje se z kol
ляче чекали коли прийде та хви chozu. — Se svou výplatou může
Боєць Іван Габурець
Мені тепер 20 років, але досить лина, щоб можна було вступати kolchozník nakládat podle libovůle,
вже натерпівся від мадярів. На в армію. Пишаюся, що можу во t. j muže ji sám spotřebovat, muže
сильно мене взяли з дому та від ювати в рядах бійців першої бри ji prodat ua volném trhu atd.
правили до Лавочного копати око гади, яка своїми боями па Укра
Traktorové stanice [Ml S] obsluhuji
пи та пілити ліс для бліндажів. їні прославилася. Свій обов'язок kolchozy a provádějí níťcliauisované
Я, як і більше моїх товаришів воїна викопуватиму чесно і свідо obděláváni půdy, sklizeň i senokosyвтік і приєднався до партизанів. мо, буду біти фашистів до остан
Kolchozy jsou různé: zemědělské,
Мо часом надходили до Лііпець- ньої капки крові.
rybářské, lovecké atd.
кої Поляни. Один раз ми сиділи
в хаті, коли німці вели з села
групу селян до Німеччини. Б нас
були руські автомати і гранати.
Gobbels nedávno mluvil o úspěších německého válečného loďstva. Zvlášt
'Ірьох німців мп на шляху вбили si pak chválil německé podmořské loďstvo, jehož tonáž, jak řekl, den ze
а два втекли. Селяне пристали до dne stoupá.
Nevíme docela přesně. Jaká je oyní produkce německých loděnic, ve
нашої партизанської групи.
Теперь я радію, що буду мати kterých se stavějí ponorky. Víme pouze, že mají dosti často vysoké ná•.slety, které v docích loděnic zanechávají velmi hluboký з jekl bych
добру зброю і доста патронів, щоб těžký, až šestitunový dojem. Tylo dojmy jsou velmi působivé, myslíme
ще більше я міг бити німців та však, že sotva pod jejich vlivem sloupá výroba ponorek.
магярів як дотепер.
A přece jen Góhbels má bezpochyby pravdu. Tonáž učmeckého pod
mořského loďstva skutečně stoupá a posledně dokonce velmi rychle. Tak
Боєць Михайло Вайда
n. př. před 5 dny, s potopením Tirpitze, stoupla tato tonáž hned o celých
Червона Армія вже була в 45.000 lun, což se vyrovná vodnímu výtlaku uěkolika desítek ponorek.
Бочкові. Через наше село ВопіMá se tedy pan Gobbels přece činí chlubili.
S —c
ji

MÁ SE ČÍM CHLUB1T1
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MEZINÁRODNÍ
STUDENTSKÝ DEN
П.— Praha před pěti lety. Zdi polepeny vyhláš
kami o stanném právu. Ulicemi proclázejí po zuby
ozbrojené oddíly SS-ákti s přílbami na hlavách. Proti
komu? — Proti českým studentům, kteří nemají
zbraní, ale jsou německým otrokářům nebezpeční svou
láskou k vlasti a neuávislí k otroctví.
•

•

♦

28. října 1939 vyšel pražský lid do ulic. Nezlomen
hakenkrajcein na Pražském hradě a jásotem Němců
nad rozsápaným Polskem, demoustroval svou lásku k
svobodě, (leslapáci uičli plné ruce práce. Strhávali
s kabátů odznaky republiky, bili, zatýkali, stříleli do
lidí. Jedním z padlých toho dne byl student lékařské
fakulty .Jan Opletal.
Podlehl svému zranění a 15. listopadu tnu vystro
jili studenti pohřeb. Zúčastnilo se jej tisíce pražských
studentů a stal se novou demonstrací proti uacistické
hrôzovláde.
Frank a Neuratli využili léto příležitosti, aby se
vypořádali s českou kulturou. Na rozkaz z Berlina
byly do Prahy poslány zvláštní úderné oddíly.V noci
ua 17. lislopad byly přepadeny studentské koleje,
studenti a studentky zatčeni, zbiti, odvlečeni do
SS-áckýcli kasáren v lluzyui, někteří postřílení, většina
poslána do koncentračních táboru, 'tentýž osud stihl
i studenty ostatních českých vysokých škol — v Brně
a v Příbrami. Pres 150 studenili bylo zabito. 4001) po
sláno do koncentráků v Orauieuburgu, Buchenwaldu
a Dachau.

17. listopadu zavřeli Němci všecky české vysoké
školy, úředně ua 3 roky, ve skutečnosti s úmyslem
navždy. Český národ se měl státí národem nádeníků
a sluhů. Nacisté proto nařídili, že i nezatčení studenti
nesmějí pokračovat ve studiích ani v Německu, ba
nesmějí ani konat jiné práce kromě fysické. Kdo яі
lakovou práci během 48 hodin nenašel, byl odvlečen
ua nucené práce do Německa. Pak začalo zavírání
ostatních českých vědeckých ústavů, drancováui klinik,
»číštěni« knihoven atd. Studentské koleje a fakulty
Karlovy university se staly kasárnami Gestapa.
Tak Němci uskutečnili »českon kulturní autonomii
*.
•

♦

*

Uplynulo 5 let. Vzpomínáme zavražděných studentů,
vzpomínáme 4.000 mučených v koncentrácích, z nichž
po přestálých hrůzách málokdo se vrátil.
Vzdomínat neznamená naříkat. Vzpomínat neznamená
zatínal bezmocně pěsti. Vzpomínat — znamená trestat.
Němci z nás chtěli udělat otroky — přichází bouře,
která navždy smete otrokáře. Němci zavřeli naše vy
soké školy. Otevřeme si je sami!
Němcům však slibujeme, že jejich vysoké školy
nebudou již uikdy vyrábět vynálezce ?dušeliubek<,
>'lékaře-< z. Majdancku a >právuíkv« z Volks^ericbtů.
Slibuj; to s uámi studenti celého světa, kteří šedneš,
t mezinárodní studentsky den shromažďují na svých
školách, aby si znovu připomněli ideály, za které
padli před 5 lety hrdinové v Praze.

І
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V Maďarsku ďalší postup

Protesty proti odzbrojeniu
belgických vlastencov

Operačná správa Sov. iní. kancelárie z 16. novembra:

Dopisovateľ Beuterovej kancelárie
hlási z Brusselu, že predseda bel
gickej vlády Pierlot potvrdil roz
hodnutie vlády o rozpustení a od
zbrojení organizácií hnutia odporu
do 1B. novembra. Rozhodnutie o tom,
že len niektoré ozbrojené jednotky
hnutia odporu hudú prijaté do ar
mády a že všclkv ostatné budú roz
pustené, vyvolalo protesty v celej
zemi a je príčinou novej vládnej
krízy. Členovia vlády sišli sa na
zasedaní, aby na porade posúdili
vz.niklú tým situáciu.

Behom 16. novembra naše vojská v Maďarsku s bójami sa zmocnily
mesta a železničnej stanice Jászárokoszállás. železničnej križovatky
Vámosgyórgy a obsadily viac ako .40 obcí, medzi nimi Tisza-I.adány.
Takta-Szada, Ouód, Mályi, Kisgyiir, Borsvidgiiszt, Tárl, Tarnabod, Zarank,
Puszta-Monostor, Dani a železniční stanice Mezonyék, Puszta-Monostor,
Gyornró.
■ Na ostatných úsekoch frontu činnosf rozvedčíkov.
15. novembra bolo zničene 10 nemeckých tankov.

VOJNA V ZÁPADNEJ EURÓPE
Spojenecké vojská pokračovaly v ofenzíve v priestore Weyerla (Holandsko)
postúpily o približne 5 km.
V priestore Etisclnveiler-Langdorf (Lotrýnsko) boly odrazené nepriateľské
protiútoky. Spojenecké vojská sú v Baronvvcilcru, Murkiugeíie a Gtiblinge
a dosiahly priestor Marsala.
Severovýchodne Baccarat hol po ťažkých bojoch oslobodený St. Paul.
Nemci pod stálym tlakom sii nútení k ústupu juhovýchodne Bniyere.
V priestore Bellorta spojenecké vojska postúpily o,niekoľko míľ v doline
rieky ííoubs

a

Henlein a Frank
se chystají k útěku

Němečtí váleční zločinci se snaží
před svylii útěkem vyvezli za hra
nice peníze a jiné cennosti. Hlav
ním' sprostredkovatelem pro převod
V Itálii jednotky K. armády pokračujú v postupe severne a západne cenností z okupovaného Holandska
od Forli. Severne Forli spojenecké vojská na širokom frorle dosiahly rieky byl mnichovský ředitel banky Bjoro
Montone. Západue Forli spojenci obsadili Zeirignonc. Hradská Florencia — ' sen. Z Holandska bylo vyvezeno
5')0 milťonň předválečných marek,
Forli je v rukách spojencov.
Na ostatných úsekoch činnosť hliadok.
co se rovná 4 miliardám předváleč
14. novembra vysadili spojenci menšie, jednotky na ostrove Melos ných korun.
v Egejskom mori.
Za opatrování falešných dokuroeutú a pasu pro výjezd do ciziny se
dávají velké peníze. Mnoho němec
DELEGÁCIA VARŠAVY U STALINA
kých rodin žije jiz. dnes v cizině
Predseda rady ľudových komisárov SSSIl. maršál Stalin prijal delegáciu pod falešnými jmény.
mesta Varšavy: primátora mesta Spycmilského a zástupcov Národnej rady
l lók fašistických pohlaváru při
Varšavy. Delegácia odovzdala maršálu Sialiaovi dar bronzový erb Polska,
ktorý pečlive schovávali robotnici Prany-Varsavskej v dobe nemeckej pravuje drážďanská kancelář, jejímž
šéfem je Karl llemmich. tato kan
okupácie.
Primátor Spvchalski v svojej reči uviedd, že 7. novembra, v deň celář připravuje také útěk Konráda
Októbrovej revolúcie sa iisniesla Národná rada laišavy, poliliike, odbo llcnleiiia a K. II. Franka. Kance
rové organizácie a duchovenstvo, vyjadril svoju vdačnosl, usloboditeike lář je v stálém spojení se švédskou
Červenej armáde a maršálu Stalinovi. Obyvatcislvo tarsny s nad'cnim pmorkovou společností. kleni má
schválilo loto usneseme, ktoré je súčasne výrazom jeho solidárnosti s po útěk sprostredkoval.
litikou Národnej rady a Výboru národného odobudctiia’i’olAa.
Pro fašistické zločince je země
Maršál Stalin v svojej odpovedi povedal: l'r:(‘mam s vďakou dar hlav koule malá. Budou chy ceni, at utečou
ného mesta Polska, ako znak bratskej lásky j.uMo ivo náioda k národom kamkoliv a předány soudtim lé země,
Sovietskeho svázu a ako symbol pevne!. ’ Ьі;ні.ло s»ázkti medzi i'ol.'kom ve které spáchali své zločiny.
a Sovietskym svázom proti spoločnému iieprtaleíovi -hitlerovskému Nemecku.

Za svobodné Československo

17. listopadu 1944.
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U ZENITČÍKOV
тратаку ■ за контратакою. Своб.
Галамба стріляв то з кулемета,
то з гвинтівки. Влучним огием
бувший кухар положив декілька
фріців.
рт. -р

,1у.\а.1И бп1ц| ДОВ0В1Д1. рг. Курииово! Пасти.
3 Кожинм днем росте цейна
В останн! тумашп дп! шпень СВЦ0М1СП. серед наших зе!нпннав.
Вызволении Кариатсько! УкраТка авмщш .мало вняв.ин: чннннп.
И11,
ще 61.11.111с виклику». ;: .хотен
в 110В1Т|>1п, але. зе1нтпн|;н не пе
рестают!. и ран и н;и и над своГм ия до бойово! чинности ше б|.н.знаниям. Порядок па огневш но- в.с зросла надш, шо близокий
знцИ, гарман акуратно замасьо- день перемоги над 111меиько-мавани Щодня нровалтси бойои! дярськимн загарбппками.
рг. Качур
заняття шд кср1вннитвоч 1.чУмапдпр1в батарей. Як правило бувае,
то [веля заняття но батареях
ЗАМ1НЯВ ЧЕРПАК ЗА
провалиться крупове чнтання га
зет та жу рпа.ив.
ПУЛЕМЕТ
Зештшпав 1 на персдовП! не заПошаною I .иобов'ю серед 61Йбувають повесе.1нтнся. Гармошст шв зенппшив корвстасп.ся своб.
Першчек виграван весел» 1 бойов! Галамба. Довгий час вш, як В1Дмс.юдП па сво1й гармонии. Зешт- мшний кухар кормив 6И1Н1В зештникн маюсь досить роэшшспу «са шийв смачппмн овцами та ве.
модеятельность*. Тапцорн своб. черямн.
Л н дес. Шишова сеопш ташшми
Коли ми розиочали бо! в Кар
не мало забавляюсь товаринпв
патах то своб. Галамба заявив
В день р|чпшй визволенця Ки командиров! роти, що вш хоче бу
ша зе1птник11 ила шту вали пам’яг- ти в строю. •
В боях за коту II. рота зештннй»веч!р. Учаевики бо1в за сто
янию Укани розиовца.ш сво! бо ншив занима й! оборону в бойових
нов! доении. 3 захоплепням внс- порядках 111Х0П1 1 набивала кон-

V posledných bojoch sa uie raz
stávalo, že PI. oddiel zasahoval ďo
bojov proti pozemným cieľom. Svoje
úkoly v 'takých bojoch plnia PL delo
strelci tak dohre, ako pri PL obrane.
\ ďaka obetavej práci npor. R. a
ostatuých veliteľov, uaši zenitčíci
sa v bojoch dobre osvedčili.
Vo voľnej chvíli naši PL delostrelci
sa učia a zdokonalujú svoje zualosli.
Npor. R. neustále doziera ua učenie
a predáva vojakom svoje bohaté
skúsenosti. - Delá sú dokonale masko
vané. Pomocník delmajstra ml. serž.
Iv'ordjukov často kontroluje stav
zbrani a ešte sa nesialo, aby našiel
väčších závad.
rt. Dulov

ZE SOVĚTSKÉHO SVAZU

ZO SVETA

3 життя
ЗЕН1ТНИН1В

Za 14 měsíců
Dělníci a správa kokso-chemického závodu v Staré Makejevce(Donbass) dokončili obnovovací práce na
poslední koksové baterii. V nejbližší budoucnosti tento závod dá
do diodu všechna oddělení, která
tam existovala do války, čím bylo
dosaženo úplne obnovy závodu. Vý
roba dosáhla předválečné úrovně.
Připomeňme si při lom. že tento
závod byl Němci skon) úplné zni
čen a že od osvobození Doiibassu
8. září I943 do dnešního dne up
lynulo pouze 14 měsíců.
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Péče o dětí padlých hrdinů

Do Odessy přiletěly děli letců,
kteří zaliv unii v bojích s nemeckými
okupanty. Pro tyto děli byl v jednom
z nejlepšich lázeňských misi otevřeu
dětský dítm, ve kterém se bude vy
chovával asi Vliti dělí.

Letci civilního letectva převzali
ochranu nad tímto domem. \ okolí
Oděssy se připravuji jole 3 dětské'
domy pro děli uámořiiikii, tankistu
a partyzánu, kteří zahynuli za války.

Zenitčíci
sa zdokonalujú

— iažké bombardovacie lietadlá
útočily na závod pre výrobu umelého
benzínu v Dortmunde. l.‘>. uoveiubra
večer ľahké bombardovacie lietadlá
bombardovaly Berlín.
— Skupine maršalov a generálov
boly odovzdané rady za dlhoročnú
službu v Červenej armáde.
— Štátny minister l.ew prehlásil
v britskom parlamente, že. Frano
nebude pozvaný na mierovú konfe
renciu, ponaváé britská vláda пе|Юvažuje za potrebne, aby sa konfe
rencie zúčastnily státy, klore iiieím
nepřispěly k mieru.

"vlády vládě". Věřím tedy v půjč
ky, které mají ekonomickou pod
statu a ekonomickou motivaci, ne
v půjčky politické. Půjčky poli
tické vyhovují ex-komunistickým
"reformátorům", protože je udržují
trochu déle u moci. Mým záj
mem není udržovat nikoho u mo
ci, ale pomoci zlepšit výkonnost
čs. hospodářství a životní úroveň
všech obyvatel.
Nejsem sám. Sdílím své názory
s americkými konzervativními
ekonomy, jako jsou Charles Wolf
(Rand Graduate School), Judy
Shelton (Hoover Institution),
Martin Feldstein (National Bureau of Economic Research) a Allan
Meltzer (Camegie Mellon Uni
versity). Proti této skupině ovšem
stojí liberální ekonomové keynesiánsko-monetaristického typu, ja
ko jsou Sachs, Summers a Fischer.
Souhlasím s panem De Grootem, že žádné zázračné alterna
tivy neexistují. Existují však al
ternativy založené na zdravém ro
zumu, dtu k obyvatelstvu, respek
tu pro ekonomické (ne politické)
myšlení, založené na rozvoji, ne
restrikci, spoléhající na národní
kapitál a národní kapitalisty a ne
na zahraniční spekulanty, a lich
váře.
Knížka prof. Matějky "Rozvojo
vá alternativa versus Léčba Klau
sem" tyto alternativy detailně po
pisuje. Mé brožury - "Ještě je čas"
a "ČSFR očima exilového ekono
ma" také poskytují potřebnou ar
gumentaci. Matějkův text je k dis
pozici i v angličtině (mé brožury
zatím ne) a je nyní přednášen na
jeho turné po USA. Čs. společ
nost průmyslových ekonomů i
Společnost čs. odborníků tyto al
ternativy dále rozpracovávají. '
Ještě v něčem se lišíme od pana
De Groota. Tým MMF nedávno
navštívil Soudružestvo. Po shléd
nutí vší té bídy a zoufalství obča

nů, po shlédnutí plakátů "Jsme za
tržní hospodářství, ale ne za vra
žedné ceny", a po tom, co tisíce
studentů vyšlo v Taškentu do ulic
protestovat proti zvyšování cen
státními monopoly - a šest jich
bylo demokratickými "reformisty"
zastřeleno - po tom všem tým
MMF doporučil následující:
"Okamžité zvýšit ceny energie a
paliva 10-15kráL Tím se výrazné
omezí vnitřní poptávka po ropě.
Soudružestvo tak bude moci vý
razné zvýšit svůj export ropy a
ropných výrobků a tak zvýšit pří
liv tvrdé měny. Tak bude lépe
moci včas splácet své zahraniční
dluhy."

Mohu pana De Groota ubezpe
čit, že toto již není ekonomické
myšlení, ale biblická lichva. Mohu
jej dále ubezpečit, že jsem šoko
ván arogancí týmu MMF nebyl
jen já, ale i většina americké
veřejnosti.
Občany ČSFR pak mohu ubez
pečit, že takhle "ekonomicky" my
myslet nikdy nebudeme a že za
budoucnost ČSFR budeme i v
USA bojovat ze všech svých sil.
Prof. Milan Zelený

Betonová monstra
Počátkem našeho století byla na
světě jen tři velkoměsta s počtem
obyvatel převyšujícím pět miliónů.
New York, Londýn a Paříž. K blí
žícímu se roku 2000 jich bude na
šedesát. V rozmezí sto let stoupl

počet "měšťáků" z 200 miliónů na
tři miliardy! Před rokem čtyři
aglomerace - podle statistik Orga
nizace spojených národů - měly ví
ce než patnáct miliónů obyvatel:
Mexico City, Tokio, New York se
svými předměstími a brazilské Sao
Paulo. Mexico se svými více než
dvaceti milióny duší drží zatím
světový rekord. Ale na jak dlouho?

Sao Paulo je demograficky před
hání a je pouze otázkou času, kdy
se město pod Popocatepetlem octne
na druhém místě. Když v demo
grafickém žebříčku maličko sestou
píme, najdeme tam jména dalších
kandidátů a kandidátek na světové
prvenství - Bombay, Kalkata, Ká
hira a další.
Bezhlavá urbanizace klade ne
malé problémy, které vyžadují na
léhavé a bezprostřední řešení, ja
kými jsou znečišťování ovzduší,
automobilová doprava, vymykající
se policejní kontrole, váznoucí
plynulé zásobování, otázka rezerv
zdravotně nezávadné vody, likvi
dace odpadků. Ale také populační
potíže, neboť jen například v
egyptské Káhiře se rodí denně asi
tisíc dětí! Beton nepochybně po
stoupí, zeleně v cementových mon
strech ubyde, avšak také hlína se
přihlásí ke slovu, protože chudým
rodinám a jejich přírůstkům ze so
ciálního hlediska nezbyde nic ji
ného, než si někde na předměstí
velkoměst vlastními silami a z
vlastních zdrojů postavit bídnou
chatrč z bambusové kostry stme
lené jílem a pokryté lepenkou či
rezivým vlnitým plechem.
Sociální anarchie, zatím anar
chie mírového soužití betonu a hlí
ny. New York se z nedostatku mís
ta rozrostl do výšky mrakodrapů,
jeho tichomorský konkurent Los
Angeles se roztáhl do šířky desítek
kilometrů. Chudá předměstí mno
ha měst "třetího světa" se bídou
zvětšují.
Chmurná vyhlídka do začátku
třetího tisíciletí. Kdo to nakonec
vyhraje? Cement nebo chlorofyl?

Svědectví politického vězně
-

Františka Hrdličky
o českém Mathausenu
ZPRACOVAL: ING. OLDŘICH TTHELKA

Smutné jsou vzpomínky 78ti
letého politického vězně, "mukla"
padesátých let Františka Hrdličky
z Hradčan na okrese Prachatice,
na dobu nuceného pobytu v bolše
vických vězeních, táborech a kon
centrácích. Osm roků musel trpět
v různých "zařízeních" jako byly
Mořina, jáchymovský ústřeďák a
Bytíz u Příbrami. Nikdy mu z pa
měti nevymizely mnohé zážitky,
které z celé té plejády mučení a
tyranie jaksi vyčnívají nad hladinu
těch ostatních stejně tak krutých.
Patří mezi ně slova náčelníka tá
bora Bytíz, kterými "vítal" poli
tické vězně po přísunu do tábora:
“Vy, velezrádci, půjdete odtud
všichni jen nohama napřed!"

,’

’

SL Knž/RFE
Interview i vydavatelem Milo Komín
kem, kiert bylo vysQ&no televizí v Torontč
(17 krát), je už v ČSFR na VHS videoka
zetách PAL Obíhá v Praze, Písku a Frýd-

ku-Místku.

Informace v redakci "SvédomF.

i
í

Jméno tohoto lidumila jsem už za
pomněl, ale to, co řekl a co násle
dovalo potom, na to určitě nikdo
z dosud žijících muklů nezapom
něl, uvádí František Hrdlička a
pokračuje.
Závod byl tehdy ve výstavbě a
my vězni jsme byli donuceni pracovat na výstavbě závodu po "nor
mální" práci v šachtě, ať už to
bylo po odpolední nebo noční
směně. Museli jsme pracovat bez
stravy, vyhladovělí a za nelidských
podmínek. Od hladu jsem při prád několikrát omdlel a nebyl jsem
sám. Toto utrpení trvalo víc než
dva roky, až vyvrcholilo velkou
stávkou celého tábora. Pamatuji

8

si, že to byl ruský dozorce, který
se nás muklů dotazoval, proč stáv
kujeme. A když jsme mu řekli, že
od hladu nejsme schopni žádné
práce, rozzuřil se a s pistolí v ruce
se hnal na velitelství tábora a
křičel, že "je" tam postřílí. Nepostřílel! Přesto se domnívám, že
to mělo účinek. Hned v tentýž
den odpoledne nám dali chléb,
najedli jsme se a tak jsme si
mnozí zachránili snad i život.
Jenže, za ruského dozorce se
nám krůtě mstili čeští bachan a
estébád. Zahájili mimořádně čas
té "fileunky", následovaly dlouhé
hodiny stání na nástupišti, za
mrazů a zimní nepohody. Naše
lehké vězeňské oblečení nebylo
nic platné. A když si někdo vzal
sebou třeba jen ručník na krk,
bachan mu je surově strhli a
sebrali, dotyčný vězeň jej musel
navíc zaplatit. Nedá se popsat
všechno to utrpení a týrání, mu
čení prad i o největších svátcích,
o hladu a zimě. Teprve rok 1956
nám přinesl náznak úlevy z tohoto
krutého utrpení, kdy už se zdálo,
že jsme všichni na kond svých sil.
Na stávku doplatilo asi šedesát
vězňů, které estébád podezřívali,
že byli jejími organizátory, což
nebyla pravda. Byla to spontánní
hladová stávka, kde hlavním a
všemocným organizátorem byl
hlad a zoufalství. Podezřívaní
9
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vězni byli odvezeni neznámo
kam, nikdy a nikdo o nich už ne
slyšel, přesto, že mezitáborové
zpravodajství fungovalo spole
hlivě.
Předpokládám, uvádí František
Hrdlička, že jsou na živu ještě
někteří političtí vězni, kteří něco
vědí o českém Mathausenu, o
Pankráckém komandu "Mořině" u
Berouna. Dosud jsem o této ko

munistické mučímě, od listopadu
1989 nic neslyšel ani nečetl. Budu
velice vděčný každému, kdo mi o
tom něco napíše, kdo jako já pro
žil tamní surovosti a hrůzy komu
nistické tyranie. Český Malhausen, jak jsme tomuto místu všeo
becně říkali, byl kamenolom na
vápenec pro Kladenské železárny.
Otřesné bylo pro každého, kdo
jen tento kamenolom spatřil. Byly
to lomy hluboké přes 100 metrů,
odkud byl každý pokus o útěk
předem určen k zatracení. A pře
sto jsme byli bedlivě střeženi zá
vodní stráží, uniformovanou stráží
s puškami. Strážili nás příslušníci
komanda věznice Pankrác. Ještě
dnes mi přechází po těle strach,
když si na to vše jen vzpomenu.
Ano, byla to součást bolševické
ideologie, aby nás morálně i fy
zicky zničili, když se jim to ne
podařilo ani po půlročním týrání v
estébáckých kobkách.
Vyhladovělé a slabé nás dali na
otrockou práci rozbíjet palicemi
odstřelený vápenec a nakládat jej
do vozů železniční vlečky. Každý
den odvážely vlaky velké množ
ství vápence pro železárny v
Kladně. Je dost možné, že dělníci
a zaměstnanci Kladenských žele
záren věděli, kdo a za jakých pod
mínek vápenec pro jejich železo a
ocel těží. Norma byla nadlidská,
bylo stanoveno, že každý mukl
musí denně roztlouci a naložit 22
vozů a přes 150 metrů tyto vozy
odvézt po úzké polní železnici.

Kolejnice byly bez výhybek. Těž
ké naložené vazy jsme museli na
sazovat na koleje železnými pá
kami - sochory. Byla to strašná
dřina a žádný z nás, kteří jsme to
prožívali, to dlouho nevydržel.
Kdo po týdnu práce neudělal
alespoň sedm vozů, "šel" po
směně do korekce a tam prožíval
to, co se snad ani nedá popsat. Z
toho mála jídla, které jsme do
stávali při naší práci v kame
nolomu, jsme v korekci dostali už
sotva polovinu. Do betonového
bunkru o rozměrech 3,5 x 3,5
metrů bylo někdy nahnáno i 30
muklů, kteří měli k dispozici
jedno vědro na potřebu a to také
většinou bylo plné a přetékalo,
takže už to samo bylo strašné. V
přeplněném bunkru mohli zbída
čení lidé pro nedostatek místa
jrožívat noční dobu už jen ve
skrčené poloze, při nejlepším jen
v sedě a ráno museli znovu na
stoupit do práce.
Nejhůř na tom byli lidé, kteří
předtím, než se dostali do bolše
vického vězení, nebyli zvyklí na
fyzickou práci, kteří pracovali du
ševně. Byli to různí intelektuálo
vé, kteří se v žádném případě ne
mohli rovnat s námi, kteří jsme
fyzickou, ale lidskou práci poznali
od dětství. Můj výkon byl 10 až
15 vozů denně, víc jsem neudělal

a to jsem jako zemědělec byl na
těžkou fyzickou práci zvyklý. To,
co na nás bachaři vymáhali, těch
22 vozů denně, nebyl schopen spl
nit nikdo. Bachaři věděli, že je to
nesplnitelné, proto také tak vyso
kou normu stanovili, aby každého,
ať se snažil jakkoli, mohli týrat.
Nepřetržitě jsme měli pohmoždě
né a bolavé ruce. Práce s vápen
cem bez ochranných rukavic pů
sobila na naše ruce zhoubně. Od
roztloukání vápencových balvanů
se nám na rukou utvořily nepřed
stavitelné mozoly. Jakékoli, byť
jen sebemenší ošetření nepřichá
zelo v úvahu. Mozoly na rukou
jsme si museli okousávat, jinak
nám trhaly maso z dlaní. Každé
pohmoždění a poranění hnisalo,
takže jsme měli ruce plné hnisa
vých boláků. Ještě dnes moje děti
vzpomínají na otřesný zážitek,
když při jedné povolené návštěvě
uviděly skrz drátěné pletivo moje
ruce, které jako vždy byly v
hrozném stavu. A nejen moje
ruce byly takové.
Z vápencového lomu jsme cho
dili strmou podzemní chodbou, po
níž jsme také vyváželi vápenec.
Po vyfárání z lomu nás čekali ba
chaři s připravenými puškami,
museli jsme nastoupit ke sčítání.
Pamatuji si, že často takovému
sčítání byl přítomen poručík Hav-

Máte problém snávratom
majetku v ČSFR?
Máme humorné riešenie z okolia Banskej
Bystrice na video kazete.
Kaseta + pošL S 12.00
Adresa:
Mr. I. Pelrik
50 Conroy Dr.
Guelph, Ontario
N1G 2V6
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rilko, byl to Rusín a říkal si par
tyzán, ale především byl surovec
a «artista. Jeho písklavým hlasem
řval: "Kdo nesplnil alespoň sedm
vozů, vystoupit!" Následovalo, že
vždy 30 až 48 muklů vystoupilo.
On už předem měl zjištěno, kdo
těch sedm vozů nesplnil. Poručík
Havrilko svoji moc uplatňoval
sprostým řvaním a surovostí. Kaž
dé jeho takové vystoupení po tzv.
sčítání končilo rozsudkem "marss"
do korekce, které platilo pro
všechny, kteří těch sedm vozů ne
splnili. Ti vězni, kteří do korekce
chodili často, kteří tam prožili
mnoho dní a nod po těžké denní
dřině, ti všichni tam nechali své
zdraví.
Počet vězňů, muklů v Českém
Mathausenu u Berouna, se pohy
boval od 150 do 200, bylo to po
dle přísunu a odsunu. Všichni věz
ni byli ve dvou ubytovacích ob
jektech, v každém asi jedna po
lovina. Jeden z nich, v němž jsem
byl já, byl zřízen z jakési bývalé
strojovny. Byl vybaven tříposchodovými kavalci, které byly plné
štěnic. Po ukončení každé směny,
po povinném sčítání, jsme byli
ihned uzamčeni v ubytovacím ob
jektu, až do ranního či odpoled
ního odchodu do práce. Jídlo jsme
dostávali dvakrát denně, ráno
kousek chleba a černou neslazenou tekutinu. Oběd byl až pozdě
odpoledne po šestnácté hodině,
po příchodu z práce. Jinak po celý
den jsme nedostali žádné jídlo.
Jako štěstí považoval každý, kdo
byl určen na škrábání brambor.
Tam zpravidla bachař povolil sníst
drobné brambůrky, které v létě
vyrostou z klíčících brambor. Sa
mozřejmě syrové, ale pro nás to
byla pochoutka, i když jsme vě
děli, že právě tyto malé "bram
bůrky" obsahují mnoho toxických
látek lidskému organizmu ško
dlivé. Zejména nám, kteří jsme

neměli žádný zdroj k vytvoření
ochranných látek v našem těle. A
to byl také zřejmě důvod, proč
bachaři byli tak ohleduplní a dali
nám možnost tyto škodlivé "plody"
konzumovat. V dané chvíli nebylo
možné uvažovat a chovat se nor
málně, hlad byl krutý vládce,
který nás měl zcela ve své mod.
Ve druhém ubytovacím objektu
byl asi stejný počet muklů, neměli
jsme však vůbec žádný vzájemný
styk. To nám v žádném případě
nebylo umožněno. Oni však pra
covali v jiném lomu a údajně to
měli poměrně nebo částečně lehčí
než my. Byla tam už jakási me
chanizace a tak se dalo předpo
kládat, že úměrně k tomu byla i
práce lehčí, ale zda to tak sku
tečně bylo, nevím jistě.
Mimořádné potíže jsme měli s
tělesnou hygienou. Vykoupat jsme
se nemohÚ, taková možnost nám
dána nebyla. Mýdlo jsme neměli,
to jsme nedostali, i tak by nám
bylo k ničemu. Měli jsme možnost
vodou jen opláchnout ruce a obli
čej, mytí rukou bylo spojeno s
dalším utrpením, neboť voda při
styku s hnisavými ranami na rukou
jen zvětšovala bolesti. S odstupem
času, když na to vše vzpomínám,
si nedovedu představit, že to
strašné utrpení někdo vůbec pře
žil. Ano, člověk vydrží víc než
zvíře.
Nejhroznější ze všeho byl hlad.
Viděl jsem jednoho mladého mu
kla, co u něho způsobil hlad, když
uviděl, jak do lomu spadla žába.
Skočil po ní, roztrhl ji a zhltnul ji.
Ano, jako hladné zvíře. To doká
že hlad. Zejména u mladých mu
klů se hlad projevoval hůř než u
starších. O krutosti hladu a kru
tosti náčelníka tábora, kteří nás
měli v mod, přesvědčí každého
čitatele událost, kterou jsem tam
prožil. Jeden příslušník závodní
stráže, vidouce náš hlad, nám se

svolením náčelníka přivedl vel
kého psa vlčáka, abychom ho sně
dli. Psa jsme přivedli až na ubikad, samozřejmě se souhlasem
náčelníka, kde statného vlčáka je
den mukl zabil a vše připravil tak,
že ho bude na druhý den po pra
covní směně vařit. Těšili jsme se,
že bude pochoutka, neboť bylo
dohodnuto, že každý z muklů do
stane kousek. Když jsme však
druhý den přišli z práce, bylo po
radosti. Ze statného vlčáka nám
zůstaly jen pahýly noh a hlava.
Jak jsme se později dozvěděli, psí
maso náš náčelník zpeněžil v Pra
ze. Vše měl on, ale i příslušník
stráže dobře promyšleno, proto
nám bylo dovoleno psa přivést až
na ubikad.
Stalo se jednou za mého pobytu
v tomto strašném táboře, že tam
přišla nějaká kontrola z Pankráce.
Byl to nějaký podplukovník, který
si nás prohlížel na nástupišti po
našem příchodu z práce, po vyfá
rání z lomu. Všichni jsme ihned
poznali, že není s naším stavem
spokojen, on sám to dal najevo
svým polohlasným výrokem pro
sebe "takhle se mi nelíbí". Ne
mohli jsme se líbit žádnému, ne
boť pohled na naše vychrtlé tváře
plné vyrážek a vředů vzbuzoval
odpor i u těch nejvíce otrlých.
Zda se po této kontrole stala
nějaká náprava, nevím. Já jsem
byl asi během týdne odvezen na
Jáchymov.
Po příjezdu na Jáchymov se
mne tamní vězni doslova polekali.
Při pohledu na mne a na mé ruce
se mne dotazovali, kde že jsem
proboha byl, na jakých galejích?
Nebyl jsem na galejích, byl jsem
jen v bolševickém táboře, na kte
rý by se nemělo nikdy zapo
menout, ani dnes! Volám všechny
vás, kteří jste prožili muka "Pan
kráckého komanda", nezapomeňte
na mučímu "českého Mathause
11

nu". Bratři, muklové, spolutrpite

lé, přidejte se ke mne á svěřte své
utrpení všem našim lidem, aby
věděli, že nejen nacisté měli Mathausen, ale že i komunisté měli
stejně krutý koncentrák!

Čekání na jaro
Člověka roztřásá chlad a trápí
zasmušilá nevlídnost počasí. Jenom
uvnitř, hluboko v nitru, až na dně
srdce doutná jiskřička touhy jmé
nem Jaro. Nevíme, jaké bude, tře
ba i ono bude plné deště a bláta,
nezpěvné, dlouho váhající a málo
Štědré. Ale to v dychtivých a tou
žebných představách srdce svítí a
voní ve své nejsličnější podobě. Ne
boť to, na co Čekáme, je vždycky
krásnější, než to, co doopravdy
přijde. V sněžné bělosti sněhu vidí
me něhu prvních sněženek, když
se mráz konečně unaví, osvěží
vzduch, čistá, studená vůně, z níž
dýcháme v duchu už vlahé závany
tání. Když plachta šedivé oblohy
se trochu protrhá a dovolí, aby nás
lehounce pohladilo, víme: to už
nám jaro zdálky zamávalo a po
slalo první pozdravení. To už je
na cestě, už někde klopýtá přes
zmrazky, už se nadechuje k prv
ním tónům, už co nevidět pootevře
rty k prvnímu úsměvu na přivíta
nou. Jako byv té chvíli i stromy se
zachvěly a viděly se už v třepetalkách listí, snad i kořínky trav hlu
boko pod sněhem se pohnuly tou
hou očekávání. Na našem balkóně
sedí kos, sezobal pár zrnek zbytků
vařené rýže a ted sedí s rozčepýře
ným peřím jako černá koule, jen
žlutým zobákem svítí. Sedí a čeká
- určitě taky na jaro. A dočká se,
protože příroda dodržuje svůj řád,
i když se někdy trochu opozdí.
(han)

* * *
* Je chybou, že se neposlouchají
myšlenky, ale rečníci

9.prosince 1994

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Takhle nějak to vypadalo ni Národní třídě v r.1988/
když se chystal k útoku pěstmi na mou hlavu a co roz
kroku jeden zngjsadističtěJŠích estébáků pražské posá
dky SľtB,narozený 1.1Ó.Í949 qUDr.Zdeněk Šípek. Tento
' . Д estébák má za svůj pobyt u.,útvary StB velkéjmnoÄžství napadení pokojích občanů a'je jen ostudШné, že vyšetřovatelé^e.byli schopni nalézt dosta
ly tak-^ůfražů, ano,v’daleko otře bně jšíčh případech
byl. ten můj. Lidem, -kterým by-;
lo takto ubližováno dokonce i těá-ámy.-na zě(r»ví-se .dodnes
jí5yys tpupi t jse’ svým svěd ec
ggT^^
s^tvím. A dnes j-šě’ jim už . vůbec ;
ne’livíin? -Takoví, a .podobní lil
však zásluhou ODS dos
távají za své mordování
.demokraticky smýšle-j
jících občanů ještě;
^Výslužky v podobě od
stupného a podobné vý
hody.Celá společnost
Icítí na hony jací "nezá
vislí vyšetřovatelé" a
y«e závislí |
evJ^soudci"nd
^^sT0ZSuzí
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učiteliica
Vážený pan

JUD».Jiří B e r n á t
předseda senátu
Krajský soud v Českých Budějovicích
pobočka v Táboře
390 03 Tábor

Vážený pane předsedo senátu!

Obdržel jsem m.j. i "Vyrozumění poškozeného o hlavním
líčení" na den 11.4.1994» kam se vzhledem ke vzdálenosti ne
mohu dostavit osobně.

K řízení se připojuji jako poškozený s nárokem na náh
radu škody z titulu bolestného, ve výši, kterou určí soud.
K úplnosti vyšetření mého zdravotního stavu Vojenskou
nemocnicí ve Střešovicích zasílám kopii mého vyšetření pro
Okresní vojenskou správu v Šumperku ze dne 26.6.1990, které

bylo provedeno ÚNZ - stavebních závodů, kde jsem byl v té
dobx zaměstnán. Při silnějším zatlačení rukou těsně nad pra
vým spánkem, kam jsem byl udeřen psstí JUDr.šípkem, mi dod
nes přetrvává mírná bolest. Nemohu posoudit jestli mi v bu
doucnu z tohoto titulu hrozí nijaká zdravotní porucha.

S úctou
Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34 x
787 01 Šumperk

Рис. В. ДУНАЕВА (г. Саки).,
-

■■■■

і

..лЛ’.;

Ч я

g^E^VĚŤA K'-W-4?
~ '1200.‘ amarickýdk u$kýÍMf к V, prostoru' Venlo (Holaudskp) spoJehel postupují. Spojenecká vojska
•x k bombardovacích letadel za doprovo- / dobyla ^íaasbres a Jsou asi 4 kilometry '•od jenlo. Na/ západ od Ruhr- .
AjnondďíipoJebeckÁ jrojska-da-dliia řekyíM^as.^Y jjrostorpí ^ailepkijrcheoa•
í i“1
^(Německo) spojenecká’Vojska ’ postupují* k'fccc RoérЛУ prostoru ná івгег Д
“ Hamburk, Marbnrk, Merseburg.
гйдад President ^еоеЗ^роаШоаІ ?lbd-®sthwbilern' (Německo) Jdou úspěšné . 'boje*® Jjjqha.Jbttr^ítte' ‘a^Esch
SáleMm
britských' 'Veileřjtóa očištěny <й Nepřítele. Na •wvěrqyjfčbýd od -Тіоці'ІІІе (Francie)
' 6 dí ttojníki.’- JsW ’To
r; řs? 4brbšnř jednotky ‘spojenců 'postupují oa'sefer jpo německém jizemí Vj'qkolí ■'
uf leteckfch'perútich' ’ií AytnPdůstoJ-‘ ■ Obusdorfu.^Mety Jsou úplrte očištěny od nepřítele,f ale aěkteré vzdá^nícl při čs.1 obměně brigádě? ”ř v "VjenSjSí pevnosti ještě vzdorují. 8eveřně od Fálkenbergu .BMjenecká vojska”
H^í-Í-V^ústí а.П/ЧуІо1 slyšet' / postoupila. *Na'‘východ a severovýchod od Ďioi spojenecká vojska dosáhla
•У,’21?ХІ.*Л \ nócl’4 silné výbuchy.-; 'Rohrbwho. ADgwelleruVBaslgny ítotrynsko)?,Předvoj 8e nachází V okolí <
”<?ГУ chemickí' tórAmě ^neznámí'pa-4 Mitterheiiůu4ij(Lotrynsko). г'’'■’Malelé'^yýhôdili/do1 povětří?sklad ^Spojenecká vojska'obsadila S&vern. Předvojepostupují také na druhých .
surovin jjro'Výrbbu Umělého’hnojiva? ‘ úsecích fronty? Spojenci’' vtrhlLdó St , Dlen," a značněňóstoupili
■”и V' ’-soiVisloeif0 s'ř tímto *■ pumovým"
útokem bylo zatčeno přes il150 11 ' V, prostoru belforlskébo koridoru byly odraženy prudké protiútoky nepřídiblíku.
£*<№’. a rteleľýelká Část Belfortu Jeosvobozena. Byly též osvobozeny Mylhúzy,
„Newjork Times" sdeloje?
-‘,;le obyvatelstvo 'Holandsko’' ne-’i
ж: ' Sjezd ísrbské
é
' •’ projevuje’’ obzvláštního nadšení Amnestie
•'•'nad * návratem * holandské *ylády
protifašistické
-■■■•
m v Jugoslávii j
'íSl do ?rvlasti.') ’Popularita
její
.. ? mládeže \
Maršál Tito oznámit, že ’ uděluje
klesá, poněvadž representant vlády,
V Bělehrade kooal se ▼ ‘přitom-''’
'■-'vojenský guvernér, odstranil staro- ■ amnestii všem tětn příslušníkům od
nosli '2.000 delegátů 1. sjezd proti
" sty zvoleué vlasteneckým hnutím a dílu Celníka zrádce Michajloviče, fašistické
srbské mládeže. • • ‘ ’
• dosadil na Jejich místa starosty z kteří se dobrovolně přihlásí, aneb
Na sjezdí vystupoval maršál Tito,
přejdou
do
Jugoslávské
národně-os"'dob y'před válečné a z doby německé
který mimo Jiué řekl:
vobozenecké armády do 1 .ledna 1945.
okupace.
Nechceme nic více, než takovou
Amnestie přirozeně neplatí pro ty“
’ — Studenti madridské university
Jugoslávii, jaká byla před válkou.
kdož
spáchali
v
době,
kdy
sloužili
uspořádali při příležitosti meziná
Chceme mít kvetoucí zemi. Chce- ,
rodního studentského dne demon Michajlovičovi, nějaký válečný zločin me novou, jednotnou Jugoslávii kte
(např. týrání bezbranných civilních
strace proti fašismu.
rá bude bratrskou federací národu
— Těžká bombardovací letadla obyvatelů, atd.)
Jugoslávie.
za doprovodu stíhaček provedla ná
let na vojeuské závody v okresu
STOKRÁT NIC UMORILO OSLA ,
Mnichova a na žoleznice v Jižním
G. II. — Je známa bajka. Jak na ubohého oslíka, nakládali a na
Německu, Rakousku a severní Itálii.
— Čleu švédského parlameolu,
kládali, po každé >skoro nic*., až nakonec osel pod tím «nic* zdechl.
Zdá se, že podobný oeud čeká kravičky
Cechách a na Moravě. Střeni, na shromáždění v Goteborgu
Pražský rozhlaš totiž vysílá v hospodářské půlhodince »moudré* rady,
žádal, aby s osvobozovacím bojem
aby ee krávy vydojovaly do poslední kapky. A co se týče nedostatku
Norů a Dánů se ztotožňoval také
krmiva, o tom prý pláli osvědčené německé prísloví: «čistý je sko
- ívédský národ a aby Švédsko pře
rušilo diplomatické styky s Němec
ro sytý*. A tak se budou krávy krmit čistotou a za to více dojit.
Němci sice již dokázali své schopnosti, «vypucovali* * »vydoji!i«
kem. Jeho řeč byla přijala s pro
naše země opravdu dokonale. Nevíme Jen, co bude jejích posledním
jevy souhlasu a gOteborgské noviny
podaly o ní podrobné referáty.
radám říkat dobytek. Udělá asi to, co osel z bajky.
За свободную Чехословакяю. Воєнная газета 1-го чехосаовацкогиzK0pnyca в bubť.
(
Vydává oddělení osvěty a propagandy.
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GESTA VEDÚCA DO^ZÄÚBY
k 24. novembru

1940.
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—rr.Pred štyrmi rokmi sa Tisová vláda otvorene pri- ■ pre politickú samostatnosť Slovenska, 'ale aj pre holé
..pojila k paktu .mocností osi apredcelýms>etomsviafyzické jestvovanie rlovenského národa. Pripojenie sa
'j^ala-'8voj ^osud в osudom hitlerovského Nemecka.
k paktu osi pred štyrmi rokmi, účast ua.lúpežnom do-z
Teras sloji Nemecko a spolu в nim všetci,kteří ■ byvaČQom ťažení hitlerovcov proti Sovietskemu sväzu,
’ešte./tytrvalik’po*. Jeho1 boku,* pre<( katastrofou.
zverské zúrenie' ŕfašistov | ja’ (Jkrajine otváralo pos- jí
’VjSloyeneký ľud dokázal svojim chovaním za tieto roky,
tupne oči ' nárcKÍú.’SlováciA si položili otázku: Keby
Zle BÚČasne s celým pokrokovým svetom Je urputným
sme mali skutočne samostatný »slovenský štát, ako >
.nepriateľom hitlerovského Nemecka a Jeho slovenských
nám to chcú, .nahovoriť J Tiso a Jeho kolegovia,
vazalov: Tisu, Tuky, Macha. Slovenský ľud vie, že
vyhlásilo by toto samostatné Slovensko vojnu
katastróľa, ktorá sinetie Hitlera, Tisu aspol. so scény
elovaaskému' Rusku? Aký záujem by malo skuhistórie, vytvoří podmienky pre skutočnú slobodu
točue samostatné Slovensko na vyhlásení vojny Ang
slovenského ľudu v eloboduej československej republike.
lii a Amerike? Poslalo by skutočne samostatne Slo
Teraz je už každému jasné, že pochopiteľuá túžba
vensko svoju armádu po boku maďarských pánov,
ktorí sa tisíc rokov snažili nás zničiť, proti Moskve,
poctivých Sovákov po pluokrvuom a sauiohytnoin. po
ktorá bola vždy majákom slovenských nádejí? Keby
litickom, hospodárskom a kultúrnom živote bola zoesme boli samostatnými, dali by sme sžoj súhlas k
úžitá fašistickým vedením hlinkovej strany, ktoré sa
tomu, aby celý ťažký priemysel Slovenska sa dostal
dalo bezvýhradne do služieb nemeckých imperiali
do nemeckých rúk, aby 100.000 slovenských šuha
stov. Hitlerovci — vlci v baranej koži — vydávali
jov a dievčat bolo vyvezené na prácu do Nemecka
83 za najhorlivejších zástancov samostatnosti sloven-’
za otrockých podmienok? Yyvážali by sme zadarmo ■
skébo národa, aby mohli pomocou tohto hesla rozbit
Československú republiku a aby Tieo-Tuka-Mach mo
svoje potraviuy do Nemecka a trpeli by sme, aby
naše pohľadávky voči Nemecku vzrástly do 7 mili
hli s poukazom na domnelé zásluhy Nemecka o
árd korún? Keby sine boli svrchovanými pánmi na
domnelú slovenskú slobodu odůvodnit-svoje služby
našom Slovensku, trpeli by sme, aby 83 tu rozťaho
a svoje plazenie sa pred Nemeckom.
vali miestni Nemci, aby nám mohol ako sopľavým
Hoci úraduí propagandisti hitlerovej «slovenskej
chlapcom nadávať a s nami komandovať nejaký'páu
republiky* nevynechali ani jednej príležitosti, aby do
Karmazín? Aká je to «ochranná ruka* Nemecka nad
kázali pred národom, že krvavá groteska bábkového
Slovenskom, ktorá vyrvala z živého tela Slovenska
štátu Je vytúžeuou slovenskou samostatnosťou, päť
a pol ročný režim bratislavskej vlády presvedčil ' Košice, Nové Zámky, Komárno, Lučenec i pol mi
lióna slovenských duší a oddala ich l^aďarsku?
všetkých Slovákov - aj tých čestoých slovenských
Tieo, Tuka, Mach sa chvastali tým, že samostat
nacionalistov, ktorí sa pridali k ľudákom - o smrteľ
né Slovensko jo zásluhou * nemeckej pomoci—kvetínom uebezpečí, s ktorým Je spojená táto cesta nielen
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Za «svobodné Československo

cou oázou uprostřed vseobecného^pustosehia v Euró
pe. «Cvrdili, že je Ifeba sinjerit sa,'3b nemeckou jtód-^i
vládo^ť^dr^re.TWa^^e^M^žá^i^fe^.ídra^
hého
mitf-aSúu.-M
torný ^koJ
*^?pÍmen(jh
u‘závTs)ošf
*ná
■ Kemeckiu.
Slovenskí voJmí V Zaisťovacej a Rýchlej divízii wV
Ukrajine а ^шІогЦвка pochopiliý^e.slJvonskAw^?
níci
ty&Jé.*
zásoby jk^N^caŕfaíjjlebp Okraj j^a^fel drú (kb ІрІЛЛ
už ú pi
xtjffiofto
dobu jest ше1у7сІі1іеЬ,‘tebo. UKrapncoŕn a ^Bielorusom & tíedôsfôlo,'Úž ánŕi ííieŕhelw.^PoéHojiiliýl 2k 'je/'

^h'ó

preúaJnoštek tomu^by njekto шо,-

'

24. lietopada 1944

Bielorusov Vkusov, vo vtetjy ešte oku pováných soviet
skych zo^Uť^^^tri^tfo 7 títo v očiach ne-tfccká1iVÄMwíí5s^’»¥< k lej j»mej «nižšej rase
*
§tovaJ^^^)o/-ej5skY:V(^^d/^yftt' na spálené ukra^7tnakfjj^$.4ÍS^''Vra^eD^^jdoHiskéhp obyvatefsjfa a vitlet’ pretl sebQ^'budďéliĎstS^vojbo národa

' ‘cK^feuřTuka^til t !j^Iínt^\drulK^i podpísaní
^akta^^'óčnos^i^i^flst^e^riwjtíín^, že Jeho
je svojim
^OTjoWslovemerfrnodaom^ГгоптеТ Slovenskí
V^ij^Mrtfb^ýjk partj^nynua^li tisíca_ Ц1І na stranu Červenej armády. To boJjačiatok^A.29.
augusta 1944 povstapj^
Sýorty'J>rf4°d
jJ&ftdMitady.

ua stranu ľudu, ukázal celému svetu, že Slováci ne
chci žxí^na. koljnáíJi^že nechcú ’nlat Jpovenskú síinoJrotOoAiJkeyJ&sl^ Ppjbopil^. й tukájo шфії-ч. AathosíA ‘Hitlerovej uiilošli, že sa^ nestotožňujú s
ka hlása v.Ďliť radšej polosyté rabstvo.uež bojovat
jjiolitikou/24. novembra 1940. Celý slovenský národ
za skutočnú slobodu. Pochopili, že nakdňléé aj'úi'' 'odvrhol politiku podriadenia sa fašistickému Nemecku,
‘1!,šfovedský ftárod taká‘’osud, aký postihol Ukrájincov,
’áko cestu vedúcu
’dó záhuby.'1
'•"*! . Z J 1.И. <«,’
r.l-v. .l;í.b
• »<«H , ■■ ’ r :іе«тГ‘П! U?'
, І I—■ ЧМІИ ■■!
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pel^ Jj1'* *

X v Československu 'ľ
. Vzaly. Čepel, Kapušany, Sobrance

.'■o

Бігма,.3.

3 А В С ОЖЖЯ ШЛРО
*
о.:?

*.
!ю'1ч.';'.

к/

оЬл/ |ю:

.и

'Новички готуютьр'я до’ бою
?? До пцрбз^Уу 111КЦ/1 Йц’побуди‘,1

‘ Лг!от ■ з Нарпатсънот> УнраТн и.**

. и СЬ°.'.,9Д91',-^..рдцу ,Д$с.ЛеД1р„1 Плцск^.да, передав
кРЯМ.р.Р!#, пр.ив1у, (Як я.,рТ1щ\ся. дорогйй <^инку? що ти в меие
■ських -знущань на Карпатськщ ,ж.н(.еа1г.фе,11|у^кадав.т'.-ндм, що
зчхап
.'ЯЛ •• унлгм?;;. ..Ги»ШЭ11 «1
*
, Украпп. Хлопцт
#рагнт чим С-ЯЛС
рцо/ Ч9!!^,9и.^о^./.РХС‘’К|/Л1здтома^ник^]Д, нетррдач^..слушала,
.‘»1'>ПгЦЧ!ЬЬо,.у !1;,Хё-?С
, р1ш. вступите до .бою...Падхнуп ;С.ч1л^|<н,ш>.н^ <рщули1,р|/лц1в та мздяр1в. Якщ,о1 тр-^б&еш
святою нёнавистю проги тцх да- .^^.ррокдит^д ,як и.д.втр^атцн^и, тр,д’за .тебе грржуся. 1еан'' Ябш1в 'кДю ще' педавЬб'! в|дбйрмп ’ • .куу, ек1.п^бз:ч^щ.1^1мця,,.)19 ,н- .л^|й,
не.-з^асш,
вц них' остан ню/к}доб/<‘4’аийЛЬн-1'
що 1Н|иц|ц .ароролн в нас.; Марша ,.ц|дрй.час.д1ш^ася.,,що/додрували 1х гослодарство. , .,
чекаеться „теРе,' але..не,.дочекалас'я безталанна. Вже три м1сяц1
ЙрапцI ще тётгао,' але ‘ на’га1 ‘ .к’у-,’1
в;дпроуадили.> Твогр .^тька ;рдин,старшнйн|меиьлеметникИ з\ сбоТх? '1!1стр}'кт61)бм'’1
кий вдарив, ^цр.чцс лом по .ролов! за ге, щр не хот1в видпусти-

Чой,

*П(5іnT^ařr^ď^běasn^jxfeí íúsók^cliléba šíbjí^za
дкг,
P?'* У
10 x? ^otrocké služby»"

■ ume.}

. Zvjwobpdn^Ceskpsldvepsko

a*.»24„!XÍBtopadu£>944

Operační zpráva Sov. inf. kanceláře z 23. listopadu:

■ ŠTRASBURK ■'«.
OSVOBOZEN
Francouzský'ministr války proh
lásil: Náš trojbarevný prapor vlaje
na Alsaskem. Osvobozen Štrasburk.
Francie oslavuje osvobození tohoto
města — mučedujka Alsaska.

Na ostrově Sarema (Ezeí) naše vojská ničila nepřítele na jižním cí
pu ostrova a zmocnila se silně opevněných operných budú, Turjc, Ide a
3íjaebe.
Válečné lodě Baltického loďstva řádu Rudého praporu potopila v dô Pozdrav čs. občana
sledku boje jednu nepřátelskou miuonosku u jižního cípu ostrova Sare
maršalovi Titovi
ma (Ezěl). Námorní letectvo potopilo v Baltickém moři nepřátelský tran
Čs. národni výbor v Bělehradě
sport o vodním výtlaku 4.000 tun.
’V ČESKOSLOVENSKU severozápadně od Čopu naše vojska redla poslal maršálovi Titovi pozdravný
ofensivní boje a zmocnila se města Čepel a 30 jiných obcí, mezi nimi telegram u příležitosti úspěchu’ ná
Sobrance, Hunkovce, Pavlovce, Kapušany, Čičarovcé, Narad, rodně osvobozenecké armády; Sou
j rTurci,a železničních stanic Batta,Čičarovcé,Město a železniční križovatka časně se vyjadřuje v telegramu dík
Čop, jež přecházela z ruky do ruky, byla opět vzata našimi vojský. V Titově armádě za osvobození Čechů
průběhů boju severně a severozápadně od Čopu naše vojska zajala 3000 a Slováku v Jugoslávii od němec
kého jha.
Němců a Maďarů. ,
V. Maďarsku v bojích vzata námi města a stanice. Tokaj a Tarcal.
Maršál Tito ve své odpovědi zdů
í)ne 21. a 22. listopadu naše vojska zajala v Maďarsku 2650 Němců raznil bratrství slovanských národů,
a Maďaru, tedy od 8.— 22. listopadu v Maďarsku zajato uáiui 14.470 i společenství jejich cílů, i to, že
Němců a Maďarů,
slovanské národy nasadí všechny své
Dne 22., Xf. poškozeno a zničeno 10 německých tanků a sestřeleno síly k rozhoduému úderu proti
_t18 nepřátelských letadel.
Hitlerovi.

ртм.,Гринд!1чем вже I ;•<
сшшать 7 на1П 1.И Мзр)ку З.НИМИ. Мй ВС! ПЛЭК8ЛЙ.
,
хстр1ль0ише.
•. ■.
Теперь в,дас веселиле| лв Хуст1 я богато зустр1чзла,чеських
■“‘‘Колп дпвпшся на’цйх' КлбЙпё"' салдаг, що знаю1ь тебе з армЦ,|Мдже.дн:тамлвжелустр1нув-яри-разбору ла.скдаданнилМаксти- хя~з патпихги людьми^ що наруковал^до рас. Як.хлопц! т1ши’ ма< абО;»а СтрЦ^шш^.то наска лися, що йду.тьтдо иашог'армИ.. Вцсиль ь>алий вже ходить до
жет, що^йовп 'дотро з-б'дщб иа . щколи, Анря т’акож ходить, хоч вж^.не,мае ходити. КажеУГщо
В1Йи».ЭСьо?од1П.йёр1и1Тзаняття по< ^|/6кйй ‘учитель' гарно розпов!дае про ,в1йну}-як руськ1, та .рапн
§бойрв10;.сгрй|-б1, а всея» таки' не, 1н1мц1в
. б1(аь..1-1
.„радио нервоз^осп „ та./напевности с,.Ми . дома Аг мI». багато б1ди зазнали.за той час як ти р1дСпоюйний 1нструктор ще раз. по Лхав^ Теперь нзд!елося, що буде крище, бо вс1 так говорить.
вторив основн! правила .С)р1льби... На<с1льських нборах говорив один паи з Хуста, ща д!станемо
На команду первый за пулемет на. зиму одмги, мхки, що бу уть людям розд!лювати землю.
,становиться боскь Вайда як сгр!- Дуже ч-каемо иомоч!, бо н!мп! все Забрали. Воюй добре синку,
лещ., а босиь Ишко як нщпчнпк. 6о нам ли:п тод1 дооре буде, як в . ас не буде 61льше мадяВайда иридГлюнгься на мишень ртв та Н1МЛ1В.
•
.
споюйпо.—Огонь—шшла команда
„за - 10. XI. - 44‘
Мати Параска.
1 кулемет Вайдп зедрижав в)Д по
стрига. Ьтструктор нерев^рян внсл1док. Раз, два, три, чотври I
Má za co mstíti
п’лтий постри нотраипв. 0ч| 1>ан. ди засяяли; В1Д устху. <
Voj J;in Mddii,jeden z našich noDruhého dne. na Narození Páně,
cýc. ni!.•;'! i p.i.ilásiJ se do naší když občané opouštěli po bohoslužbě ■
Тепер М1НЯ6Т1.СЯ запда .ня.
еиь Р1шко становиться за кулемет armád. <• ibru.olné.. řbel.ab vyro- kostel, Očekávali je maďarští čeloíci
та жде командн. Лк за л.гни: срыь■ ual sve iičiy s rašielii
*..
j .i vetřelci. s nasazenými bodáky a puškami,
бу, нетеислшю чй;ас ьис-пдок.
Jleleii j- z -.iii e Velké Sfiriiny, připravenými k střelbě. Bez.veške
—В1ДМ1ННО Р1Н.КО, I на волосок не okres Lev ta. .\’a > anuc- 1:143 іемй- ré příčiny začali střílet do davu a
пргое стр1лясш як гвпГ товарищ ’ čané šli du kostela na půlnoční mši. smrtelně .zranili 17 letou Marii
Вайда П ять нос1рл1в—п'ять по Skupin:! Maďaru, kle ráz rej titě nepři Rakošovou.
.
травив! .
šla na bohoslužbu, alraby přovoko-.
Voj. Meleu znal Marii dlouho,
, Перий ВПС.1Ц1Ш справили добрпй
vala místili ohyiateRvn, začata i jejich rodiny byly spřátelené. Voj.
врлнв I на 1НШИХ. Кокандир куле- kostele /.pívat maďarskou hymnu. Meleu, který je nyui v řadách 3.
метппк1в меже бути уиевнений, .Slovenšti chlap-i oišeiii si juto pro brigády slíbil, že se bude Maďarům
по йога хлошй снос завдапня в vokaci nenechali líbit a brzy se rozlé mstít za smrt Marie Rákosové.
бою виконають.
hala v kostele slovenská národní píseňpor. Markus,

"Res publica” č. 49/94

Krajský sond v Českých Budějovicích
pobočka v Tábore
Trestní věc
Na л šech podáních v této věci uvedie:
proti . Zdenku šípkoví a spe..
FSČ 390 03
Jed iací číslo:.... ....................................
pro ‘

podle §

§ 158 odst. 1 tr.zákr-
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Vyrozumění poškozeného o hlavním líčení
V trestní věci šhora uvedené se bude konat hlavní líčení

dne
11.4.1994
u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 52

v 13.00 hod., následně 12. -28.4.1994.
posch. prízemí

Jestliže Vám bylo trestným činem (přečinem) ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo
jiná škoda, máte právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se hlavního
líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před-skončením řízení se k věci vyjádřit. Se sou
hlasem předsedy senátu můžete klást vyslýchaným též otázky.

Navrhnout, aby v trestním řízení bylo rozhodnuto též o Vašem nároku na náhradu škody, způsobené
trestným činem (přečinem), můžete — pokud o něm nebylo již rozhodnuto v občanském soudním řízení
nebo jiném příslušném řízení — jen do zahájení dokazování,v hlavním líčení. Jinak se bude o Vašem
nároku na náhradu škody rozhodovat na podkladě návrhu prokúrátora, byl-li takový návrh učiněn v obža
lobě nebo na podkladě Vašich vlastních návrhů, jsou-li obsaženy ve spise. Aby mohlo být o Vašich .
nárocích i v tomto případě rozhodnuto, sdělte soudu včas výši škody a připojte popř. doklady (účty,
stvrzenky apod.).
. ,

Při hlavním líčení se můžete dát zastupovat zmocněncem. Zmocněncem může být jen osoba, jejíž
způsobilost k právním úkonům není omezena a která je občansky bezúhonná. Nemůže jím být ten, '
kdo je k tomuto jednání předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník. Neoznámíte-li soudu jméno
zmocněnce sám (sama), musí se zmocněnec prokázat Vámi podepsanou plnou mocí.

Vydání spojená s Vaším dostavením, ušlá odměna za práci a vydání způsobená přibráním zmocněnce
Vám nebudou soudem hrazeny. Tyto výdaje bude však povinen (povinna) Vám nahradit obžalovaný(á),
jestliže bude pravomocně odsouzen(á) a jestliže nárok na náhradu škody Vám bude alespoň zčásti
přiznán a půjde-li o náklady potřebné k účelnému uplatnění Vašeho nároku v trestním řízení (§ 154
trestního řádu). Rozhoduje o tom po právní moci rozsudku předseda senátu (samosoudce) okresního soudu.
K zahájení jednání se nemusíte dostavovat, náhradu majetkové škody třeba
uplatnit vůči ministerstvu vnitra. Předvolání k výslechu jako svědka se při
pojuje. Poskytuje se opis výrokové části obžaloby..

Za správnost:

Předseda senátu
*
JUDr. Jiří Bernát, v.r.

”Res publica” č. 49/94
1/86

MTZ O 21 85 R 53382

"Stroitělnaja gazeta”-, 30.8.1989,
uveřejnila demonst
raci Estonců proti
přítomnosti Rusů v
Size, ještě v době,
kdy u nás ještě pa
novala hluboká to
talita a sovětské
poviny byly plné
podobných snímků,
Jcteré jsme obdivo
vali z bezprostřed
ní blízkosti tak
před dvaceti lety..
Proto jsem byl depním návštěvníkem
prodejny PNS v Jungmanově ulici,kde
[již několik let-od
r.1987 se ta.perestrojka rozjížďěla.H

Krajský soud v Českých Budějovicích
Ní všech podáních v této věcí uvedie:
Trestní věc
pobočka v Táboře
Je
Jnací číslo:..... I....11/.2.1....................
Zdeňku
šípkoví
a
spil.
proti
PSČ 390 03
§ 158 odst. 1 tr.zál .
■í.
g
*
Vladimír HAJNÝ
nar. 11.4.1939
ČSA 34
787 01 ŠUMPERK
,

pro
podie §

Předvolání svědka

Dostavte se k výslechu — k hlavnímu líčení —xvečejnérRMxaaeedéói, které se bude konat
dne 26.4.1994
v 13.00 hod.
u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 52
posch. prízemí •
Předmětem Vašeho výslechu bude zejména svědecká výpověď
Je Vaší opčanskou povinností dostavit se k soudu a vypovídat jako svědek o tom, co je Vám známo o trestném činu a o pa
chateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.
Nedostavíte-li se bez dostatečné omluvy, můžete být předveden(a) a potrestán(a) pořádkovou pokutou doXSOS Kčs (§ 66 a 98
trestního řádu).
.
■
50.000,- Kc
Jste-li zaměstnán(a), oznamte organizaci, v niž pracujete, že jste předvolán(a), a požádejte, aby Vám byla umožněna změna
pracovní doby tak, abyste mohl(a) svou svědeckou povinnost splnit mimo svou pracovní dobu, dovolují-li to provozní poměry or
ganizace. Změnil(a)-li jste bydliště nebo pracoviště, oznamte to ihned podepsanému soudu, kdybyste tak neučinil(a), nebudete
mít nárok na náhradu zvýšených nákladů.

Přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz; budete-li žádat náhradu výloh, spojených s Vaším dostavením,
zařidte se podle poučení na rubu předvolání.
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Ustanovení svédečného /
Svědek...................................... nastoupil cestu z................................

v......

hodin a ukonči v ........... hodin. Svědku vyplaťte v hotovosti:

Jízdné (zpáteční jízdenka číslo:.................. )
Stravné za............................. hodin.
Nocležné
Náhrady ušlé odměny za práci podle potvrzení

Celkem

'

Potvrzuji, le jsem uvedenou částku
dnes přijal (a)

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

\

.

_______

Kčs

*
předseda senátu

"däľúni a’poďpíš"

,
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.

Vzpomínám si jak kdysi
ještě generální prokurátor
JUDr.Šetina nemohl sehnat
v Praze prokurátora, který
Výslech skončen by Chtěl obvi
nit estébáka
v.... ■■............... hod. Wallise ve
.službě BIS z
trestného činu a nakonec
ho sehnal až v Plzni.Za
takové situace je třeba
ocenit odvahu JUDr.Jiřího

Sídlo soudu Tábor, kpt. Jaroše 1851 (rozcestí Praha - Písek; Rernáta

že byl ochoTímto předvoláním a vyrozuměním je současně reagováno na Vaši žádost ten soudit ka
ze dne 27.2.1994 zaslanou ministerstvu spravedlnosti.

uzy v nichž

Za správnost:

se to estébáky jen hemží.

Predseda senátu
□UDr. Jiří B e r n á t

i

VH.

v.r.
Obraťte

SEVT — 16 010 0 — (Tr. ř. č. 10 — předvolání svědka k hlavnímu líčení nebo k veřejnému zasedání)
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MTZ 0 21 87 R 704253

Tento obrázek mi
visel v kanceláři
skladu v Konstruktruktivě - MZ po
mnoho let a i kdy?
e jedná o polskoi
karikaturu vystihc
val situaci préci;
ně i u nás.Proti
takovýmto poměrňm
em byl demonstrc
t a posléze tam
em byl napaden
ivočel.vm doktor»
majorem Šípkem zv.
kuložrout.U soudu
muvuž otrnulo,ne
bol mu rychle do
cházelo, že polit
cké klima nastole
né nejsilnější st
ranou. ODS odstart
válo novou prospe
ritu St0.
VH

První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

16.prosince 1994

Vzpomínka na jednoho cstébáka
Českýdeník

RES PUBLICA

S

oud v Táboře má zítra vynést rozsu
dek nad jedním z pochopů totalitního
režimu komunistického Českoslo
venska - majorem pražské správy Státní
bezpečnosti Zdeňkem Šípkem. Šípek
ovšem nebyl fizl jen tak ledajaký, stejně
jako nebyla ledajaká pražská správa StB.
Krajská správa StB Praha měla mezi ostat
ními správami StB na krajích poněkud vý
jimečné postavení - přirozeně, měla ze
„státobezpečnostního“ hlediska na starosti
hlavní město, kde se sbíhaly nitky spole
čenského života. Z tohoto důvodu byla ta
to správa spíše partnerem než podřízeným
útvarem centrály StB pro boj s tzv. vnitř
ním nepřítelem - II. správy StB.
Se vznikem otevřených občanských
protestů v roce 1988 StB „přitvrdila“ for
my boje s „vnitřním protivníkem“ a vrá
tila se k metodám, které naposledy pou
žívala na konci 70. let v souvislosti
s ustavením a činností Charty 77
a VONS nebo při tzv. akci ASANACE.
StB šlo v této „akci“ o to, aby fyzickým
napadáním a zastrašováním přiměla ne
pohodlné osoby k emigraci (z té doby je
nechvalně známý především „zelený
mužíček“, kapitán StB Duchač).
V roce 1988 se na pražské správě StB
vytvořila nová estebácká bojůvka, která
začala cílevědomě napadat organizátory
a účastníky prodemokratických vystou
pení v Praze, unášet je, bít je, vyhrožovat
jim fyzickou likvidací atd. Jeden z nejak
tivnějších estébáků byl právě major Ší
pek. Od samého počátku svého působení
na pražské správě patřil k těm nejneurva
lejším příslušníkům, což se zřejmě u této
organizace nosilo. Šípková estébácká
hvězda totiž neustále během 80. let stou
pala, až ho 17. listopad 1989 zastihl ve
funkci zástupce náčelníka 2. odboru praž
ské StB, odboru pro boj s „vnitřním ne
přítelem“. Šípek dle mého nebyl u StB
z nějakých snad ideologických důvodů.
Takové věci byly lidem jeho typu na ho
ny vzdále
né. Šípka
prostě bavi
lo
dělat
estébáka.

Uvnitř

1. Petr

Pátek-9. prosince 1994

Začíná soud s příslušníkem bývalé
StB kvůli jeho brutálním metodám
Praha (ppi) * Rozsudek nad
příslušníkem bývalé Státní bez
pečnosti majorem Zdeňkem
Šípkem (na fotografii) má být
vynesen dnes u soudu v Táboře,
který je pobočkou Krajského
soudu v Českých Budějovicích.
Šípek sloužil na Krčské správě
StB Praha ve funkci zástupce
náčelníka 2. odboru, který byl
zaměřen proti tzv. vnitřnímu
nepříteli.
Šípek byl v prostředí nezávis
lých aktivit před 17. listopadem
1989 znám jako jeden z nejbezo
hlednějších příslušníků StB, kte
rý při kontaktu se členy nezávis
lých iniciativ často používal nási
lí. Major StB Zdeněk Šípek je stí
hán za trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele
a ublížení na zdraví. Obžaloba mu klade za vinu, že při protestních
shromážděních občanů vůči tehdejší moci fyzicky účastníky shro-.
máždění napadal, přičemž někteří z nich museli vyhledat lékařské
ošetření. Dále se měl podílet na provokaci s příslušníkem StB Žifčákem, který byl pod falešnou identitou nasazen do studentského
prostředí. Zdeněk Šípek je jeden z mála příslušníků StB, kteří do
sud stanuli před soudem.
Dělalo mu dobře mít moc nad druhými, ’
stejně jako se vyžíval v tom, když z titu
lu své dělnické kvalifikace mohl zcela
beztrestně urážel univerzitní profesory.
Jak byla nějaká „akce“, ocitl se Šípek ve
svém živlu. Všude vpadl vždy jako první,
nařizoval, zatýkal, mlátil, vyslýchal. Řídil
zásahy proti setkání opozice, jako bylo např. fórum Charty 77 v restauraci U Holubů
na Praze 5 v r. 1988 nebo „kongres“ HOS
Na Hadovce v Praze 6 o rok později. Řídil
zásahy proti demonstracím v Královské
oboře v Praze 7 nebo zásahy proti shro
mážděním u pomníku sv. Václava. Např.
na setkání občanů na Václavském náměs-

První co udělal
po tom sametovém
podvodu estébák
Šíoek byle to,že
si oholil svůj
knírek a takto
vylepšen přifrčel
k první konfron
taci se mnou.Pře
sto jsem ho poz
nal a ne jen já

čísla:

Placák: VzDomínks na jednoho estébáka.

2. Václav Jiří V o s t ř e z: B o j s ... církví.
Zkušenosti exulanta.
3. "ZSČ” 30.11.1944: Ústavní dekret presidenta republi
ky ze dne 3.8.1944 o obnovení' prá
vního pořádku na území ČSR.
*'
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V zpomínka
na
jednoho
estébáka
ti poslední zářijovou sobolu v roce 1988 si
neodpustil, aby všechny známější zatčené,
odvlékané do přistaveného autobusu s ru
kama zkroucenýma za zády, nebouchl, ne
praštil do přirození, nebojím aspoň nedal
facku. (Osobně jsem se poprvé s Šípkem
setkal na začátku 80. let, kdy mě u výsle
chu tento stokilový mládenec jen tak pro
zábavu srazil pěstí ze židle.) Mimo jiné je
např. Šípek zachycen videokamerou, jak
se vrhá na pokojné demonstranty na Ná
rodní třídě 17. listopadu 1989.
Šípek je trestně stíhán za zneužití pra

Podací lístky, kterými jsem bombardoval všflschny mo
žné i nemožné instituce po útoku estébáka Šípka. Do
konce jeem napsal i Společnosti _pro_lid§ká_uráva proť.
Dientsbierg.

vomoci veřejného činitele a ublížení na
zdraví právě ohledně fyzického napadá
ní občanů. Tak na demonstraci 21. srpna
1988 na Národní třídě v Praze napadl
jednoho z demonstrantů takovým způso
bem, že dotyčný musel vyhledat lékařské
ošetření. 19. ledna 1989, v době tzv. Pa
lachová týdne, bezdůvodně napadl tři ob
čany, totéž učinil na Národní třídě 17. li
stopadu 1989. Kromě toho se mu klade
za vinu, že se podílel na nezákonné pro
vokaci s poručíkem StB Žifčákem, který
byl s falešnou identitou nasazen do stu*
dentského prostředí.
Šípek ovšem nebyl jediný bijec na praž

ské správě. Zdatně mu sekundoval např.
major StB Antonín Prchal, šéf oddělení
pražské StB, které mělo na „starosti“ mlá
dež. Tento zakomplexovaný, nenávistný
estébák (jeho otec stejného jména byl jed
ním z největších estébáckých vrahounů;
v 1. polovině 50. let řídil jako náměstek
ministra vnitra StB, organizoval a přímo či
nepřímo se podílel na většině zločinů spá
chaných komunistickou policií v této do
bě) je trestně stíhán ze stejných příčin jako
Šípek. Ač fyzické útoky Prchala proti ak
tivistům nezávislých iniciativ dosvědčilo

O tomto zákroku proti mně ze strany estébáka gíoka ta
ky doktora pravděoodbbně věd právních, vždyt na co jinébyli ti estébáci odborníci když už ne na právo silnější
ho, tedy o tomto zákroku jsem okamžitě informoval ve stí
žnosti všechny.tytp úctyhodné instituc^,avšak marně, neo
btěžovaly s,e nu ani odDovědet.Podobne jako dnes z Hradu.
VH

několik
osob, Prchal
stejně jako
Šípek dosud
odsouzen
nebyl. Kromě těchto dvou výtečníků by
šlo jmenovat mnoho dalších, jako např.
kapitána StB Berana, který u výslechu
mlátil sedmnáctiletého Davida Kabzana
obuškem přes holá záda, nebo dalšího bij
ce René Springera z 11. správy StB, kte
rého zase blíže „poznal“ jiný aktivista ne
závislých skupin - Jan Chudomel.
Také to vypovídá o naší polistopadové
době, že tito estébáčtí gangsteři se dostá
vají k soudu tak ztěžka a až po 5 letech,
které uplynuly od 17. listopadu. Ti pouzí
pěšáci z Národním třídy to přece jen stihli
trochu dřív. U nich byla ovšem určitá po
litická vůle, především s ohledem na hrdi-
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ny revoluce - studenty, postavit je před
soud (zvláštním případem jsou Lorenc
a spol. odsouzení ovšem za prkotiny),
Nebude jistě nezajímavé, jak se ke kauze Šípek postaví táborský soud. V případě
Šípka, jakož i ostatních jeho kumpánů
z pražské StB, totiž nejde o nějaké jedno
rázové selhání „veřejného činitele“, jako
tomu bylo u většiny odsouzených „nešťast
níků“ ze zásahu 17. listopadu, kteří měli tu
„smůlu“, že se nechali unést nervózní at
mosférou a že šije někdo zapamatoval.

V případě Šípka, Prchala atd. šlo
o záměrné, opakované používání nedo
volených a protizákonných metod k za
strašování kriticky smýšlejících obča
nů s cílem odradit je od prosazování

základních občanských práv. Svobodu
projevu a svobodu shromažďování za
ručovala 1 ústava tehdejší CSSR. Tyto
trestné činy navíc příslušníci StB nepá
chali jako jednotlivci, ale jako členové
organizované skupiny s vědomím a za
tichého souhlasu svých minimálně bez
prostředních nadřízených. Jejich počí
nání bylo i v rámci „socialistické“ zá
konnosti trestné a mělo by být vzhle
dem k nebezpečnosti takového jednání
ohodnoceno při horní hranici trestní
sazby, a to trestem nepodmíněným! '•
Uvidíme, jak si s celou kauzou poradí
táborský soudce JUDr. Bemát.

Petr Placák

Zcela perfektně byl poznán při
konfrontaci i Jirkou Pavlíčkem,
který byl svědkem začátku mé insuřltace. Bodejt by neDoznal člo
věka, který mu vyhrožoval odebrá
ním dítěte - holčičky ve stářMfcsi
šesti let, kterou sám vychováva'^^
pokud nepřeruší svou protikomunis
tickou aktivitu. Tu demonstraci
jsme s Jirkou prošli od začátku
u koně" až do hořkého konce na
Národní třídě pospolu.
VH.

t
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•
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Za nobodné čeekoelovenRlto
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MK.- Skrytá, medii horami leží
na Východnom . Slovensku dedina
Košarovce. Kraj je nebohatý, ľudia
žili tu tichým, nenáročným dědin
ským životom. A tejto jeseni sa dě
dinské cesty staly rušnými. Deň
čo deň tiahly po nich smerom k
mlýnu Jednotlivé i skupinami vozy,
mnoho vozov. Niektoré dni bolo
ich až dvanásť. A nie obyčajné vo
ly. Viezly bohatý náklad, chlebové
zrno. Odkiaľ sa vzalo toľko bohat
stva v tejto dedine? Pre koho pra
coval deň a noc košarovský mlyn?
Roľníci z Košaroviec a z celého
okolia posbierali a svážali do mly
na posledné zásoby zrna. Odovzdali
ho bez vysvetlenia; mlynár vedel,
pre koho má ruliet. Vedel, že kaž
dý deň prídu k nemu pre múku
partizáni, že zrno priniesli pre nich.
Čo všelk.0 sa muselo slát v ro
koch pred touto jeseňou - koľko
nenávisti a koľko lásky bolo treba,
koľko nových myšlienok sa muselo
narodiť a nájsť si cestu do Viliorlálu, abv košarovskí India zabudli
na svoj vekami zakorenený roľníc
ky spôsob života a všetky svoje
pocity, všetky svoje snahy podria
dili Jednému, hlavnému, - pomôcť
tým, ktorí chcú aj vihorlatské dediny
zbavit cudzích dobyvateľov, ktorí
priniesli aj do dolín Ondavy a Latorice zvest o novom slobodnom
živote.
Obyvatelia Košaraviec zásobovali
partizánov múkou, aj inými potra
vinami, šatstvom, liečili chorých a
ranených, partizáni často žili v de
dine. Košarovce sa staly partizán

skym »hlavným mestom
*.
Mali ich
všetci radi'a sovietski partizáni
natoľko, že Im dali meno svojho
hlavného mesta. Keď sme ich na
vštívili na našich hraniciach, pri
spomienke na Košarovce rozsvietila
sa ich tvár a hovorili: »Veď to je
naša druhá Moskva
*.
Nemci vedeli, že Košarovce a
partiiáni Je jedna rodina. Nedovolili
eem dodávat ani. tabák, hovorili, že
beztak by ho fajčili len partizáni.
Keď sa dozvedeli o mlyne, poslali
do dediny vojsko. Chceli Ju vypá
lit. Partizáni sa však nevzdali svoj
ho »blavného mesta
*.
Deň a noc
šiel tuhý boj J)eň a noc museli do
bývat Neuici pri pomoci mineme-,
tok a tankov malú, zapadlú sloven
skú dedinu. Podarilo sa im spáliť,
zničit domy, nezastrašili však oby
vateľov. Oni zachraňovali svoje
posledné dobro a čo sa im podarilo
vyrvat záhube, odovzdali partizánom.
Šli в nimi, šli aj ženy s deťmi.
Niet lepších ľudí

Neďaleko Košarovieci vo vzdiale
nosti 12 km, leží dedina Porubá.
Tu sa liečili ranení partizáni. Ľudia
ich ošetrovali, celé týždne im nosili
stravu, to najlepšie čo mali, keď
bolo treba aj poslednú košeľu. Zvlášť
si spomínajú partizáni na občana
Lukatskébo, ktorý sa staral o nich
ako otec. Sovietsky parašutista, čicrnooký opálený Baškir z Ufy, Šarmajev, bol ťažko ranený a ležal v
Porube celý mesiac. Teraz sedí na
proti nám na lavici s radom »Cer_
veuej hviezdy
*
na prsiach a vypráva
o tých, ktorí mu zachránili život:

>Ležalsomdlhoabol som veľmi sla
bý. Ľudia ma však neopustili, sta
rali ea o všetko, čo som potreboval.
Denoe ku mne prichádzal porub
ský farár s plnými rukami darov.
Prinášal to Jablká, to orechy, to
mlieko, nikdy na mňa nezabúdal.
Bdel nad mojim bezpečím a životom.
Dával pozor, aby ma nenašli Nemci.
Vyzviedal, či mi nehrqzí v dedine
nehezpečie a keď sa zdalo, že mô
žu prísť Nemci, vlastnými rukatai
ma vynášal do lesa, do bezpečia.
Tak 6ОШ hol ím zachránený pátuást
raz. Pätnásť raz ma odnibsli do lesa
a priniesli zpät do dediny. Nikdy
nezabudnem tohto farára.
*
Keď skončil svoje vyprávanie,
spomenuli sme na druhého farára—
Tiso, ktorý ďakoval v kostole Nem
com za Tupenie, vraždenie a šibe
nice na Slovensku. Čo si asi myslia'
o ňom slovenskí farári, ktorí nená
vidia Nemcov, pomáhajú partizánom.
Pred našim odjazdom od parti
zánov prišiel za nami parašutista Šarmajev až k autu a prosil: rNapište určite o Vašich ľuďoch, ako uám
pomáhali. Niet lepších ľudí
*.
Baškirsko je vzdialené od Slo
venska niekoľko tisíc kilometrov. Od
Ufy do Poruby je ďalej, než od Po
ruby do Madridu. Ale v Ufe budú
hovoriť o Slovákoch ako o blízkych
bratoch. A obyvatelia v Porube, ich
deti a vnuci budú spomínať na tých,
klQyí pomáhali bojovať za slobodu
Slovákov, za ich lepší život. Budú
spomínať aj na sovietskeho parašu
tistu Šarmajeva.

(Pokračovanie nasleduje.)

oa свойодную Чохословакию. Воєнная газета 1-го чехос.дпеапкого корпуса в CUCP.
Vydáva oddělení osvěty a propagandy.
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RUDÁ ARMÁDA PREKROČILA DUNAJ
SMRT VETŘELCŮM a zrádcům

U SLOVENSKÝCH PARTIZÁNOV
„Druhá Moskva“

.

DENÍK І. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ČTVRTEK, ЗО. LISTOPADU 1944.

číslo

108.

NOVÁ
ÚSTAVNÍ DEKRET
OFENS1VA
REPUBLIKY
RUDÉ ARMÁDY zePRESIDENTA
dne 3. srpna 1944 o obnovení právního
Včera vydal maršál Stalin roz

pořádku na osvobozeném území
kaz, adresovaný maršálu TolbuchiČeskoslovenské republiky
noví, v němž se praví:
Vojska 3. ukrajinské fronty zahá
'O OBNOVENÍ PRÁVNÍCH NOREM
jila ofensivu, překročila řeku Dunaj
HLAVA 1?
.* •
- •
na sever od řeky Drávy, zlomila
odpor nepřítele na pravém břehu
1. ) O předpisech domácích
Dunaje, postoupila o 40 km, roz
Ústavní a jiué právní předpisy československého státu, jež byly vydá
šířila průlom do šířky 150 km a ny do 29. září 1938 a pocházejí ze svobodné vůle čs. lidu, tvoří čs.
dobyla na území Maďarska velikých právni řád. Právní předpisy vydané v době, kdy čs. lid byl zbaven svo
dopravních středisek, měst Pěti- bodné vůle, nejsou součásti čs. právního řádu. Doba uesvobody trvá od
kosteli, Bátaszék a Moháče 30. září 1938 do doby, která bude určena vládním nařízením.
a více než 330 Jiných obcí.
Za předpisy vydané z vůle čs. zákonodárné moci Jest uznati předpisy,
Mezi Jednotkami, které se vyzna které se nepřičí demokratickému dnehu čs. státu, t. J. vydané do 29.
menaly v těchto bojích, je jmeno září 1938. Mohou však býti přejaty do právního řádu i předpisy vy
ván také jugoslávský sbor gen Kos- dané za nesvobody, pokud neodporují demokratickému duchu čs. státu.
tanače. Vyznamenavší se jednotky Naprosto jsou vyloučeny za doby uesvobody vydané předpisy z trestního,
dostaly Jméuo «dunajské
*.
osobního a rodinného práva. ZáRouem bude stanoveno, kdy se konči do
Moskva vzdala hold vítězným voj ba platnosti těchto přejatých právních předpisů z doby po 29. září 1938.
skům 20 salvami ze 224 dčl.
Soud řeší otázku, zdali předpis jako takový vyhovuje demokratickému
duchu Čs. státu a musí při svém rozhodnutí uvésti důvody.
Jugoslávské oddíly
Vláda se zmocňuje, dokud se nesejde Národní shromáždění, aby roz
v Rakousku
Oddíly jugoslávské armády uárod- hodovala' o plaluosli těchto předpisů, zrušila je nebo jejich platnost roz
uiho osvobození vnikly do Korutan šířila.
(Rakousko) a pronikly 20 km do
2. ) O právních předpisech vydaných v zahraničí
vnitra země. Bylo obsazeno St. André
Všechny dekrety vydané presidentem republiky pozbývají platnosti 6
a několik jiných obcí. Po boku
Juguslávcú bojují i rakouští party měsíců ode dne, kdy se sejde Národní shromáždění, avšak Národní shro
máždění se může usnésti, že jejich platnost přestává dříve anebo naopak
záni.
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může se usnésti na. zákonech, .jimiž některé .dekrety nebo jejich'část takřka úplně W-oIfsklrchen. Jiné'
převezme do těchto zákonu, čímž se tyto dekrety stanou součásti čs. jednotky sc/bliží k, Burbachu
.a тВет-gé.ŕ
právních předpisů.
HLAVA 2.
<
V severoalsaské rovině jsou spo
(^rozhodování soudů a správních úřadů
v .’ jenci 3 míle nazápadodHagenau.Veíketóirozhpdoutí «udú. ^pr^wích.Sradíi ,< pravoplatná, vydaná po; Jioé.jednotky skončily svou ofea.ÍÍVUjprjj^YegWy. rv prostoru Bel28. září ^938, mohou Strany
1) kdýf bylaťvydáná na tákládě zákonu 1 nařízení odporujících.,de-A ;fortského průsmyků.’Spojenecká voj
ska odřízla nepřátelský výběžek mezi
mokratickému duchu čs.. zákonodárství,
2) když strany. pro^'mimořádné poměry se -«nemohly k soudům či k Belfortema MylhúzaiuL ■správdtó' ířaď<ipi4?st$t аооЬо\ргоуе'зІі dôkazy,\čímž lítrpěly újmu.-ť
V t^to^vojň^řípad^chimOhoň- 6trAň'y,žídat-o tmoBn,rozhodnutí, Žá
dosti тивї^уїЦ^и^г^уД^^еідхі ■окопЕвцМрЬу' nesvobody,7 '•
ze světa
Správní urafly monou rozhodnutre doíy nesvobody změnili i z moci
— Britsky min. zahrpničí Eden
úřední jiebo na žádost strany. V-obou případech se však nové, rozhodnutí
musí stát do 2 let ode dne ukončení doby nesvobody. To však neplatí uspořádal oběd, jehož se zúčastnili
pro rozsudky polních soudů zřízených podle ústavních dekretu presidenta pres. Beneš, min. zahraničí Masaryk
:-a státní min. .Bipk^.w -- <*.«•
repnbUkp.vr.^ir^'*?^^^** • / ■'?’•••' ’ívsjv-.b'.■
1
— Div.' gen. logr a náč. gen.
(2. část dekretu uveřejníme zítra.)
štábu div', gen. Miroslav navštívili
•
wr* '• *.
• •'
»»' 1
-”y ■„
----------- r.
----- J-y- TTTV
čs. jeduotku bojující v oblasti Dunkerque. \ i
’ T; •. ►
— Čs. státní rada konala včera
v Loodýuě smuteční schůzi, věno
vanou památce dra Vrbenského.
Operační zpráva .Sov. int kanceláře z 29; listopadu:
— Francouzská min. rada se roz
Vojska 3. Ukrajinské fronty zmocnila se za Dunajem kromě měst 1’ěli- hodla postátnili uhelné doly v dokostelí, BátaSzék a Moháče 330 jiných obcí, mezi nimi Bata, Soinberek, partameutech Jloor a Pas do Calais.
— Maďarský ministr národní oLanycsok, Dubosovica, Balina, Zmajevac. Knezsevi-Vinogradi, Lug, Darad,
Morady, Veniend, Hemesháza, Liptod, Nemel Bol, Herceg Tetes, Bely brany vyzývá maďarské zběhy, aby
se okamžitě vrátili ke svým oddí
Manastyr, Jásodnyak, Albsó-Nana, Feked, Alat-Varasd,KatoJ, 1’e'cs-Irvard,
lům. Pro výstrahu bylo v Buda
■ Villány, llarsany, Bercmeod, Bolman, a žel. stanic Morady, Bata, Palolapešti popraveno 13 zběhů.
Bozsok, Feked, Ncmet-Bol, Villány, llarsany, Bcremeud, Sirinc, Bely
— Ve Francii po zabavení Re■Monastýr, Zmajevac, Batina, Cseminac, Barda.
uauldových automobilových továren
Na ostatních úsecích fronty činnost hlídek a v řadě míst boje míst
byla zabavena i jeho pařížská ply
ního významu.
nárna.
— 28. XI. spojenecká letadla
bombardovala vojenské cíle v Папnovcru, Brunšvíku a Magdeburku.
Na Mnichov byly shazovány šestitunové pumy. Britská letadla bom
,. V Holandsku na sever od Venlo Jungersdorfujlůrtgeně aLam- bardovala železniční a zásobovací
vedou spojenci boje proti posledním mersdorfu. V saarské kotlině ob střediska v Neuseu a Freiburgií.
německém opěrným bodům na západ sazena řada měst. Spojeueci dosáhli Letadla „Moskito“ bombardovala
od Maasy. Na jib od Júlichu ob Willingen aBerus(na jihozápad Berlin. 500 amerických bombardo
vacích letounů v doprovodu 250
sadili spojenci vyšinu, v Košiaru od Saarlauternu).
Dosaženo úspěchů v Alsasku, kde stíhaček provedlo nálot na Offenpokračují boje. Nepřítel vytlačen z
Merzenhausen a Kirchbergu. spojeuci dosáhli Oberhomburgu. bach a Bingen na Rýně. — Spo
Dále na jihu se bojuje v 5 němec Dále spojenecká vojska postoupila jenecká letadla z italských základen
kých městech,Ingen, Langerweně, k ilinsingen a tauky vyčistily bombardovala Budapešt.
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Hitlerovští, padouši neujdou^ trestu!
Ještě vraždí a múčí hitlerovští kati bezbranné. Obce, Jimiž procházíme, lidi, které potká
váme, volají o pomstu. Neseme svobodu našim, neseme trest vrahům. První vrazi a
zrádci stoji Již před soudem, dostali zasloužený trest. Dojde na všechny! Ani Jeden
padouch nesmí uniknout!

Němečtí vrazi
, 1,700.000 POVRAŽDĚN,ÝCH '
.
před soudem. Waehingtonský úřad pro záležitosti uprchlíků, j^hož členy jsou Hulí
Dne 27.' listopadu začal v Lublí- ■ Morgeulhau a Stimson, podal zprávu o hromadných vraždách v hitlerovně v Domě vojáka soud nad 6 liit- ských >>táborech smrti» v Oswiencimě a Birkenan V jihozápadním Pol
• ierOvci, kteří jsou vinni z vražd sku. V těchto táborech byly zavražděný miliony1 lidí i celé'Evropy.
vězňů v táboře v MajdanNíU. Soudní
Pouze v Oswiqncimě bylo za 2' roky povražděno a otráveno plyny
вій, do které se vejde 1.500 osob 1,7000.000 židů.
je přeplněna. Mnoho lidí, kteří se
V Birkenau vybíral > lékař» denně 800 lidí na smrt, kteří. byli otrá
nedostali do soudní síně, tísni se veni plyny. »Přirozeuou smrtí» hynulo denně 1200 lidí. Nyní pracují
před budovou na ulici. Obžalovaní, v Birkenau 4 krematoria, sestávající z pecí,plynových komor a pomockteří jsou vedeni iublínskými uli- , nýchčzařízení.-Denně .se spaluje G.OCÍO mrtvol, Vřavě tak jako v Maj' сеті k soudu, vzbuzují u obyvatel 5, daneku, zavírpjí. zde, lidi, do komor, vpouštějí, otravný plyn a mrtvoly
stva projevy nenávisti.
'a
pak odvážejí.<io krematorií., .
.Na Javici ■ obžalovaných zasedli:у březnu 1943 byli tam vysocí hosté z Berlina. Na programu bylo
Anton Ternes Oberschaarfůnrér SS, . otrávení 8.000 židů z Krakca. Hosté byli velmi .spokojeni, pozorovali
Hermann Vogel StaudarteofúlirerSS, pozorně, co se dělo v plynových komorách a'neskrbljli chválou..
Theo Scholen Rotteufúhrer SS,
Washingtonský úřad k lomu prohlašuje:'. «Tato zvěrstva se zdají být
'■ Wilhelm Gersteumajer Hauplmarsch- , neuvěřitelná, ale vláda USA má v ruce dostatečné a věrohodné důkazy.«
fůhrer SS, Edmund Pohlmann a
Heinz Oslland. Všichni obžalovaní
prošli krvavou školu v táborech
V Jugoslávii soudí zrádce
Пасіїан a Orauicuburgu. Byli zat
čeni v okamžiku, kdy ničili stopy
Polní soud 1. sboru jugoslávské čovské policie v Bělehradě, členo
svých zločinů. Soudí je zvláštní pol armády odsoudil k smrti 105 zrád vé fašistických organisaci, velitelé
ský soud. V senátě je jedna žena. ců, kteří spolupracovali s Němci.
»četuických« band Michajlovičových
Obžalované hájí 5 advokátů, ľ soud Jsou mezi nimi bývalí nedičovští
atd.
Seznam popravených byl uve
ní síni jsou dopisovatelé sovětského, ministři, ředitel nedičovských uovin *Novo vřeme», ředitel uedi- řejněni v bělehradském tisku.
amerického a anglického tisku.

ČEKAJÍ NÁS
Cesta
II,- U cesty stojí sloup s modrou
oválovou tabulkou: označeni obce. —
Kolikrát jsme přecházeli kolem ta
kových tabulek u nás doma! Zdá
se nám, že vcházíme do své vesnič
ky, že za rohem nejbližšiho staveuí
musí vyběhnout naši dobří zuáraí,
příbuzní. Ale...

Mrtvé obce
B. je nevelká vesnička. Když
jsme se k úí blížili, zdálo se všech
no v pořádku. Teprve mezi domy
jsme viděli vytlučená okna, vy
lámané dveře, rozbitý nábytek. A
hlavně: neběžely nám naproti děti,
neusmály se na nás slovenské ženy
u vrátek, nepřišli nám stisknout
ruc» muži. Mrlvo a pusto všufle.
Z různých stran se blíží ke vsi
4 muži. Jdou od lesa. Zastavují so,

zdá se, že nepoznávají své obce.
„Všichni Jsou pryč,“ vykládá
starší muž. „Já se skrývám již
přes 2 měsíce v lese. A kdo ne
utekl, ty všechny hnali Němci pryč
pažbami Jako dobytek. Hnali je
někam k Prešovu. Bůh ví, co se
s nimi stalo. Čekali jsme vás, a
jak netrpělivě! Slyšel jsem v lese
hluk každého boje a srdce se mi
svíralo. Vždyt jsme na vás čekali!
A ti, které uhnali, čekají dále.“

"Res publica” č. 50/94

4.
3.

BOJ s ...cíkkví
"Brány pekelné ji nepřemohou...” řekl Spasitel. U nás díky Bohu je
stále dostatek lidí, kteří "nesklonili kolena před Bálem”. V duchovním
zápase navíc nerozhoduje počet, ale síla víry. A lidí se silnou a
nadšenou vírou je díky Bohu u nás dost, připravených na druhý díl
boje s církví, tentokrát nikoli komunistický, ale zednářský s cílem
likvidovat církev zevnitř na jedné strané a na druhé ji prezentovat
široké veřejnosti jako nepřítele svobody svědomí. Panna Maria je
připravena rozprostřít nad ní svůj ochranný plášť, jestliže nepochybí
sepjaté ruce, které ji budou o to prosit.
ж
RADOMÍR MALÝ
SVĚTLO, TÝDENÍK MATICE CYRILOMETODĚJSKÉ

ZKUŠENOSTI

EXULANTA.

Václav Jiří Vostřez:
Mnichovskou dohodou velmocí r. 1938 byla rozbita československá
republika a 15» března 1939 ztratil Český národ už zcela svou svobodu.
Až do pádu komunismu, 17» listopadu 1989s nebyla obnovena demokracie.
Dosud se ve Vlasti bojuje o uplatňování základních demokratických zá
sad. Nesmírné zkušenosti exulantů a jejich vliv ve veřejném životě
svobodného světa jsou přehlíženy a nejsou využity. Naopak, vláda a
parlament č. R. s nimi zachází jako s cizinci / na rozdíl od jiných
národů dosud nemají volební právo / a mluvčí při cestách za hranice
si v poslední době ještě stěžují, že exil je příliš kritický k pomě
rům doma. Je nutné exilu přiznat právo konstruktivní kritiky. Je pře
ce součástí českého národa, at se to někomu líbí, či nelíbí. Do cizi
ny byli vyhnáni terorem tehdejších režimů a útěkem zachránili jen ho
lé životy. Mnozí v zahraničí nepřestali pracovat za obnovu spravedli
vého řádu ve Vlasti i v celém světě. Také nyní nadále podávají návrhy
na zlepšení poměrů, bez nároku na odměnu. Jen očekávají více pochope
ní a dobrou vůli.
Také já jsem unikl za hranice po roku 1948, tehdy v plné mužné
síle. Příliš dlouho ale trvalo nespravedlivé rozdělení světa na dvě
velmocenské zájmové sféry. Zatím život pokračoval a není už vhodné
přesazovat starý strom. Ze zahraničí snad mohu i více pomáhat národu
a známým. Proto občas posílám domů DÍsemné připomínky a míním v té čin
nosti DOkračovat:
Považuji nyní za prospěšné uveřejnit zprávu, že na počátku roku
1990 jsem poslal na adresy třiceti osobností opis přísně důvěrného
"Oběžníku č.2 - Informační a proDagační oddělení pro ÚV KSČ - Praha
6.1.1990”, jak mi jej postoupil přítel Dr.Stanislav Hofírek z Austrá
lie. V úvodě mimo jiné byla též věta: "Máme pro vás pádné argumenty,
kterým musíte věřit, že tato doba je jen přechodnou a že jednou bude
me u moci zase my a pak už se nikdy nebude ooakovat ta trapná situace,
do jaké nás někteří naši vedoucí soudruzi dostali." Pak následovalo 10
bodů, z nichž měl jeden znění:"6. Prezident Havel - jeho výroky o ne
násilí a vzájemném dorozumění vysvětlujte tak, že se nemá používat ja
kéhokoliv nátlaku, jinak že se porušuje základní článek "demokracie".

Obhajujte se jeho slovy. Tím nám dal do ruky obrovskou zbraň." Příjem
této zprávy potvrdil též JUDr.Richard Sacher, ministr vnitra ČSSR, do
pisem z 29-března 1990, čj. OV-2689/K-90. Příjem dokumentů potvrzují
přípisy Vladimíra Hanzela,osobního tajemníka Václava Havla; JUDr. Evy
Honové, vedoucí sekretariátu prezidenta a Jiřího Křižana, poradce pre
zidenta.
19. února 1990 se konalo v sále torontské university krajanské
setkání s presidentem Václavem Havlem. Seděl jsem v první řadě, hned
vedle ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Dal jsem mu dotaz,zda-li
naši exulanti obdrží volební právo. On tuto otázku zcela ignoroval a
to bylo varováním, že přísliby spolupráce s krajany nejsou tak upřímné,
jak byly přednášeny. 23. února 1990 jsem pak vydal veřejný dopis V.
Havlovi', kde jsem ho žádal, aby nestranícky jmenoval ten slíbený po
radní sbor odborníků z krajanů v cizině. Dále jsem uváděl trestuhodné
opomíjení Podkarpatských Rusínů, že do svobodného Československa patří
nutně i svobodná Podkarpatská Rus - a příklady záměrného rozeštvávání
mezi Čechy a Slováky, jako by zde byl zlý záměr zničit možnost soužití
ve společném státě ...
Ministra Diensbiera v Toronto pozvali na řečnické pódium a jeho
židli obsadil osobní tajemník presidenta, Slovák. Když byly p.V.Havlovi
předány dary a dekret o udělení čestného doktora z York university, od
nesl vše tajemník ze sálu, asi k úschově. Diplomatickou aktovku však
zapoměl na prázdné židli, opřenou o mou levou ruku. Zajisté,že to byla
nezkušenost, ale i to, že uplynulo několik minut, než tuto chybu
zjistil jeden z ochránců a aktovku zajistil. Mezi ochránci fungoval ta
ké známý John Hásek. Klečel na jednom koleně,pod DOdiem proti nám, če
lem k publiku. Oslovil jsem ho, ale nebylo mu milé, že jsem ho zastihl
při takové službě. - Před léty, když jsem byl předsedou Společnosti ná
rodů Střední a Východní Evropy, byli jsme s chotí pozvanými hosty na
konferenci zástupců tří baltických národů, konané v sále litevského
kulturního domu v Toronto na Bloor St. Dalším hostem byl známý kanadský
generál a jeho pobočníkem byl právě John Hásek, v uniformě majora ka
nadské armády. Tenkrát jsme se blíže poznali. Přestože jeho čeština ne
byla perfektní, nechal se později zvolit do funkce tajamníka čs.sdruže
ní Čechů a Slováků v Kanadě. V listopadu 1989 telefonoval z Toronta do
Prahy>‘a ozvala se mu Rita Klímová. Po návratu z Říma ze slavností sva
tořečení Anežky Přeipyslovny,jsme se zúčastnili manifestačního shromáždě
ní na podporu změn v ČSSR, v Toronto - York Plaza. Tehdy ohlásil do mi
krofonu p. Hásek, že odletí do Prahy. Stalo se tak 1C.prosince 1989 a
ještě téhož večera se objevil na obrazovce čs. televize. Sledoval jsem
též v Kanadě T.V. program večerního zpravodajství, řízeného Barbarou
Frum. Byl tam přímý přenos z manifestace na Václavském náměstí, s ko
mentářem od J. Háska. Paní Frum se ho tázala, kde se osobně nachází a
odpovědí zněla, že je v místnosti vedle balkonu, ze kterého jsou předná
šeny projevy. - Naposledy reportoval z Chorvatska pro televizní stanici
Globál. Tam záhadně havaroval s autem 23. června 1993 a od té doby byl
v bezvědomí. Zemřel ve věku 55 let v Praze na Nový rok 94 a ve stejný
den zemřela i paní Rita Klímová, jeho kontakt v Praze. Tyto podrobnosti
uvádím k osvětlení údajů, že zemřelý major Hásek pracoval v kanadské
výzvědné službě.
V létě r.1990 otiskl některý krajanský tisk doložená pojednání o
možnosti, že tak zvaná sametová revoluce v Československu je jen velký
podvod, dávno připravovaný uvnitř KSČ, aby vedoucí byli zbaveni odpo
vědnosti za zločiny diktatury a jiní soudruzi si zase udrželi moc nad
"osvobozenými národy", tím, že si jen převlečou kabáty. Prý i mnozí ve
doucí Charty 77 byli v tom směru připravováni a jejich pronásledování
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?x1ľ* ’’exi9a, ?k0’,eby získali alibi a popularitu... Anglické překlady
těchto článku byly rozmnoženy a rozeslány veřejným pracovníkům celé
ho svobodného světa, od Austrálie, až po Kanadu. V Kanadě jsem zji
stil у soukromých rozmluvách s členy vlád - federální i provinčních 1 S ,enY oposičních stran v parlamentech, že jsou v tom směru infor
mováni. Obdržel jsem i mnohé písemné dotazy od kanadských přátel,sta
rostu a radních měst. Nedůvěra investičních center Západu stoupá a
nyní .jsou připravena přijmout partnerství raději v rudé Číně, než-li
v zemích, které byly pod sovětským vlivem, či v samotném Rusku. Sliby
o hospodářské pomoci kolem jednání v Bruselu a v Neapoli, mají kondice_8 chovám obavu, že se ukáží planými. S Čínou mohou předpokládat
další vývoj poměrů i přes dosud velký počet politických vězňů tam,ale
k 'sametovým" podvodům je málo důvěry. Letos už byly v Číně kanadské
delegace, vedené konservativním generálním guverne'rem i socialisti
ckým premiérem Ontaria /Bob Rae/. V listopadu 1994 tam asi dojde k
vrcholné dohodě, při návštěvě ministerského předsedy Kanady, libarála
Jean Chrétiena. Doporučuji více sledovat tento vývoj. Minulý měsíc še
do Prahy přestěhoval i zkrachovaný kanadský politik Otto Jelínek
/v Ottawa se právě jedná o zrušení nenáviděné prodejní daně, jím zave
dené/. Ale i on si pro jistotu udržuje filiálku firmy v Hong Kongu...
Domov by měl konečně prohlédnout, že titul čestného doktora, či něja
ký diplom za hranicemi,neznamená vždy .úctu a obdiv. Může to být i la
ciná odměna za zradu na vlastním národě, při špatnéta hájení jeho zá
kladních zájmů !
Při posledních volbách v ČSFR, v červnu 1992, jsem byl doma s pověřením jako zahraniční pozorovatel
*
Po návratu do Kanadv jsem uverej —
nil zjištění, že "Vládní strany /vyjma malé slovenské SNS/'neměly ve'
volebním programu rozdělení státu ČSFR',' Pánové V. Mečiar а V.Klaus ne
měli oprávnění hned po těchto volbách zahájit proces separace, aniž by
dříve připustili nezbytný plebiscit. - Porovnejme si tento případ s de
mokratickými zvyklostmi jinde: 12. září 1994 byly volby v Quebec. Stra
na Parti Quebecois v nich předložila otevřený program separace pro
Quebec, porazila vládní liberály a získala 77 z celkových 125 křesel.
Vůdce této strany Jacques Parizeau se stal premiérem dne 26.září 1994
a představil 19 členů své nové vljédy. Všichni jsou přesvědčení separa
tisté, ale slíbili, že se přičiní, aby v roce 1995 bylo v Quebec refe
rendum o svrchovanosti. Když by i toto vyhráli, budou těžko prosazovat
legálnost neodvislosti , bude—li proti tomu většina anglicky mluvících
Kanadanů. Z tohoto porovnání vychází logický závěr, že pánové Klaus a
Mečiar se dopustili vlastizrady a mají stejnou vinu.
28.ledna 1994 se v Hamilton konala výroční schůze "Society of
East-Central European Nations". Předsedal jsem tomuto shromáždění.Před
tím 10 - 11. ledna bylo v-Bruselu setkání hlav států, tvořících NATO,
kde se.jednalo, zda přijmou za členy i státy z Višegradské dohody. Pak
došlo jen k nabídce na účast v "Partnership for Peace". Bylo známé vy
hýbavé prohlášení premiéra Klause, že bude výhodnější pro’ Č.R.postupo
vat odděleně a též,že na poradu ve Varšavě, v přípravě na návštěvu USA
presidenta Clintona, chyběl ministr obrany Č.R. Antonín Baudyš. Samo
zřejmě, že o tom byla diskuse i na schůzi v Hamilton. Bylo pro mne ve
lice obtížné odpovídat na otázky delegátů ze sousedních národů, kteří
qsou přesvědčeni o výhodách spolupráce. Mají v paměti výstražný případ
politiky Edvarda Beneše za druhé světové války v Londýně,kdy v r.1943
odjel do Moskvy, aby se Stalinem uzavřel spojeneckou smlouvu. Nedbal
varování tf.Churchilla, zrušil už podepsanou dohodu s polskou exilní
vládou a také jednal so'lové. Tím dal záminku, že železná opona později
dosáhla až k Šumavě a všechny národy na východ od té hranice ztratily
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svobodu společně s námi. Mluvčí Č.R. jsou dosud nepolepšitelní . Tak
např. minulý týden jsme v Kanadě viděli na televizní obrazovce záběr
z návštěvy ministra Josefa Zieleniece v Polsku, kde se on nepříznivě
vyjádřil o Višegradské dohodě. Setkání sedmi presidentů v Litomyšli,
či i v Bánské Bystrici,jsou jen dekorum, ale rozhodujícím je skutečné
přesvědčení sousedních národů. 0 prospěšnosti spojené Evropy nestačí
jen užívat planá slova. Svět se dívá, jak který národ se chová.přede
vším k vlastním sousedům. Nenjylme se, že nesleduje bedlivé i vývoj v
Moldávii a na Podkarpatské Rusi. Zdejší tisk uveřejnil i znění proto
kolu projevu V. Mečiara na východním Slovensku, kde ve dnech 27. a 28.
listopadu 1993 informoval vrcholné představitele svého hnutí HZDS. Vy
jímám citát: "Na východe chcem vás poprosit, tu máme další velký poli
tický problém, Podkarpatská Rus. 29. okto'bra malo dojst k vyhláseniu
autonomie a Ukrajina, Kvjev to bol ochotný potlačit zbraňami.Máloktorí
vedia, ja som tu vtedy na východnom Slovensku bol, zdvihol som štáby
civilnej obrany, zdvihol som bezpečnost, nariadil som dostupnost dô
stojníkov armády e čekali sme, že ak by došlo k vyhláseniu tohto aktu
a k občianskym nepokojom, tak to nám na hraniciach pukne. Politicky
sme nechceli nikoho znepokojovat, ale štáby, políciu i armádu som dvi
hol. A čakal, že ak to pride, tak beriem všetky tri pluky východniar 
ske a idem na hranice s nimi. Ako ich veliaci. ..."- Na místo podáni
pomocné ruky v nouzi největší, se organizuje honba na uprchlíky z Pod
karpatské Rusi, se zbraněmi v rukou, jako na králíky. Což nestačí krev
vclající k nebi, prolitá biskupem Teodorem Romžou,v čele tisíců dal
ších rusínských mučedníků ? Na jatky Stalina byli v minulosti vydáni
našimi vůdci. Na kterou stranu se staví současní vůdci národů Sloven
ského a Českého? Jakou měrou dnes měříme náš poměr k vždy věrným part
nerům, Podkarpatským Rusínům, takovou bude měřit Čechy a Slováky i ce
lý svět po příští staletí !
Letos v červnu byl v Kanadě na návštěvě Ing.Josef Lux, místopřředseua vlády a ministr zemědělství Č.R. 27»VI.94 jsem se zúčastnil jeho
veřejného setkání s krajany a exulanty v místnosti Victoria College v
Toronto. Měl krátký projev a pak odpovídal na otázky. Oznámil,že by si
osobně přál, aby krajané měli možnost manifestovat své občanství v po
době volebního práva, česká vláda by měla učinit vstřícný krok ke kra
janské obci, obzvláště k exulantům, kteří odešli pod tíhou komunismu.
Zde v Kanadě by se takový krok mohl projevit zrušením vizové povinnosti.
Též výborné obhájil oprávněnost účasti křestanů v činné politice. Ne
byl jsem spokojen s jeho krytím chyb současné koaliční vlády. .Na sděle
ní, že některé nové zákony nejsou spravedlivé, ale jsou jen výrazem
složení parlamentu, jsem odpověděl, že nám to nestačí. Přejeme si sly
šet, že koaliční partner bude nekompromisně usilovat o zrušení tako
vých zákonů. Dále jsem zjistil, že venkov dnes nemůže očekávat vládní
pcdooru a ochranu. Ti, kteří nebudou rentabilní ve světové otevrene
tržní soutěži, at tedy zbankrotují a odejdou ze zemědělství. Tak muže
soudit jen zaujatý technokrat, který přehlíží ideální hodnoty venkov
ského způsobu života, vycházející z rodinné spolupráce na zemědělské
usedlosti. Je to v přímém odporu k našim bývalým zvelebovacím službám
až do roku 1948, kdy jsme plánovaně pracovali o zvýšení životni úrovně
rodiny na statku a chalupě. Měli jsme tehdy oprávněnou naději, že naše
kvalitní výroba bude schopna soutěže na světovém trhu /např. plemenný
materiál v živočišné výrobě, travní semena v rostlinné a tak^pod./•- 28.října 1956 vyšlo v New Yorku první číslo "Svědectví" /predplatne
v Kčs i v Z/ za redakce Pavla Tigrida, s otevřenou podporou titoismu.
Vydal jsem proti němu "Informační zprávy" č.3, z 28.XI.56. Dosud ve
řejně nepronlásil, že se tehdy mýlil а nyní přijal posici ministra kul
tury Č.R. Jeho doporučením a jmenováním byl zasazen čs.exilu nejbolestnéjší políček. Bolševici měli "děda vševěda" Z.Nejedlého a "sametový"
režim má nyní podobnou trapnou figuru.
Z £. / Ar.9 4*
—у

23.prosince 1994

Ano trvalo to pět let
než se tato kauza uzavře
la. pokud se šípek odvolá
doufám, že u vyšší instace dostane nášup. Pouze
se ptám co ti ostatní StB,
kteří šmahem porušovali
všechny psané i nepsané
zákony. Vždyt ti odsouze
ní se dají spočítat na
prstech jedné ruky. To te
dy vážení pokud to takhle
bude pokračovat dál tak
skutečně budou mít pravdu
ti, kteří tvrdí, že komu
nismus u nás nebyl žádný
zločinný systém. A ono op
ravdu jak může být tento
systém zločinný, když ne
má žádné zločince. Lidé z
ODS si jist Šumnou ručičky
blahem, ne bot to zase vy
chází podle jejich přání.
Rozšlápnuté zpětné zrcát
ko a tlustá čára za vším

První soukromý týdeník
_____ se samizdatovou tradicí

Bývalý major SNB Z. Šípek odsouzen
k trestu odnětí svobody na 14 měsíců
Tábor * K nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 14 mě
síců odsoudil včera senát táborské pobočky Krajského soudu
v Českých Budějovicích bývalého majora SNB Zdeňka šípka.
Uznal ho vinným z trestného činu zneužívání pravomoci veřejné
ho činitele za to, že v srpnu 1988 fyzicky napadl signatáře Charty 77
Vladimíra Hajného a 17. listopadu 1989 aktivně zasahoval hrubou
fyzickou silou proti demonstrantům na pražské Národní třídě.
Šípek, který byl v rozhodné době zástupcem náčelníka 2. odboru
Správy StB hlavního města Prahy, byl původně obžalován z pěti trest
ných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele. Ve dvou přípa
dech ho soud zprostil viny a v jednom z nich byla věc vyloučena k sa
mostatnému projednání. V odůvodnění rozsudku Jiří Bemát uvedl, že
soud odsoudil Šípka pouze za ty skutky, které mu bylý jednoznačně
prokázány. Zdůraznil rovněž, že bývalý příslušník SNB neprojel
přes uplynulou dobu sebemenší lítost nad prokázanými činy.
Zdeněk Šípek stanul před soudem již v dubnu letošního roku
v hlavním líčení s šesti důstojníky Správy SNB hlavního města Pra
hy a Středočeského kraje, kteří se měli podílet na kompletním kry
tí tehdejšího poručíka Zifčáka a zajištění jeho proniknutí pod jmé
nem Milan Růžička do nezávislých struktur. V průběhu hlavního lí
čení byla tehdy věc Zdeňka Šípka vyloučena ze společného řízení
k samostatnému projednání.
Soud včera v tomto případě zprostil Šípka viny, neboť, jak uve
dl Bemát, je jeho účast na legalizaci poručíka Zifčáka do prostředí
nezávislých struktur možná, nikoli však průkazná. Obhájce, stejně
jako státní zástupce, se zatím neodvolali. Mohou tak učinit do os
mi dnů po obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

tím svinstvem byl ostatně
.fcsKÝ deník.
cíl od prvopočátku předse
dy ODS. 300 lidí zastřele
Postihnouttrestnéčinv komunismu ných na hranicích, 3000

vlastenců ubitých při výs
leších, na t.zv. útěku,
umořených hladem a zimou.
Zavalených v dolech a za'
živa pohřbených na nezná
mých mítech takovými Pich^
-Tůmy.Vzpomínám jak jsem
byl vyzvednout Ing.Vaška44na Fírově při ukončení jeho tres
tu, nikdy nezapomenu ne na jeho směrování do obchodu s jíd
lem, ale na jeho vyhledávání tepelných zdrojů kamkoliv jsm?
přišli. Vždy musel být v•bezprostřední blízkosti ústřední
ho topení i kdyby tam bylo vytopeno na 30°C. A to neseděl
v-50-tých letech,ale ledviny si už nezachrání.
VH.
■Uvnitř čísla:
Prahá (ms) - Postihnout závažné trestné činy komunismu lze,
ale orgány činné v trestním řízení si zatím pracně vymýšlely dů
vody, proč tyto zločiny stíhat nelze. I když je dost pozdě, vynasna
žím se, aby Úřad pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komu
nismu fungoval tak, jak má.
Řekl to místopředseda Křes rušení pravomoci veľcjnétíó čini
ťanskodemokratické strany Vác tele kde se jedná o opatření ma
lav Benda. Do poloviny letošního jetkového prospěch iebo o způ-
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Vážený pane řediteli!

Obdržel jsem Váš dopis s Osnovou ze dne 7
4.1994
*
za který
vám velmi děkuji. Jakmile budu mcci ihned vyplním a seženu pro
tyto případy mně dostupnou dokumentaci a odešlu do Vašeho důle
žitého institutu. Po t.zv. sametové revoluci, kdy nás do-dnes
vyučují komunisté nejen tržnímu hospodářství ale i demokracii
a spravedlnosti, jsem obvinil z několika desátek estébáků se
kterými jsem přišel do styku v období od r.1976 - 1989 čtyři a

jednu městskou prokurátorku ze zneužití pravomoci veřejného či
nitele, ev. vyhrožování zmlácením či rnpřímo mlácení pěstí, pří
pad o n^mž je Vám známo z KP Hradec Králové v to nepočítajíc.
Dvě stížnosti smiřovaly na KP v Ostravě, kde leží již více
než rok aniž bych byl informován alespoň o obdržení mého doporu

čeného dopisu. Tytéž stížnosti hned po t.zv. sametové revoluci

smiřující na Krupkou správu ministerstva vnitra byly promptně
vyřízeny tak, že pracovníci StB na něž si stěžuji jižn nejsou
zaměstnanci MV ev. že se jedná o dnes již nedokazatelné případy.

Z Městské prokuratury v Praze jsem obdržel podobné vysvět
lení ve věci prokurátorky a kpt.JUDr.Grulicha. Bývalá prokuráto
rka JUDr.Jitka Fuchsová prošetřila a stvrdila jak mi nedávno
odepsali z MP, že výše uvedený kapitán StB mi nevyhroŽoval zmlá

cením ani opakovaně, což mu s chutí dosvědčil jeho kolgga z StB,
podobni jako je Vám pane řediteli známo v hradeckém případu. Tak
že před soudem stojí jen major StB /bývalý/ JUDr.Zdenek Šípek,
který mě do krve zmlátil na demonstraci 21.8.1988 v Praze a to v
tuto chvíli před Krajským soudem 6.Budějovice, pobočka v Táboře.
Ve Vašem dopise mě upozorňujete, že jsem mohl využít svědec
tví paní Ing.Jiřiny Novákové, ale bohužel musím Várna: sdělit, že
paní inženýrská před několika lety zemřela. Naopak svědectví Ing.
Čeština Vaška, v důsledku estébáckých výmyslů odsouzeného na 4,5
roku nepodmíněně si prokurátor KP z Hradde Králové mnš z nezná
mých důvodů nevyžádal, což mi bylo přislíbeno.
S úctoi^
Vladimír Hajný, ČSA 34, 787 01 Šumperk
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7л svobodné Československo

NOVINKY Z SSSR
— Přes sovětsko-finské hranice
přejel první transport 602 kolchoz
níků z Leningradské oblasti, násil
ně zahnaných Finy a Němci do
Finska. Byli vřele uvítáni sov.
orgány.
— Maršálu letectva Falajevu byl
předán zástupcem předsedy Nejvyššiho Sovětu, Švernikem 7. prosince
maršálský odznak «Maršálská Hvěz
da*. Mimo to byl maršál Falajev
vyznamenán za vzorné plněni bojo
vých úkolů řádem Kuluzova 1. třídy

a za dlouholetou' službu v Rudé
armádě řádem «Rudého Praporu*.
— Do Moskvy bylo přivezeno
141.000 exponátů evakuovaných ve
válce z moskevských museí. Bylo
přivezeno také jediné svého druhu
panorama «Obrana Seva.stopolu* od
V. Rudo.
— Do obvodů Nikolajevské ob
lasti vrací se kolchozníkům dobytek,
sebraný tam Němci. Rudá armáda
při svém postupu jej Němcům vza
la zpět.

KDO SE BOJÍ...
Gu-ma. — Pořád se málí kilometry, které dělí Háchu, Moravce
a spol. od valící se Rudé armády. Když se teď zrádci znova spočítali,
přišli na to, že Je Jich proti Rusům přece jen málo. Chtěli se roz
množil tím, že budou chudý lid strašit «bolševicckou příšerou* a když
se bojí víc lidí, tak Je to přece veselejší.
Vylepili tedy v Praze velký plakát, na kterém se nad Hradčanami
evirá červená ruka 8 fpěticípou hvězdou. Nadpis na plakátě se ptal
bodrých Pražanů: «Nebojíte so«?
Plakát měl úspěch a na druhý den ruka lidu napsala svou odpověď:
«Co bychom se báli, my tam nebydlím».*
A tak se páni zase bojí sami.

po dela ríizný válečný materiál,
pro vedení války nevyhnutelný.
Kromě toho poskytovalo Švýcar
sko Německu stamilionové půjčky
a souhlasilo s dodáváním dobytka
a potravin do Ríše.
Tato fakta ukázala Švýcarsko,
zemi «neutrální*, «deraokratickou«j
«sportovBi* v docela Jiném svěile.
Zatím co Švýcarsko přihlíželo se
sportovním zájmem na smrtelný zá
pas o záchranu kultury, pomáhali
švýcarští boháči s neutrální uiírumilovností svým německým kolegům
ve válce proti spojencům.
I švýcarská demokracie dostává
pravou barvu, když slyšíme, Jak

německý rozhlas se neustále odvolává
na články oficielních švýcarských
novin, podniká-li výpady proti spo
jencům. A Jak švýcarští «mocnáři*
po vzoru svého hitlerovského souseda
rozhánějí lidové organieace, které
vytyčují ve svém programu snahy
opravdu demokratické.
O pravé tváři Švýcarska by však
mohli nejlépe mluvit námořníci z
anglických lodí potopených hitle
rovskými ponorkami se švýcarským
motorem, nebo sovětští lelci ostřelo
vaní «neutrálními* švýcarskými protiletadlovými děly fricovské »flakartillerie*.
' —in.
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ZE SVETA
— Spojenecká letadla s italských
základen provedla nálet na Škodovy
závody v Plzní, dále ua naftové
rafinerie v Rakousku. 500 britských
bombardérů v doprovodu G5O stí
haček bombardovalo žel. křižovatky
Koblenc a Bingen. Jiné útvary spoje
neckých letadel útočily na Berlín
a Stuttgart. Bombardovány také ka
sárny v Baumholden, kde Němci
soustředili 30.000 vojáků «Volksstnrmu*.
— V nejbližších dnech budou v
Bulharsku postaveni před soud Čle
nové regentské rady a ministři, kteří
zavlékli Bulharsko do války. Mezi
nimi Jsou princ regeut Filip a býv.
min. předseda Filov.
— Gen. de Gaulle vyznamenal
řádem «Čestné legie* řadu vysokých
sovětských důstojníků.

Účelně a plánovitě
Němci mají na svých frontách
stále pluo úspěchů,
s kterými se podle plánu
snaží vrátit do rajchu.
Po úspěchu, který přines1
Němcům ruský Stalingrad,
začali se plánovitě
odpoutávat na západ.
Frontu také zkracovali
jen pro svoji výhodu,
by úspěšně mohli čelit
nebezpečí z východu.
Úspěšně se zbavili též
všech svých zrádných spojenců,
za hrob věrná zůstala jim
už jen láska Japonců.
Až si Němci krky zlomí
— dojde k tomu, věřte mně —,
provedou to podle plánu
a — dle všeho — úspěšně.
des. J. Fojtík

За свободную Чехословакию. ВоенпЛг газета 1-го чехословапкого корпуса в UCGP.
Vydává oddáleni osvěty a propagandy.
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Nejbližší úkoly
naší politiky
Místopředseda státní rady Václav
Nosek promluvil do rozhlasu o po
litických opatřeních vlády na osvo
bozeném území. Mimo jiué uvedl:
«Kromě dekretů, které již byly
vydány, připravuje se dekret o ná
rodních výborech. Podle tohoto de
kretu mají být ua osvobozeném úze
mí organisovány obecní, okresní a
zemské národní výhory, které vy
šlou své zástupce do národního sliromážděuí, které utvoří novou vládu.
.Většina členů nové vlády byde vy
brána z představitelů lidu doma.
Připravují se dekrety o potre
stání válečných zločinců, o zajištřuí
nerušeného chodu hospodářského ži
vota, o upravení peněžnictví, so
ciálního pojištěuí a dekret, kterým
bude upraveno skončení funkce ny
nější vlády a státní rady.
Václav Nosek dále prohlásil, že
státním» úředníky budou v Čechách
Češi, na Sloveusku Slováci, na Kar
patské Ukrajině Ukrajinci. V ústřed
ních úřadech budou zastoupeny vše
chny tři národy poměrně. Jednou pro
vždy je třeba vymýtit názor, že
lid je pro úřady a nikoliv naopak,
úřady pro lid. 1'řcdníci, kteří se
etali reuegáty, budou ze stáluí služby

SBORU

V

SSSR

ČÍSLO 119.

12 km od Budapešti
Z operační zprávy Sov. inf. kanceláře z 10. prosince:

Na maďarském území na severovýchod a sever od Buda

pešti pokračovala naše vojska v ofensivě a obsadila 8 boji přes 40 obcí,
mezi nimi Burjak, Ipolszég, Dejlar, Ipolňece, Dregelypálánk, Szedliget,
Feleoged, Alséged (12 km na sever od Budapešti), Szed, Vacratet,
Orszéntmiklói, Csomad, ErdOváros, Rohejmtelep a žel. stanice Dejtar,
Ipolivece, Szed, Hed, Orszéotmiklós.
Během ofenslvy na maďarském území od 5. do 9. prosioce zajala
vojska 2. ukrajinské fronty 5.600 nepřátelských vojáků.
Na ostatních úsecích frouty činnost hlídek a v řadě úseků boje míst
ního významu. Během 8. prosince zničeno 46 německých tanků a 24
letadla.

Postup na západě i na jihu
V prostoru Jillichu přestal organisovaný odpor nepřítele. V údolí řeký
Saar upevůnjí spojenecká vojska svá postavení na předmostích u Dlllingenu a Saarlauternu. Saareinsmingen vyčištěn od nepřítele.

Jiué spojenecké jednotky dorazily k Weissweileru a Woelfingen.
V prostoru dolních Yogéz bylo od nopřítele vyčištěno město Niederbronn a velká část Tanna. Spojenci dosáhli na tomto úseku nových
úspěchů. Němci kladou silný odpor spojeneckým pokusům vytvořit před
mostí za řekou Boiler v prostoru Mylhůz.
V Itálii zuří těžké boje na jihozápad od Faenzy, kde spojenecká vojska
poněkud postoupila a odrazila uěmecké protiútoky.
vypuzeni. Ti úředníci, kteří zůstali dářsky a politicky orientovat! pře
republice věrui, budou postaveni devším ua Sovětský svaz a bude
mít přátelské styky s demokratic
ua vedoucí místa.
Pokud se týče zahraniční poli kým Polskem, Jugoslávií a západ
tiky, bude se Československo hospo ními demokraciemi.*

i
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Úřední zpráva o pobytu gen. de Gaulle
v Moskvě

Gen. de Gaulle odjel
z Moskvy

TAK BOJUJÍ PARTYZÁNI...

Pobyt předsedy prozatímní francouzské vlády gen. de Gaulle a mi
nistra zahraničí Bldeau v Moskvě se vyznačil projevem četných důkazů
sympatii, které spojují národy Francie a Sovětského svazu a které vzrostly
utrpením způsobeným válkou.
Došlo k rozmluvám s předsedou Rady lidových komisařů SSSR maršálem
Stalinem a lidovým komisařem zahraničí V. Molotovem. Tyto rozmluy
se týkaly souhrnu otázek týkajících se pokračování ve válce, organisování
míru a zvláště německého problému. 'Tyto rozmluvy daly na Jevo široký
souhlas názorů mezi oběma vládami a také nejupřímnější přání těsné
spolupráce.
Obě vlády se rozhodly vésti válečné operace do úplného vítězství nad
Německem a usilovati svými společnými opatřeními o uchránění Evropy
před novou agresí.
V duchu těchto rozhodnutí podepsaly obě vlády dne 10. prosince t.r.
smlouvu q vzájemné pomoci, jejíž znění bude uveřejněno zvláště.

Dne 10. prosince odcestoval z
Moskvy gen. de Gaulle v doprovo
du ministra zahraničí Bideau a ostatnich francouzských hostů.
Na nádraží provázela francouzské
státníky řada sovětských a zahra
ničních veřejných činitelů.

Vojáci s červenou stužkou na čepici získali si u nás právem slávu odvážnych bojov
níků. Partyzánská škola — boj v nepřátelském týlu — je opravdovou školou odvahy
a bojového umění. A partyzáni, kteří bojovali na našem území jsou zároveň naši
hrdosti, neboí jsou představiteli boje našeho lidu doma.

Minister Václav Majer v svojom
prejave v londýnskom rozhlase sa
zaoberal otázkou obnovenia predvoj
nového priemyslu a budovania výroby
po vojne. Zdôraznil, že o týchto
otázkach Je treba uvažovat už dnes
servativní strany Hogg žádá, aby a uviedol: »Doma je treba připravit
v celé Evropě «byla zjednána úcta pečlivé plány na prevzatie podnikov
k zákonu a vládě», poněvadž jeu v prvom rade od zradcov a kolabo
lo muže být základem správného
rantov. Nemci’ premenili mnoho na
Jednání a spravedlnosti. Jiní žádají
šich
tovární na zbrojárske závody.
úplné odzbrojení všech neoficiálních
organisaci v Řecku a převzetí An V textilných továrňach, v továrňach
na šicie stroje, cukrovinky a čoko
glií odpovědnosti na sebe.
Min. zahraničí Eden v závěru ládu zaviedli Nemci výrobu vojendebaty upozornil, že řecká vláda ného materiálu. Teraz, pri svojom
nesmí byli považována za reakční ústupe ničia naše továrne a vyvá
skupinu. Příčinou sporu, dle jeho žajú ich strojové zariadenie. Chcú
mínění nejsou žádné instrukce brit dosiahnuť toho, aby sme po. vojne
ské vlády, nýbrž to, že ministři, nemohli obnovit náš priemysel. Ich
členové EAM, žádali dentobilisaci plán však bude zmarený. Budú muset
armády, chtěli si však zachovat nahradiť všetky škody. Od Nemcov
vlastní ozbrojené skupiny. Volby v a Maďarov budeme žiadať zelezuičné
Řecku mohou být provedeny teprve vagóny, lokomotívy, stroje, suroviny
tehdy, až bude zjednán pořádek.
atp. Pri obnove priemyslu majú prvo
radý význam bane, elektrifikácia,
železnice, slavebuý priemysel. Naj
sování hnulí odboru. Je mezi nimi dôležitejší materiál k týmto odvet
Jánoš Kiss, podmarŠál v. v., jedeu viam — stavebný materiál — máme
plukovník, poslanec, a uěkolik vyš v svojich krajinách.»
Minister Majer vyzýva k poško
ších důstojníků. 3 odsouzení byli
dzovaniu nemeckej dopravy a k za
popraveni.
bráneniu vývozu.

Anglická sněmovna o Řecku
■ Události v Řecku se staly před
mětem jednání v anglickém parla
mentě. Po Coxovi, který vyslovil
■požadavek ukončení boju v Athénách,
zájezdu min. zahraničí Edena do
Řecka a provedení voleb a plebis
citu, vystoupili Ještě Jiní poslanci,
zástupci různých stran.
Byly hlasy, že anglická vláda
Jedná proti všeobecnému světovému
mínění, poněvadž prý Řekové válči
proto, že autidemokratický plk. Zervas byl podporován angl. zbraněmi
i penězi proti hnutí řeckého lidu.
Jeden labouristický poslanec tvrdil,
že činy angl. vlády jsou porušením
slibů, daných Řecku, podle nichž si
Řekové mají zvolit vlastní vládu za
svobodných podmínek.
Naproti tomu zase poslanec kon-

Popravy
v Maďarsku
Jak oznámil maďarský rozhlas,
odsoudil maďarský polní soud k
trestu smrti řadu osob pro organi

Obnova
nášho priemyslu

"Res publica” č.51/94

Pred ruskou trojkou

VYHODENÝ VLAK

Po ceste zo Svidníka do Giralto
viec tiahlo sa 13 nemeckých ná
kladných aut. 40 partizánov zasadlo
si do lesa pri Štiavniku a čakalo.
Kolona aut bola od nich na pár
krokov, keď povyskakovali z lesa.
Rozpútal sa boj, v ktorom zabili
27 Nemcov. Všetky autá i s ná
kladom boly zapálené a zničene.
Bola to veľká škoda a i noviny
«Gardista» sa o tom s rozlmrče.nim
rozpísal)’.
Po tomto boji bol však zajatý
partizáa Jurkanec a štiavnickí žan
dári odovzdali bo sS-ákom.
Na druhý deň 18 partizánov ob
kľúčilo štiavnickú žandársku stanicu
a zajali 4 žandárov. Doviedli ich
na štáb pred partizánsky súd.
Zasadla tak zv. «Ruská trojka»,
t. j. “partizánsky súd. V pritomuosti
celého oddielu boli žandári vypo

liolo to asi 10. októbra 1944, keď partizáni rotný Iludák, čet. Weis
a ešte dvaja chlapci dostali rožka/. podmiuovaĽ železničnú trať, vedúcu
z hoskoipc do hrab)viec.
(’Jilapci si doplnili muníciu, zobrali výbušiny a pustili sa lesom ku
/••lezniri Nemci
však stali v poslednú dobu veľmi ostražitými, veď
v minulom t. zdili štyri razí vyletela traf do vzduchu.
Práve na lom miř te, na zákrute, kde naši chlapci chceli podminovat
koľajnice posi 'vili Xerifi strážny domec. Nič to. Podišli asi 100 krokov
tf/cj. sadli si do kríčkov a čakali, kým sa trošku zotmí. Weis podišiel
asi 30 metrov do pľ.u.i, druhý zas do lava.a Iludák s posledným pustil
sa »lo robot} j ri koľajniciach.
Skoro u/, lio’i s robotou hotoví, keď sa k ním blížila štyrčlenná nemecká
hliadka. Chlapci odtiahli sa do kríčkov, počkali kým Nemci prešli a do
končili svoju ľob 'IU.
odišli, no nie veľmi ďaleko, keď začuli monotonné klepotanie kolies
a o chvíľu Iľi sk vy lim bu osvietil nebo. Nákladný vlak, vezúci na ľront
rň/.uy materiál niial sa v troskách pod násypom.
Tak. <■ Vdcii zas menej,. - prehodil Iludák, zasmial sa a chlapcov
pohltila čiuna.a noci.

Malá a neutrálni
Přivykli jsme vzhlížet k Švýcar
sku jako k zemi neochvějné neutra
lity a mirumilovuosti. Mnozí pře
hlédli i to, že Švýcarsko, jako je
den z posleduich státečků neuznává
za stát Sovětský svaz, kléry je při
znáván i největšími državami světa
za ucjůčinnějšího činitele v p-rážce
násiluického uacismu. Někteří se
pozastavili uad tím, proč Sovětsky
svaz odmítl nabídku Švýcarska k
navázáni diplomatických styku. Proč
bojovník za mír a ochránce maljch
uárodu — Sovětsky sva/. odmítá, sice
pozdní, ale přece jen uabídku přá

čúvaní a priznali sa ku všelijakým
lolro'shám, ktoré v službách Šatia
Macha popáchali na slovenskom ľade.
Medzi iným priznali sa i k tvínu,

že chytili 26 ruských zajatcov a vy
dali ich SS-ákom.
Trojka súdila spravedlivo a žan
dári obdržali zaslúženú odmenu.

telství malé, licutráluí a z. míru
žijící země - Švýcarska?
čísla uveřejněná v «Pravdě» obhaliia pravý slav švýcarské neu
trality a jejího poměru k státům
bojujícím. Z toho vysvítá, že v
době, kdy Sovětský svaz bojoval
O zácliraiiti c.iulisace a míru a byl
zato : výcarskem .'.rieuzuáváo», po
skytovalo..» ýcarskoNěttiecku značnou
hospodářskou pomoc k vedeni války.
V posledních letech pracoval švý- •
car.-k) pru i.ysi v. lučně prostály
/osy. a hlave p,j Německo.. Na
př. li. . a ’ erlióoii r. Г.іI? do
dala .óniccku i.i-> ?'4i mili
metrových proliíctaulovjcli děl,

1604 námořní PL děla, 1.230 le
teckých děl, 1.630 záložních dělo
vých hlavní a 17.850 zásobníků.
V r. 1013 tato švýcarská firma
své dodávky zbraní Německu ješ
tě zvýšila, a za první polovinu roku
ozbrojila Německo 1.207 PL děly,
8 miliony nábojů. 500 děl bylo dodáuo Rumunsku a Itálii.
Firma «Waffenfabrik Solothurn»
posílala Německu měsíčně 150 PL
děl. Strojírna ve Wintertliuru u Curychu dodala v r. 1942 120 mo
torů pro německé ponorky. Firmy
«To«’aro>, >'Hispauo-Suissa« a mno
ho jiných dodá.aly pro německou
armádu od kuličkových ložisek až
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"Svědomí" č. 10/92

Oldřich libelka

Charta 77
po listopadu 89
Chybným osvědčením o spolu
práci s StB vydaným Janu Kavanovi ministerstvem vnitra pocho
pitelné vyvolává pochybnosti i o
veškerých lustracích. Doufejme,
že šlo jenom o administrativní
chybu ministerských úředníků,
kteří se řídili více interními směr
nicemi, než obsahem spisu. Mi
nistr Langoš navíc vydání osvěd
čení pozdržel, protože měl vážné
pochybnosti o jeho správnosti.
Úředníci ministerstva vše podlehli
nátlaku pana Kavana, který se
delší dobu telefonicky dožadoval
urychleného vydání a nakonec si
pro něj v doprovodu generálního
ředitele ČSTK a poslance FS v
jedné osobě, pana Petra Uhla,
přišel sám. Souběh událostí může
pochopitelně budit podezření.
Případ "KAVAN" je už natolik
zpolitizovaný, že na jeho pozadí
se zcela ztrácí podstata lustračního
zákona. Naše účtování s minulostí
je pochopitelně stejně bolestné,
jako bolestná byla naše minulost.
Ačkoliv lze mít výhrady k tomu,
že parlament nepřijal včas dosta
tečně účinnou normu, cílem lu
stračního zákona bylo vyrovnání
se s minulostí tím způsobem, který
by společnost co nejméně trauma
tizovala. Neustálým zpochybňová
ním lustrací, však čím dál víc vy
volává potřebu radikálnějšího ře

šení. Řekněme takového, jako
zvolili v sousedním Německu.
Lustrační zákon postihuje cel
kem jasně ohraničené kategorie li
dí, kteří nemohou vykonávat urči
té vysoké funkce. Těch, kteří jako
Jan Kavan byli vedeni jako tajní
spolupracovníci a kteří se přitom
hájí, že o tom nevěděli, je skuteč
ně velmi málo. Každá společnost,
parlamentní demokracii nevyjíma
je, si vybírá lidi na nejvyšší místa.
To, že ti, kteří byli v archivech
StB vedeni jako tajní spolupracov
níci, nesmějí vykonávat určité vy
soké funkce, je asi stejně nespra
vedlivé, jako že ti, kteří trpí kožní
chorobou nemohou prodávat po
traviny. Omezení výkonu určitých
funkcí pro jisté kategorie lidí, jak
je formuluje lustrační zákon, by v
konečném důsledku mělo vést k
respektování větších lidských a
morálních nároků na politiky, než
o jakých uvažují jeho odpůrci. Ne
jedná se přece o minulost, ale
především musíme mít na zřeteli
budoucnost. A já jsem přesvědčen
o tom, že v tuto dobu se rozhodu
je, jakými pravidly lidského cho
vání se jednou budou řídit naše
děti.
Případ "KAVAN" ve spojitosti s
generálním ředitelem ČSTK a po
slancem panem Petrem Uhlem ve
mne vyvolává obavy, čeho jsou
7

schopni někteří členové Charty
77. Pan poslanec Petr Uhl před
nesl v rozhlase 25. února 1992
svůj názor k práci komise pro vy
šetřování událostí 17. listopadu
1989. A pochopitelně jako vždy i
v tomto případě nesouhlasil s lustračním zákonem a obhajoval ty,
kteří skutečnými spolupracovníky
StB byli. Je ”xeobecně známo, že
pan poslanec Petr Uhl nesouhlasí
s tím, aby lidé, kteří spolupraco
vali s StB, kteří byli skutečnými
práskači a kteří mají svůj podíl
viny na zločinech komunistické to
tality u nás, byli pozbavení svých
funkcí, bez nichž se nehneme z
místa. Svým výrokem "...že když
ty lidi vyženeme z jejich míst, že
dostaneme nějaké lepší, asi odně
kud z Marsu, protože jiní tady ne
žijí...?", se staví za to, aby spo
lupracovníci s StB zůstali na svých
postech, které získali od komu
nistů. Ale není to jen pan posla
nec Petr Uhl, který má takový ná
zor. Je celá řada chartistů, t. č.
špičkových politiků, kteří mají ta■
kový názor. Je celá řada chartistů,
t. č. špičkových politiků, kteří se
snaží přesvědčit naši společnost,
že bez komunistů a práskačů se
naše hospodářství nehne z místa. \
Odůvodňují to tím, že jedině oni
mají potřebné zkušenosti a praxi k
tomu, aby naši společnost vyvedli
z celkové devastace. A já se
ptám, kam že nás vyvedou? Ni
kde nás nevyvedou! Pod jejich
vedením se dostaneme hlouběji
do bahna totality a devastace, až
na samé dno katastrofy. A opět,
anebo stále to budeme my, kteří
budeme jejich otroky a oni budou
ničit, rozkrádat a nedejbože snad
i vraždit. Za dané situace, kterou
jsme po komunistech zdědili, kdy
slušní lidé bojují o to, abychom se
takového dědictví co nejdříve a
nejrychleji zbavili, musíme názory
pánů chartistů zavrhnout. Každý

normálně myslící člověk přece ví,
že následků komunistické totality
nás nezbaví komunisté, ale že to
mohou učinit jen lidé, kteří nejsou
komunistickým režimem nijak za
tíženi, dokonce ani tím, že byli
řadovými členy KSČ. Vždyť i ten
řadový člen KSČ je určitým spolu
viníkem komunistické minulosti.
Pan poslanec Petr Uhl a s ním
celá řada chartistů připouštějí, že
nedostatek praxe a zkušeností,
které jsou tak potřebné pro výkon
vedoucí funkce v naší společnosti
a které, jak oni tvrdí, mají jedině
komunisté a spolupracovníci StB,
lze nahradit členstvím v Chartě
77. Poohlédneme-li se kolem se
be, máme o tom nesčíslné množ
ství důkazů. Vidíme, že na vedou
cích špičkových politických funk
cích, ve státní správě a v orgá
nech jsou bud komunisté nebo
chartisté anebo obojí v jedné oso
bě. Pochopitelně čest výjimkám.
A tak se dnes mnohým vnucuje
otázka: kdeže ti chartisté tak po
hotově získali potřebné zkušenosti
a praxi, nutné pro výkon jejich
špičkových funkcí? Vždyť z jejich
jakýchsi "životopisů" se Často doví
dáme, jak je komunisté diskrimi
novali, že museli pracovat jako
topiči, dělníci a že žádný z nich se
Г- nemohl uplatnit tak, jak by si to
, přál. Ať mi tuto ironii prominou ti
čestní chartisté, kteří se v minu
losti i v součastnosti projevili jako
skuteční vlastenci. O to je srdečně
prosím, neboť si nesmírně vážím
jejich obětí a strádání, které v
komunistickém režimu zažili. Já
mířím do řad těch chartistů, kteří
s členstvím v Chartě 77 dnes kup
čí, kteří si přisvojují jakési právo
na vědomosti, jichž se jim nedo
stává a kteří nejsou schopni si
uvědomit to, že na jejich ješitnost
kruté doplácí celá současná spo
lečnost. Jak dobrý skutek by pro
naši společnost učinili, kdyby si

uvědomili, že jsou postradatelni a
ze svých funkcí by odešli.
Ale budu konkrétní. Slyšel snad
někdo, že by třeba pánové Petr
Uhl a Jiří Kantůrek, coby disiden
ti a chartisté, vykonávali v minu
losti funkci ředitele? O panu (sou
druhovi) Kantůrkovi toho víme
dost, ale že by řediteloval? A vi
díte, oba jsou perfektní odborníci
oplývající zkušenostmi a praxí, te
dy těmi vlastnostmi, které podmi
ňuji u jiných našich občanů, po
chopitelně vyjma komunistů, A že
bychom obdobně mohli vyjmeno
vat velmi mnoho špičkových poli
tiků, ředitelů, ministrů, atd. (ale
vždy chartistů) je nesporné.
Páni chartisté by si měli také
konečně uvědomit, že jejich hra
na protikomunistický odboj je prů
hledná a že stačí jen sledovat je
jich jepičí tanec po listopadu 89,
aby každý pochopil, jaký cíl sle
dují. A měli by si také uvědomit,
že než se sami učinili jedině
schopnými, měli dát dříve mož
nost i jiným našim občanům, ne
jen komunistům a chartistům. Mě
li vyzvat lidi mladé, vzdělané a
nezatížené komunisticko-charlistickou minulostí, kterých máme
dostatek a kteří by naši společnost
dovedli do společné Evropy bez
zbytečných průtahů. To, že tak
neučinili, považuji jako záměr a
podvod.
Páni chartisté by měli mít tolik
cti a uznání, že dávno před nimi,
bezprostředně po únoru 1948, byli
u nás lidé, kteří vystoupili proti
komunistům v otevřeném boji, i
proti těm komunistům, kteří po
zději našli útulek právě v Chartě
77 a zbaběle společně čekali, až
jak to dopadne. A že ti lidé, kteří
ten boj proti komunistům zahájili,
obětovali to nejcennější, co člověk
má, zdraví, svobodu a život. Bo
hužel, chartisté oběti těchto bo
jovníků neuznávají. Oni totiž ne
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měli tolik odvahy, aby se postavili
otevřeně proti komunistům. Oni
čekali a dívali se, jak komunisté
naši vlast a náš lid ničí a když už
viděli, že komunismus u nás se
vlastní vinou dostal na kolena, vy
stoupili jako hrdinové po vítězném
boji. A vystoupili společně s ko
munisty, které chránili a kryli, aby
ve vhodnou dobu využili důvěry
převážné většiny občanů k ucho
pení mod. Krátkozraká přednost
vlastních zájmů zastírá mnoha li
dem přehled o tom, jak a za ja
kých podmínek Charta 77 vznikla,
ale zejména jaké cíle sledovala a
kteří lidé tvořili korpus této or
ganizace. Krásná povzbuzující slo
va pronášena některými mluvčími
a zastánci Charty 77, zejména při
slavnostech přejímání cen, vyso
kých odměn, čestných doktorátů,
ale i při jiných příležitostech usku
tečněných mimo naši vlast, nemě
la a dosud nemají žádnou souvi
slost s politickým životem u nás.
A proto dosavadní zkušenosti o
působnosti Charty 77 musí být va
rováním, že jakkoli trpkým zkuše
nostem jen těžko porozumějí ti,
kdo těmito zkušenostmi sami ne
prošli. Blahobyt otupuje smysly,
nebo přinejmenším zdravý rozum.
Je důležité, aby se prázdné strán
ky historie Charty 77 popsaly tak,
abychom se zbavili nebezpečí
opakování té samé chyby jen pro
to, že neznáme její nejzávažnější
projevy.
Idea komunismu je mrtvá. Ale
zůstává úkol očisty všeho, co zne
čistila. Pro naši morální hygienu je
důležité, abychom se snažili oč
kovat se proti ní vlastními zkuše
nostmi. I když je starý nepřítel
smrtelně zraněn, nová nebezpečí
nepochybně číhají za rohem. Po
kud je rozpoznáme-a označíme
pravými jmény, nemusíme se jich
bát.

Jeden z mála bývalých estébáků před soudem

Za brutalitu 14 měsíců

TÁBOR - Od začátku týdne stál
před místním soudem, kteiýje po
bočkou Krajského soudu v Čes
kých Budějovicích, bývalý přísluš
ník Státní bezpečnosti major Zde
něk Šípek. Obžalovaný sloužil za
totality na Krajské správě StB
v Praze ve funkci zástupce náčelní
ka 2. odboru, který byl zaměřen
proti takzvanému vnitřnímu nepří
teli. Bývalý major StB byl stíhán za
trestné činy zneužívání pravomoci
veřejného činitele a ublížení na
zdraví. Tento estébák byl mezi ne
závislými iniciativami před 17. li
stopadem 1989 údajně znám jako
jeden z nejbezohlednějších přísluš
níků tehdejší StB.
Potvrdila to i obžaloba, podle
které měl Šípek fyzicky napadat
účastníky protestních shromáždění
občanů vůči tehdejší totalitní moci.
Někteří z demonstrantů museli vy
hledat i lékařské ošetření. Jeden
z mála estébáků, kteří doposud
stanuli před soudem, se měl také

podílet na provokaci s dalším pří
slušníkem StB Zifcákem, který byl
nasazen do studentského hnutí.
Včera vynesl soud rozsudek.
Bývalý major StB Zdeněk Šípek byl
v nepřítomnosti - v závěrečný den
se k soudu nedostavil - odsouzen
k odnětí svobody nepodmíněně na

14 měsíců ve věznici s dozorem za
trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele. Mimo jiných mu
bylo prokázáno, že v srpnu 1988
fyzicky napadl jednoho z tehdej
ších chartistů ing. H. a dále napa
dl demonstranty na Národní třídě
17. listopadu 1989. Šípek byl ob

Bývalý major SNB
dostal 14 měsíců
Tábor - K nepodmíněnému trestu od
nětí svobody na 14 měsíců odsoudil
včera senát táborské pobočky Kraj
ského soudu v Českých Budějovicích
bývalého majora SNB Zdeňka Šípka.
Uznal ho vinným z trestného činu
zneužívání pravomoci veřejného Čini
tele za to, že v srpnu 1988 fyzicky na
padl signatáře Charty 77 Vladimíra
Hajného a 17. listopadu 1989 aktivně
zasahoval hrubou fyzickou silou proti
demonstrantům na pražské Národní

"Lidové noviny"

žalován v pěti případech. Ve dvou
mu nebyla vina prokázána a jeden
případ byl vyčleněn k samostatné
mu projednávám. Státní zástupce
si ponechal zákonnou lhůtu na od
volání, obhájce obžalovaného se!
k rozsudku nevyjádřil.
FRANTIŠEK HEŠÍK

Bývalý příslušník StB odsouzen
na 14 měsíců nepodmíněně
TÁBOR (ch) - V nepřítomnosti ba jej původně vinila z pěti trestných
odsoudil v patek senát táborské po činů, ale u dvou byl obžaloby zproštěn.
bočky Krajského soudu v C. Budějo V průběhu líčení se prokázalo, že obža
vicích bývalého příslušníka Státní lovaný fyzicky napadl v době od roku
bezpečnosti majora Zdeňka Šípka 1988 do listopadu t989 účastníky pro
k nepodmíněnému trestu odnětí svo testních shromáždění občanů vůči teh
body na dobu 14 měsíců ve vězení dejší totalitní moci.
s dozorem.
K vynesení rozsudku se obhájce ob
, který se účastnil předcházejí- žalovaného nevyjádřil a státní zástupce
cího líčení, byl obžalován ze zneužívá- si ponechal zákonnou lhůtu na možnost
ní pravomoci veřejného činitele. Žalo- - odvolání.
” Rud é pľSV O ”

Bývalý major odsouzen za Národní třídu

i

Tábor - Ke 14 měsícům ne
podmíněně odsoudil včera Kraj
ský soud v Táboře bývalého ma
jora SNB JUDr. Zdeňka Šípka,
obžalovaného z pěti trest-ných
činů zneužívání pravomoci veřej
ného činitele. Hlavní líčení pro
bíhalo od pondělí, k vynesení
rozsudku se však obžalovaný pro
zdravotní potíže své manželky
nedostavil.
Soud uznal Šípka vinným ve
dvou bodech obžaloby, které po-

stihovaly jeho zákroky na praž
ské Národní třídě. Při srpnových
událostech roku 1988 tam obvině
ný několikrát udeřil pěstí chartistů
Vladimíra Hajného a pak ho ne
chal uniformovaným příslušníkem
SNB zadržet. Podruhé Šípek hru
bě zasáhl na stejném místě 17. lis
topadu 1989, kdy fy zicky tiapadl
několik demonstrantů.
V
dalších
bodech
byl
JUDr. Šípek zproštěn obžaloby:
jeho podíl na přijetí operativního

pracovníka Správy StB Ludví
ka Zifčáka k dennímu studiu
na ostravské Vysoké škole báň
ské nebyl bezpečně prokázán,
stejně jako další hrubý fyzický
útok při vyšetřování akce ze srp
na 1989.
Obžalovaný popřel oba skut
ky, za něž byl odsouzen. Hájil se
mj. tím, že 17. listopadu 1989
byl na Národní třídě pouze jako
soukromá osoba a chtěl se tam
sejít s manželkou a posvačit.

Podle informace krajského stát
ního zástupce však během proce
su vyšlo najevo, že si za tuto
"pochůzku" bezprostředně po
události vyúčtoval cestovné ve
výši 170 korun. Jak včera uvedl
předseda senátů Jiří Bemát, ob
žalovaný projevil pouze jeden
krát za celý týden před soudem i
lítost nad svým jednáním, a to v
I
tom případě, kdy byl jeho útok
zaznamenán videokamerami.
ALENA BINTEROVÁ

.í

”7.
!_. nr-L.
*Práce”,

Major SNB Šípek
'
Bývalý estébák z Národní třídy
dostal 14 měsíců
dostal čtrnáct měsíců vězení І i Tábor .(bm) - Ke 14 měsícům

I
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"Svobodné
”
Svobodné slovo"

Čtrnáct měsíců pro
bývalého majora SNB

odnětí svobody nepodmíněně do
věznice s dozorem byl včera v ne •L JÁBPK; KpepodnménéinuÄtaiMa
přítomnosti odsouzen, senátem tá SVpl&dy Ha U měsíců odsoudil v&ra seuát
táborsl&pobočky Krajského.&Quduy Českých
borské pobočky «Krajského soudu
bývalého majora SNB Zdenka
v českých Budějovicích bývalý ma Budějovicích
šípka. Uznal ho vinným z trestného činu zne
jor SNB Zdeněk Šípek. Soud jej užívání pravomoci veřejného činitele za to, že
v srpnu 1988 fyzicky napadl signatáře Char
pásu. Předseda senátu Jiří Bemát uznal vinným z trestného činu zne
ty 77 Vladimíra Hajného a 17. listopadu 1989
uvedl, že i přes uplynulou dobu ne- i užívání pravomoci veřejného činite
pominula společenská závažnost
le za to, že fyzicky napadl demon aktivně zasahoval hrubou fyzickou silou pro
násilí, a poukázal na to, že i v ji
strující a nezákonně postupoval ti demonstrantům na pražské Národní třídě.
ných případech bývalý major neu
proti odpůrcům dřívějšího komu
Tyto deníky se s in
rvalým způsobem napadal zadrže
nistického režimu a demonstran formací vypořádaly
né. Obhájce Z. Šípka ši nechal zá
tům 21. srpna 1988 a 17. listopadu
konnou lhůtu na podání odvolám
1989 v Praze.
.< ^brilantně a tedy budu
proti rozsudku. Již během přelíčení

TÁBOR (mh). Bývalý estébák Zdeněk Šípek byl za bezdůvod
né použití násilí při zásahu na pražské Národní třídě 17. listo
padu 1989 a při razii v srpnu 1988 včera odsouzen táborským
senátem Krajského soudů Cešké Budějovice k čtrnácti měsí
cům odnětí svobody. Trest vykoná ve věznici s dozorem.
Obžalovaný nebyl rozsudku příto
men vzhledem k psychickému
- zhroucení manželky.
Řídící pracovník pražské správy
Stb, obžalovaný ze zneužívám pra
vomoci veřejného činitele, neproje
vil během hlavního líčení lítost.
Hrubé násilí proti civilnímu obyva
telstvu popíral, s výjimkou útoků,
které byly zachyceny na filmovém

"Zemědělské novirn odebírat některý z nicb
Jen tak pro zajímovost jsem si řekl, když přece přestává vycházet "Český de
ník" a musím se rozhodnout, který deník budu nakupovat, že si projdu jednot
livé noviny k případu který důvěrně znám a podle toho se zařídím. Charakteri
stické je, že "Telegraf" nenapsal ani čárku, to samé "Moravskoslezský den",
"Svoboda - Sev.Morava", dále "Blesk" a ani "Špígl" také nic.
VH.
obvinil senát z podjatosti.

. *
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Vladimír Renčín

Politicky vězeň posílá pozdrav k Novému roku i
všem čtenářům ”Res oublica” ä redakční radě.
Je Silvestra tak něco pro zasmání o našem
sametovém právním státě. Mielke jeden z nejvě
tších zvířat v NDR /dnes má již přes 80 let/
b.yl zcela nedávno odsouzen ve Spolkové republi
ce na šest let do vězení za vra
ždu policistů v r.1931» Vraž
da je vražd8 a nemůže být
.. nikdy promlčena. U nás
\ se ještě ani nezača
ly -^ěetřovat .Rúrt si
berou příklad z Ně
mecka, ale když se
jedná o potrestání
zločinců v bolše
vickém rouše je
to v nedohlednu
a skóru tabu^'VH.
Uvnitř čísla:

1. Ing.Čestmír Vaško, nar. 26.12.1935 - odškodnění.

2. Ing.Oldřich Tihelka: Nepostradatelní estébáai záru
ka právního státu. Svědomí.
3. Josef Herman: Není pomoci! /Svědomí č.11/1992/»
4. ”ZSČ" 18.12.1944: Sniuva o spojenectví a vzájemné Do
moci mezi SSSR a Francii.
Předpokl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

KIČ 47263

197 3
1987

Náklad: 50 vytisků

-1975
ročníkllč

ŘčcL Parta Zemanová
rada:Julius A. Varga

Uzávěrka: 25
12.1994
*

-Ministerstvo obrany ČR
personálni odbor
ÚPIS - skupina odškodňovaní
160 01 Praha 6 - Dejvice
•*-; x

. -i

2 -V. ..:

j , •.. v1

Pan - Paní .
VÁŽKO Čestmír
Krouna 93
539 43 okr. Chrudim

Sp . zn.: RTr 139/93

Věc: VAČKO Čestmír j nar. 26.12.35 - odškodnění
MO ČR,
personální
odbor sděluje,
že vyhovuje žádosti
o odškodnění podie zákona číslo 119/1990 Sb.,
o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona číslo 47/1991 Sb. a navrhuje vám

částku

145 615,- KČ .

V hotovosti lze vyplatit částku
30615,— KČ , poukáže vám
ji poštou vojenský útvar 5543, ul. gen. Píky, 166 0O Praha 66.
Zbývající část ve výši 115000,- KČ bude hrazena v zúročitelných státních dluhopisech
(par. 23 odst. 5 a 6 citovaného
zákona) prostrednictvím Investiční banky,
která vás vyrozumí
o přidělení dluhopisů,
podmínkách jejich převzetí, správy a
úschovy.
V řízení o odškodnění bylo zjištěno,
zcela rehabi 1 itován(a) rozhodnutím:
WS Olomouc
ze dne 16.02.93, sp. zn. 3 Rtvo 5/93
Tím vznikl nárok na odškodnění podle
ného zákona.

že jste

byl(a)

paragrafu 23 citova

V řízení o odškodnění byly přiznány tyto náhrady:
- náhrada za ztrátu.na výdělku po dobu vazby a po dobu výkonu
trestu odnětí svobody (náhrada stanovená částkou 2500,- KČ
za každý měsíc)
ve výši 135000,- KČ
- náhrada nákladů vazby (600,- KČ za každý měsíc) v období:
od 19.10.77 do 13.12.77
ve výši 1100,- KČ
— náhrada nákladů výkonu trestu odnětí
svobody ( 150,- KČ
za každý měsíc)
v období:
od 14.12.77 do 19.04.Ô2
ve výši 7025,- KČ
— náhrada nákladu trestního řízení ve výši 200,- KČ
— náhrada
nákladů
obhajoby
v původním trestním řízení
ve výší 1490,- KČ

Nebudete-li s^uvedeným odškodněním souhlasit,
máhat dalšího odškodnění žálobou řízením občansko—
resního /Obvodního, Městského/ soudu Hradec Králo-

V Praze, dne 24.01.94

/.

můžete se do
// ý právním u Ok
vé.

Ředitel personálního odboru:
podpis nečitelný
Na celém tom odškodnění je nejzajímavější "náhrada nákladů výkonu tre
stu odnětí svobody /150,- Kč/za každý měsíc/to má být prosím suma, která
prý b.yla průměrně strnována politickým vězňům z platu. Ale Ing.Vaško má
potvrzení, kde mu věznice strhávala měsíčně i více než 1000,- Kčs. Nakonec
mu poslali namísto 36.611,- KČs celkem za celou dobu věznění jen asi 973 Kč. Nejhorší -v žák je, že^mnoho vězňů o tomto svém nároku ani neví.
VH.
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Boje v Řecku trvají

Eden o Polsku

Anglické vyslanectví vydalo zprá
vu, že Mac-Millan, který doprová
zel polního maršálka Alexandra, měl
porady в řadou řeckých politiků,
mezi nimi в Papandreem, Sofulisem
a řeckým arcibiskupem. Mac-Millan
je nyní v Athénách.
»Ae8ociated Prese < sděl a je, že podle
hodnověrných zpráv, anglické úřady
snad přijmou jako základ pro příměří
návrh EAMu, který má tři body:
Amnestie politickým vedoucím,
utvoření národní vlády,, která před-,
etavnje všechny strany a utvoření
regentské rady pro řízení země do ■
doby, než lidovým hlasováním ne
bude rozhodnuto o tom, přeje-li si
lid monarchii aneb republiku.
Gen. Scobey oznámil, že party
záni zaútočili na jeho jednotky se
verně od Pairasu. Boje у Athénách a
v Pireu se obnovily. Útoky party
zánu byly teprve po těžkých bojích
odraženy. Činnost partyzánů v So
luni je dále aktivní. Situace se ne
zlepšila. Podle zpráv Reuterovy kauceláře trvá ve zvýšené míře vylo
sování auglických vojsk v Řecku.
To by jim dalo možnost k zaháje
ní ofensivy v nejbližší době.
Ústřední výbor ELLASu (bojová
organieaci národně-osvoboz.enecké
fronty) souhlasil jako s dočasným
opatřením s 'tím, že vyvede svá
vojska z Athén a Pirea, žádal však,
aby i vládní vojska byla vyvedena
a četnictvo odzbrojeno.
1 :
Generál Scobey se ohradil proti
tomuto požadavku a sdělil, že žádá
nejenom odchod jednotek ELLASu z
Athén,ale také,aby složily své zbraně.

Britský aiioistr zahraničí Eden promluvil v parlamentě k polské otázce,
Eden prohlásil, že 3 a půl roku je tato otázka nejtěžším a nejmrzutějším
problémem. Řešit se muže jen za vzájemného souhlasu, důvěry a poro
zumění. Jestli toho nebude dosaženo, bude mír ve východní Evropě do
konce i po válce nepevným.
Eden poznamenal, že Anglie vstoupila do války dobrovolně a čestně
plnila své závazky vůči Polsku. Velká Britanie se pokoušela ;o obnovení
přátelskýoh styků mezi Polskem a SSSR, avšak po přerušení diploma
tických styků inezi nimi, vyhlídky na to už nejsou tak příznivé, jako dříve.
Eden zdůraznil, že sovětská vláda a maršál Stalin nejednou prohlásili,
že si přejí obnovení silného, nezávislého a demokratického Polska, které
by bylo přátelské k SSSR a udržovalo by úzký styk s Anglií a Francií.
Nikdo Jiný, uež právě SSSR jako první učiuil návrh, aby se Polsko připo
jilo o sovělsko-československé smlouvě o vzájemné pomoci a přátelství
z r. 1943, aby se tak vytvořila mohutuá a nezdolatelná překážka proti
stálému německému „Drang nach Osten.“
x Anglie nikdy nezaručila Polsku jakékoli pevné linie východních hra
nic a poukazovala ua to, že jakékoliv rozšíření polských hranic na vý
chod od linie Curzona, by bylo nebezpečím pro Polsko, tím více, že pol
ského obyvatelstva v prostoru od linie Curzona do hranic, určených rižskou smlouvou, není více, než 1/3 z celkového počtu obyvatelstva.
Dále Eden poznamenal, že Polsko by obdrželo Východní Prusko sKrálovcem a Gdaňskem a kromě toho spojenci souhlasí s rozšířením polské
ho území ua účet německého území do řeky Odry.
Nakonec Eden prohlásil, že by bylo v uejvyšší míře žádoucí nové
setkáni Chiirchilla, Stalina, Roosevelta a ministrů zahraničí Anglie, SSSR
a USA v nejbližší době.
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Zítra, 19. prosince, naše no
viny nevycházejí. Nejbližši
číslo bude vydáno 20. t. m.
Redakce.

VOJNA NA ZAPADE .
Spojenci rozšírili predmostie u Diliingenu. Úspešné bo

je v doline Rýnu.—V Taliansku obsadené mesto Faenza.

Spojenecké vojská odrazily časté miestne protiútoky .Nemcov v prie
store Braclielenu a Mariaweileru, severozápadne Duřenu, u Rollesbreuchu,
východně Rdígenu a v lese Juhovýchodne Monschau. V doliue rieky Saar
spojenci úspešne rozširujú predmostie v úseku Diliingenu a Saarlau' ternu.' Severovýchodne Saargemúndu spojenci poslápili. a dosiahli

GerstheirT.u.
.
. ' • <•
Na západ od južných Vogéz spojenci postúpili v úporných bojoch
a sú neďaiekc Bitschu. Spojenci vkročili do mesta Hotweileru a
obsadili mesto Wissenburg a Scheibenhard u Rýnu.
V Taliansku spojenci po prudkých .bojoch obsadili mesto Faenzu.
Severne Baniacavallo spojenecké vojská udržujú prodmostie.Na západ od

Faenzy zaznamenali spojenci značný postup. Spojenci sa približujú k rie
ke Segno na širokom fronte v priestore západne od hradskej RiminiBologna.'
.
За ввободную Чехословакяю Воєнная газета 1-го чехослопацкого корпуса в СССР.
Vydává oddělení osvěty a propagandy

DENÍK

1.
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10. t. m. byla uzavřena smlouva o spojenectví a vzájemné pomoci me
zi SSSR a Francouzskou republikou. Smlouvu podepsali za přítomno
sti maršála Stalina, gen. de Gaullea a řady jiných osobnosti — li
dový komisař zahraničí SSSR Molotov a ministr zahraničí zatímní
francouzské vlády Bideau.
V úvodu ke smlouvě se praví, že SSSR a Francie se rozhodly uzavřít
siulovu, jelikož jsou rozhodnuty spolu dobojovat do konce válku proti
Německu; že jsou přesvědčeny, že dosažení vítězství, obnovení míru na
pevném základě a jeho udržení na dlouhou dobu závisí od úzké spolu
práce mezi nimi a všemi spojenými národy; — že se rozhodly'špolupracovat při utvoření mezinárodního systému bezpečnosti za účelem účin
ného udržování všeobecného míru a rozvinutí spolupráce mezi národy, že
chtějí potvrdil své závazky, které vyplývají z výměny písem z 20. září
1941 ohledně společných akcí proti Německu, že uzavření spojenectví
mezi SSSR ä Francií odpovídá citům a zájmům obou národu, požadav
kům války a potřebám míru a hospodářského obnovení v plném souhla
su в cíly, které si vytyčily spojené národy.'
''
''
JV

Text smlouvy
••

І--

SSSR

ČÍSLO 126.

SMLOUVA Q SPOJENECTVÍ
A VZÁJEMNÉ POMOCI
MEZI SSSR A FRANCIÍ

ČI. 1.

V

*

•

Každá z Vysokých smluvních stran bude pokračovat v boji po boku
druhé strany a po boku spojených národu do konečného vítězství nad
Německem. Každá z Vysokých smluvních stran se zavazuje poskytoval
druhé straně pomoc a podporu v tomto boji všemi prostředky, které má
po ruce.

K JUŽNÝM
HRANICIAM
SLOVENSKA
Z operačnej zprávy Sov.
iní. kane, zo 17. decembra:

N& území Maďarska naše vojská
17. decembra pokračovaly v ofenzí
ve severovýchodne a severozá
padne od mest^.Miškovec,zmoc

nily sa mesta á' železničnej stani
ce Putnok a s bójami obsadily viac
ako 40 obci, medzi nimi VámosUjfalu, Toleva, Erdb-Horbáty, ErdôBenisz, Bodokón-Váralja, Vizsoli,
Alsó Novaj, Perkupa, Bagály, Keleiner, Sajó-Némety, Szúsza, Sala,
Visoyo a železničné stanice LíszkaTolcsva, Bodokô-Váralja, "’KorlálVizsoli, Bakezálla; ■
Severovýchodne Budapešti

naše vojská sa ■' zmocnily místa
železničnej stanice Pasztó a
s bójami obsadily obce 4Vraszéllet>,
Kis-Barkány, Fót, Magyoród.
16. decembra boiu našimi voj
skami severne a severovýchodne od
Miškovca zajaté 1.150 nemeckých a
maďarských vojakov a dôstojníkov.
Na druhých úsekoch frontu ne
bolo. podstatných zmien.
16.12. naše vojská . poškodily a
zničily 14 nemeckých tankov.

Ktrxft* 2.
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ČI. 2.

sa rokovalo v Moskve. Po referá
toch de Gaullea a Bideau o smlúve
vláda vyjádřila svoje uspokojenie
nad uzavretím smlúvy, ktorá bola
označená ako dôležitý činiteľ v
európskej bezpečnosti. V oficiálnej
ČI. 3.
zprávě sa vraví, že pakt má svo
Vysoké smluvní strany se zavazují po ukončení nynější války s Ně jim predmetom spoluprácu pre ví
meckem učiniti patřičná opatření pro odstranění nového nebezpečí se strany ťazstvo spoločne so spojenými ná
Německa a překáželi takovým jeho jednáním, která by umožnila pokus rodmi, zničenie nemeckej výboj
nosti a vybudovanie povojnovej
o výboj s Jeho strany.
Európy.

Vysoké smluvní strany nedají svůj souhlas k lomu, aby vstupovaly do
separátních jednání s Německem aneb, aby uzavíraly bez vzájemného
souhlasu jakékoli příměří aneb mírovou smlonvu-ni 8 hitlerovskou vládou,
ni s Jakoukoliv druhou vládou aueb mocí, vytvořenou v Německu za Ú-.
čelem pokračování v německé politice udržování německé výbojnosti.

ČI. 4.

V případě, že jedna z Vysokých smluvních stran ■ bude zatažena do
válečných operací proti Německu, buď v důsledku výboje, podniknutého
posledním, buď v důsledku účinnosti vyše uvedeného Článku 3., druhá
strana ji poskytne okamžitě veškeru pomoc a podporu, které budou v
její možnostech.

Tento týždeň budú sa konaf roz
pravy o smlúve vo fraucúzskom
poradnom sbóre. (Žatým miesto
nezvoleného ešte parlamentu). Roz
pravy sa zúčastní geo. de Gaulle.

ČI. 5.

Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou uzavírat žádné spoje
nectví a nebudou ee zúčastňovali žádné koalice, která by směřovala
proti jedné z Vysokých smluvních stran.
ČI. 6.

Vysoké smluvní strany se dohodly poskytovali si vzájemně všestran
nou hospodářskou pomec po válce za účelem usnaduění hospodářského
obnoveni obou zemí a proto, aby přispěly svou hřivnou k blahobytu světa.

ZPrudké boje
v Jugoslávii

Jugoslávské jednotky obsadily v
Černé hoře spolu s albánskými jed
notkami Tuzlu a podél celé fronty
ČI. 7.
dosáhly řeky Plevny. Prudké boje
Tato smlouva nijak se nedotýká závazků, které vzaly- na sebe Již dří v okolí Matesovo trvají. Během
10 dnu ztratil nepřítel v prostoru
ve Vysoké smluvní strany v poměru k třetím státům.
Matešovo-Mojkovac 3.450 vojáku a
Cl. 8.
důstojníků. Vzato mnoho kořisti.
Tato smlouva, jejíž ruský a francouzský text mají stejnou platnost, V údolí Bosny trvají boje. Jugo
bude neprodleně ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny v' slávské jednotky rozprášily několik
Paříži co nejdříve. Nabývá platnosti od okamžiku výměny ratifikačních nepřátelských skupin a dosáhly
listin a zůstává v platnosti po dobu 20 let. Jestliže nejpozději rok před železničuí trati Doboj-Derventa.
vypršením téío lhůly smlouva nebude vypovězena jednou z Vysokých
V Chorvatsku zahájily německé
smluvních stran, smlouva zůstává v platnosti na dobu neobinezenou, při
čemž každá z Vysokých smluvních stran může zrušili jeho účiunost ozná a ustašovské jednotky s velkými
silami ofeusivu z prostoru Záhřebu
mením o tom jeden rok napřed.
a Karlovace směrem na Tisaroviny.
Vedou se prudké boje. Němci pod
nikli útok také z prostoru Dvor—
Kostajnice. V l.ike jugoslávské jed
Francúzska vláda schválila smlúvu
notky likvidovaly několik opěrných
Včera konalo sa zasadnutie fran nister zahraničia Bideau. Bol prečí
bodu Němců a vedou boje o zničení
cúzskej vlády, na ktorom bol pří taný text smliivy o spojenectve a
obklíčené nepřátelské skupiny v
tomný předseda dočasnej francúz vzájomnej pomoci s SSSR. Bideau
Mcdaku.
skej vlády gen. de Gaulle a ini- chválil priateľský duch, v ktorom
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— V minulých dnech byl z
Prahy odeslán nový transport české
mládeže, čítající přes 1000 hochů
a děvčat. Byli odesláni na opevňo
vaní práce na moravsko-slovenské
hranice.
Odvlečení se událo ihned po
skončení sjezdu mládeže, který po
řádal zrádce Moravec, jenž drze
prohlašoval, že jen díky Německu
může česká mládež žít «spokojeně
ve svých domovech».
— V okolí Českého Krumlova byl
partyzány přepaden zámek, ve kte
rém je štáb nacistů z jižních Čech.
Němci se sice pokoušeli výsledek
přepadení utajil, ale 14 společných
úmrtních ozuámení a slavný pohřeb
14 nacistických pohlavárů v čele
se strakonickým «kreisfůhrerem»
llintelein potvrdil partyzáuům úspěch
jejich akce. Němci uspořádali vý
pravu proti partyzánům, ale když
byly oddíly 88 odeslány ua jih,

— Maršál Stalin přijal 14. de
cembra amerického veľvyslanca
Harriuiana.
— Chilská vláda vyjadrila želáDie ustanovit diplomatické styky s
SSSR. Sovietska vláda prijala ten
to návrh a vlády oboch štátov me
nujú už svojich vyslancov.
— Aj vláda Nicaraguy poprosila
o ustanovenie diplomatických sty
kov s vládou SSSR, s čím soviet
ska vláda súhlasila.

řecké vlády Papandreu mezi svými
prvními opatřeními prosazoval na
řízení o rozpuštění a odzbrojení
vlasteneckých ozbrojených orgauisací EAMu, což vedlo k tomu, že z
vlády vystoupili ti, kdož předsta
vovali v ní hnutí odporu. Řecká
policie střílela z kulometů do ne
ozbrojených demonstrantů. Jak psa
ly noviny «Тіїпез», Papandreu
obviňoval EAM*v tom, že prý chce
vyzvat občauskou válku. Ve skuteč
nosti, pokračovaly »Times«, občan
skou válku vyvolává řecká policie.
Všeobecná stávka, která následova
la v řadě měst, jako n. př. v So
luni a jinde, jasuě ukázala, že hnu
li EAMistů se opírá o nejširší vrst
vy řeckého obyvatelstva, které se
dobývá deuiokralisace vnitřních po
měrů. Bylo tudíž vyvráceno někdy
se vyskytující míněni, že se jedná
o úzkou skupinu ozbrojených ne

spokojenců, kteří se terorem chtějí
dobýt moci.
Boje, které se nyní odehrávají v
Řecku, mají tu zvláštnost, že proti
EAMislům po boku řeckých vlád
ních vojsk a na jejich podporu za
sahuje anglické vojsko, kterému ve
lí gen. Scobey. Dokonce došlo k
použití anglických tanků a letadel
proli ním. Toto vystoupení brit
ských vojsk bylo pak v anglickém
parlaineutě podrobeno takové kritice,
že ministerský předseda Churchill v
souvislosti s tím považoval za nutné
postavit otázku dtrvěry .Churchill po
tvrdil ve sněmovně, že dal veliteli
britských vojsk, gen.. Scobeyovi
rozkaz, aby vyhnal ĚAMisty z
Athén a aby britská vojska podpo
rovala řeckou vládu a dále, že dal
britskému vyslaeci v Kecku in
strukci, že je třeba, aby Papan
dreu zůstal ministerský tu předsedou

— Generál de Gaulle vrátil ea
po návšteve SSSR do Paríža.
Gestapo marné hľadá vedúcich či
niteľov tajnej organizácie, ktorá má
prívržencov v celom Nemecku. V
Hamburku v tej súvislosti bolo v
lodeniciach a v dielňach vojnového
loďstva zavreté mnoho osôb. Na
chytenie organizátorov bola vypí
saná cena 10.000 mariek.

byly zapáleny a vyhořely závody naverbovaných do »Volkssturmu<
»Spiro«, největší továrny na papír na cvičení. Trestní komise po vy
šetření e uspokojením prohlásila,
v Protektoráte.
Zase ledy nevyšlo. Zatím co Mo že příčina neúčasti nebyla v nedo
ravec »hláei[« v Praze, hořelo v statku «uvědomění», ale proto, že
«dobrovolníci» se omluvili tím, že
Českém Krumlově.
— Němci nijak nemohou slepit nemají boty.
e
svá posleduí vojska «Volkssturm».
Všechno Je tedy v pořádku.
V České Lípě se po tři týdny ne
Chybí Jen boly a vojáci.
doslavil ani jeden z «dobrovolníkův
Řecka. Několik dui později vysvět
lil britský ministr Bewin podle
zpráv britského rozhlasu příčiny
anglického zákroku v Řecku slovy:
»Af se to už líbí, aneb nelibí,
britská vláda se nemůže vzdát svých
postaveni ve středomoří».
Zatím boje v Řecku trvají a šíří
se generální stávka. Angličtí děl
níci hrozí protestními stávkami
proti zásahům anglických vojsk v
Řecku. Řecké vládě a anglickým
vojskům se dosud nepodařilo ani
silou likvidovat hnutí EAM, ani se
s uím domluvit. Naopak, činnost
řeckých partyzánů stoupla v celém
Řecku. Široké vrstvy celého obyva
telstva nadále žádají odstoupení
vlády Papaudreovy, kterou považují
za odpověduou za krveprolití v své
vlastní zemi, jež tolik zkusila a
vytrpěla pod pateu německých oku-,
pantů.

Nepostradatelní estébáci
záruka právního státu
Ing. Oldřich Tihelka

Nesčetněkrát jsme slyšeli, že bez
nich to nejde, že mají zkušenosti,
zkrátka jsou nepostradatelní. Samo
zřejmě kdo jiný než všichni ti, kteří
sloužili komunistickému režimu, a
podle ideologie vládnoucí strany se
podíleli na likvidaci každého, kdo
se opovážil postupovat jinak než
jak určovala strana. A pokud se
třeba přímou účastí nepodíleli na
nějaké likvidaci kohokoli, tak as
poň s likvidaci souhlasili. Byli k
tomu vycvičení, vyškoleni i vycho
váni a jako důkaz toho, že budou
oddaně sloužit a plnit všechny pří
kazy, třeba i takové, které byly v
rozporu s lidskými zákony, stvrdili
přísahou a slibem. A nejen že to
stvrdili, oni to bezezbytku také
plnili. Byl to kádr lidí, kteří me
chanicky a bez nejmenších pochyb
ností plnili příkazy, aniž by uva
žovali o tom, jaké to bude mit ná
sledky.
A pokud se vyjadřuji v čase mi
nulém, činím tak proto, že v listo
padu ‘89 převzali vládu této země
už jiní lidé, údajně už nekomunisté.
Ale o tom naše veřejnost už ví
a zná leccos, i to, že většina před
stavitelů moci se již postupně pře
barvila alespoň pokud jde o stranic
kou příslušnost, původního ideolo
gického myšlení se však zbavit ne
dokázala. Důkazem toho je přízeň
k oddaným příslušníkům Státní
bezpečnosti, kteří vázáni přísahou
ke komunistickému režimu, budou
údajně spravedlivě sloužit věci
nové a to právě při budování práv
ního řádu, který u nás mnohdy

krůtě až vražedně likvidoval režim,
který je vychoval, vyškolil a vy
cvičil. Jiní lidé to nedokáží, neboť
k tomu nemají patřičné předpokla
dy. V tomto duchu slyšíme slova
od nejvyššiho, přes všechny pre
miéry co už tu byli, ale také všech
ny ministry důležitých rezortu, až
po mnohé vrtichvosty na úrovni
okresů.
Stejně nepostradatelnou se stala
konkrétní množina příslušníků Stát
ní bezpečnosti v Ostravě, která pře
šla jako štafetový kolík z režimu
komunistického do režimu neko
munistického, takříkajíc demokra
tického, o němž velice rasantně
prohlašují, že se jedná o nový
právní řád. Jedná se konkrétně o
264 příslušníků bývalé ostravské
StB, jejichž jména si můžeme hod
nověrně ověřit z telefonního sez
namu a to ne bezvýznamného, ne
boť tento seznam je na svém pů
vodním obalu označen (jak ji
nak než) TAJNÉ! A že přitom nej
de o žádný podvrh dokazuje samot
ný telefonní seznam, jehož obal v
barvě zelené, skýtá na titulní straně
tyto údaje:
KS SNB - správa StB Ostrava,
čj. OS-O68/SV-89; TAJNÉ!
Výtisk č.: 74; Počet listů: 8.
JMENNÝ TELEFONNÍ
SEZNAM S - StB 1989.

Na straně 1 až 9 jsou v abeced
ním pořadí uvedena příjmení, jmé
na, tituly, a u každého z nich
telefonní číslo, které bylo do
tyčnému přiděleno v rámci služební
interní telefonní ústředny. Tedy
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celkem 264 různých telefonních čí
sel, za každým číslem konkrétní
příslušník StB, který měl své te
lefonní číslo. Jak víme, ne každý
příslušník měl samostatnou kance
lář, takže ono číslo 264 nedává
zcela úplný počet stavu příslušníků
ostravské StB v roce 1989, tedy
ještě v době, kdy byli nepostra
datelní jak pro bývalý tak i pro
budoucí režim. K oněm 264 je tře
ba připočíst další, kteří sdíleli
společnou kancelář, byli však méně
význační, vlastní telefonní číslo
proto neměli. A všichni tito nepo
stradatelní byli na výplatní listině
ještě dlouho po listopadu 89, a po
kud z jakýchkoliv důvodů ze slu
žeb StB a později ministerstva vnit
ra odešli, dostali za to vysoké fi
nanční odstupné. Jenže z oněch
264 jmen, která jsou ve zmíněném
telefonním seznamu ostravské StB
z r. 1989, nacházíme dnes bezmála
po čtyřech letech od listopadu ‘89,
opět některá stejná jména. Je to jen
důkaz, že tito lidé dále slouží u
různých útvarů ministerstva vnitra
a České policie v Ostravě, že jsou
nepostradatelní a že to bez nich
nejde. Když si projdeme současný
seznam pracovníků ostravské poli
cie nalezneme v něm 70 jmen pří
slušníků ostravské policie, jejichž
jména jsou uvedena také v onom
telefonním seznamu ostravské StB
z roku 1989. A není to čirá náho
da! Jsou to jména lidí, kteří věrně
a oddaně sloužili (to byla minu
lost), a kteří opět slouží, a opět
věmě a oddaně (to je již současnost

a zřejmě i budoucnost).

Zde jsou jména těch nepostra
datelných příslušníků ostravské
StB, kteří dnes slouží jako přís
lušníci ostravské policie:
Příjmení a jméno:
Zařazení v útvaru či odděleni:
Baranová Dagmar PČR KÚV
Bašti Zdeněk MV ÚZTS
BeČák Libor PČR DOP Vítkovice

Berger Jaromír, Ing. PČR MÚV
2.oddělení
Brož Vladislav MV MÚV
2. oddělení
Bulla Pavel PČR ŽOP Přívoz
Cigánková Lucie MVU CPSA
Čechovský Břetislav PČR OOP,
Zábřeh 1
Čmelková Vladimíra MV ÚZTS
Dřinek Ivan PČR DOP
Slezská Ostrava
Dunajová Miloslava MV UCPSA
Dvořák Vlastimil, Ing. PČR MÚV
5.oddělení
Gomolka Stanislav, Ing. MV
ÚZTS
Havlenová Stanislava MV
UCPSA
Havránek Dušan MV UCPSA
Hlisnikovský Karel PČR MŘ
OHK
Homola Jiří MV ÚZTS
Horáček ^Vlastimil PČR MÚV
1 .oddělení
Hudcová Hana PČR S Sm PSO
Charvát Jiří MV ÚZTS
Choleva Jaroslav MV ÚZTS
Cholevová Jiřina MV UCPSA
Jedlička Milan MV ÚZTS
Kalivoda Luboš, Ing. MV KP
Karáskova Jaroslava MV ÚZTS
Knapková Dana MV UCPSA
Kobylka Jaroslav PČR ÚZTS
Kolesová Lenka PČR S Sm PSO
Konopáčková Jana MV UCPSA
Křístek Jaroslav PČR MŘ ODI
3.oddělení
Kubeš Jiří PČR DOP Porubá
Kunštacká Drahomíra MV
UCPSA
Littner Zdeněk, JUDr. PČR DOP

nástupu k policii skládat přísahu či
slib. Je to tak zřejmě všude na svě
tě. A tak si kladu otázku, který ten
slib či přísaha platí u těch nepo
stradatelných, kteří přešli od StB k
České policii? Neabsentuje v da
Přívoz
ném případě lidská čest a svědomí?
Marek Josef M V ÚZTS
Je to vše příliš hazardní hra a je
Martínková Eliška MV UCPSA
už jen otazné, kdy a kdo z nich se
Míček Luděk MV UCPSA
4
veřejně projeví tím, že ona přísaha
Mielec Lubomír, JUDr. MV
či slib komunistickému režimu je v
ÚZTS
nich silnější než ty další přísahy a
Němec Petr PČR MŘ OHK
sliby.(?) Kdo bude v daném přípa
Novák Petr MV ÚZTS
dě zodpovědný za následky? Ten
Obrusníková Krista MV UCPSA
kdo poruší v pořadí druhou pří
Ozga Vladislav MV ÚZTS
sahu či slib anebo ten, kdo o ne
Pěsnová Jiřina PČR MŘ ODI
postradatelnosti rozhodl? A co dů
3.oddělení
věra prostých lidí této země k bý
Pivoňka Vratislav, Ing. MV
valým estébákům? Chce to někdo
ÚZTS
nahoře vůbec slyšet? Tento para
Polášek Radomír MV UCPSA
dox pro slušné lidi trvá už od
Procházka Viktor, Ing. MV KP
doby, když po listopa du ’89 pově
Přikrylová Bohumila MV UCPSA
řil Václav Havel, coby prezident,
Rihter Erich PČR ODP Přívoz
řízením tehdy ještě federálního
Seidlová Naďa MV UCPSA
ministerstva vnitra tři spolehlivé
Skotnica Karel, JUDr. MV
politiky: Čalfu, Komárka a ČarUCPSA
nogurského. Ani jeden z nich ne
Slívová Lenka PČR S Sm vnější
učinil naprosto nic proto, aby se
Sokolová Pavla MV UCPSA
zabránilo rozebírání a likvidování
Staněk Vilém MV ÚZTS
archívů StB. Jediný kdo tam šafařil
Svoboda Milan PČR ODP
stále jako nepostradatelný byl ge
Zábřeh 2
nerál StB Lorenc, který likvidoval
Šebesta Ladislav MV UCPSA
vše co bylo nutné. Možnost k tomu
Ševečková Květoslava MV ÚZTS
mu byla přímo nabídnuta. A jak to
Šmíd Petr. JUDr. PČR MŘ OOK
dopadlo víme všichni.
Šulc Vladimír PČR ODP
Vysvětlivky:
Radvaníce
PČR - policie České republiky
Vaňková Jarmila MV UCPSA
KÚV - krajský útvar vyšetřování
Volička Ivan, JUDr. MV ÚZTS
MÚV - městský útvar vyšetřování
Vidlář Jaromír, JUDr. PČR MŘ
DOP - dopravní oddělení
OHK
MV - ministerstvo vnitra
Voborník Jiří MV ÚZTS
ÚZTS - útvar zvláštních technic
Závodný Jiří MV ÚZTS
kých služeb
Zmuda Luděk PČR S Sm OHK
UCPSA - útvar cestovních pasů
Zídek Petr PČR S Sm EO
MŘ - městské ředitelství
Současné zařazení či rozmístění
OHK - odbor hospodářské
těchto lidí do mnoha různých od
kriminality
borů a oddělení už také něco na
KP - kriminální policie
značuje. Jsou všude, vidí do všeho,
ODP - odbor dopravní policie
takže mají neomezené možnosti.
EO - ekonomický odbor
Slyšel jsem od kohosi, že i sou
S Sm - správa pro Severní Moravu
časní příslušníci policie musí při

Vítkovice

Maceček Jiří PČR S Sm ODS
Madr Vladimír PČRODP Porubá
Magcrová Naděžda PČR UCPSA
Macháček Radimír PČR ODP
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Res

publica" č.52/94

Proti tomu není pomoci, páno
vé! Uvědomili jste si to už také?
Ne-li, tedy je nej vyšší čas, poně
vadž nám narůstají roky tak rychle
jako vousy, však nelze se jich zba
vit stejně snadno. Holicí strojky
nebo žiletky jsou v tomto případě
k ničemu.
Asi jste také kroužívali kolem
teplých moří s Jacques Coustouem, nebo jste šli džunglí bez ně
ho, putovali jste se Shackletonem
Antarktidou a s jinými jste přešli
celý ten náš nešťastný glóbus - ne
šťastný proto, že nikdy sami ani s
nikým nepoznáme celý a šťastný
zase proto, že život se na jiných
vesmírných kouličkách a snad i šošoidech nevyskytuje.
Jsme uvnitř stále mladí, stále
stejně mladí. Vytrvale v nás kolotá objevitelská krev, odhodlání
vpravdě hrdinské, jemuž nepřízní
osudu není dopřáno zahanbit stře
dověké objevy, ačkoliv nemáme
dost odvahy a sil postavit se zrů
dám dneška, jež by nás oslavily
neméně zručně, přemoci je. S kr
ví bujarou v nás proudí nadále
touhy po dálkách, po cizích svě
tech, ačkoliv už bylo všechno ob
jeveno, zmapováno, obepluto,
slezeno, popsáno a nafilmováno,
ba i zbásněno - touha po vyniknu
tí neobnošeným stylem přežívá,
stala se hnací silou našich snů a
bláhového plánování...
Onehda jsem si ale přece jenom
našel cestičku k jakési soukromé,

nebo vnitřní jen slávě. Nechce se
vám věřit? Ctěte prosím dál.
Vyšel jsem asi dva kilometry z
domu a přišel k lesnímu jezírku.
Ohledal jsem tam břehy kolem
dokola, prodíral se rákosem, vyso
kou trávou a orobincem; spočítal
jsem si stromy a podle druhů od
sebe rozlišil, totéž jsem učinil s
keřovisky, na kousek vlásku jsem
chytil tři různé rybky, fotografoval
také tři různé žáby, napočítal ko
lem sebe sedm ptačích druhů a to
knížky jsem si k lisování vložil čty
řicet dvě traviny a kytičky - zapsal
jsem si plachou ještěrku, křemen,
břidlu a pískovec, jednoho hádka
a jedenáct brouků, popsal jsem si
nějaké červy z podpařezu a na
druhé straně jezírka jsem našel
jednu houbu, druhou na kmeni
vyvráceného stromu. A pokud by
lo možno, všecko jsem přinesl do
mů - tedy až na maličkosti jako
stromy, balvany, drny, ryby a tak
dále.
Když jsem se pak v klidu a ne
rušen na ty kytičky, travičky, keře
a větévky díval, ídouzaje zrakem
na ještěrku a houby, oko se mi
zarosilo lítostí, že jsem takové
krásy za domem ještě neznal, že
dohromady žádnou z nich neumím
pořádně ani pojmenovat a vlastně
jsem ani netušil jejich množství a
rozmanitost - vskutku mi to přišlo
až nehorázně líto. Dva kilometry
od baráku, div že mi nespílal
stud, a ty se pídíš jen za dálavami
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cizích kontinentů, po oblastech
obou pólů, po velehorách a mo
řích a po exotech všeho druhu - i
položil jsem si opatrně otázku, pá
ni moji, která tak trochu patří
nám všem: co bych v neznámých
krajinách asi pořídil, jestliže jsem
nevyzískal ani maličko z domova?
Když nevím o pěvušce modré z
lesa za domem, o kakostu krva
vém ze stráně u dráhy, o pupalce
v alpiniu za plotem v Senohrabech, když ani netuším, že máme
doma zblochan vodní, v životě
jsem netušil o existenci šanty ko
čičí - a to všechno přece kvete,
roste, voní, hýří barvami okolo
mne - jaká hanba by to byla odjet
ku příkladu do Polynésie a koukat
se tam na palmy a moře a do slu
níčka, které je i u nás krásné vždyť by mi ani nerozuměli ptát
se na to a ono, ukazovat by nesta
čilo.
Víte co, pánové? Vydejme se
za touhami až poznáme důklad,
něji, co máme za humny, ano? I
na dálku od Říčan a Zbečna mi to
připadá logické, protože ani sou
kolím se nezabýváme, dokud si
neověříme závity, obrátky, hřídel
a ozubení. Vědět o nich, byli by
chom dobrými mechaniky.
Ale co jetel?

Velký
Evropan
Před více než tisíci lety, na
svátek sv. Petra a Pavla, 29. Čer
vna 983, přijal Vojtěch ve Veroně
biskupské svěcení a tak se stal
prvním biskupem z české krve.
Jeho význam daleko přesahuje

hranice naší země a přesto (nebo
právě proto) světec Vojtěch je z
našich patronů znám nejméně.
Vojtěch žil v desátém století na
úsvitu našich dějin, v době, kdy se
nynější Evropa teprve tvořila. Je
to doba, kdy skončily barbarské
vpády a kdy se dokončuje pokřesťanění Evropy. Roku 973 bylo
zřízeno pražské biskupství a tím
české země dostávají i mezinárod
ní význam. Svatý Vojtěch hraje v
tomto procesu důležitou úlohu.
Narodil se na Libid roku 956 a
pocházel z mocného českého rodu
Slavníkovců. Jejich území zabíralo
dvě pětiny dnešních Čech a byl to
po Přemyslovcích nejmocnější čes
ký rod. Vojtěch byl asi původně
určen k vojenské dráze, jak tomu
nasvědčuje jeho jméno "útěcha
voje". Rodiče ho poslali do Mag
deburku, aby tam nabyl patřičné
ho vzdělání. Magdeburk byl tehdy
důležitým kulturním střediskem.
Vojtěch tam pobyl devět let a stal
se z něho na svou dobu nadprů
měrně vzdělaný muž.
Po svém návratu do Čech Voj
těch změnil svůj původní plán ro
dičů a rozhodl se pro dráhu du
chovní. Z rukou biskupa Dětmara
přijal nižší svěcení. V roce 982 po
biskupově smrti byl Vojtěch zvo
len jeho nástupcem. Biskupské
svěcení přijal 29. června 983 ve
Veroně. Vojtěch se vyznačoval
hlubokou zbožností a opravdovým
pastýřským zápalem a ačkoliv mu
bylo teprve 27 let, brzy si získal
všeobecnou oblibu.
Jeho práce však byla velmi ob
tížná. Byla to doba, kdy u nás
křesťanství nezapustilo ještě
hluboké kořeny, nebylo ještě za
kotveno v srddch lidí. Soudobí
životopisci vypočítávají mezi nej
většími překážkami, se kterými
Vojtěch musel zápasit: mnohoženství, prodávání křesťanských za
jatců do otroctví, nedostatečné

svěcení neděle a ženění kněží. K
tomu všemu se však přidal ještě
důvod nejzávažnější. Vládnoucí
kníže Boleslav П měl velké roz
pory s Polskem, se kterým však
Slavníkovský rod udržoval přá
telský poměr a ten si chtěl za
chovat i nadále. Vojtěch viděl, že
řevnivost přemyslovské šlechty
proti Slavníkovcům se obrací i
proti němu, biskupovi celých
Cech. Bylo mu zřejmé, že jeho
přítomnost situaci doma více škodí

než prospívá. Viděl, že nemůže
zabránit válce s Poláky a že jeho
rodová příslušnost je na překážku
jeho pastýřské činnosti, proto se
svého úřadu vzdal.
Odešel do Itálie a v Římě s pa
pežovým dovolením vstoupil do
benediktinského kláštera, kam ho
jeho srdce táhlo už od mládí. Jeho
život v ústraní však netrval dlou
ho. Po dvou letech přišlo za ním
z Prahy poselstvo, aby se vrátil.
Papež rozhodl, aby Vojtěch tak
učinil, když podmínky, které mu
bránily vykonávat biskupský úřad,
pominuly. Do Prahy se Vojtěch
vrátil jako řeholník a misionář s
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pevným úmyslem pracovat na
hlubším pokřesťanštění své země.
Přivedl sebou dvanáct benediktin
ských mnichů a založil pro ně v
Praze-Břevnově klášter.
Poměry v Čechách sice po jeho
příchodu byly klidnější a urovna
nější, tato situace však netrvala
dlouho. Brzy nenávist ke Slavní
kovcům vzrostla tak mocně, že
přinutila Vojtěcha podruhé opustit
svou diecézi a odebrat se znovu
do Říma. Že šlo o skutečné ne
bezpečí, se ukázalo brzo. Roku
995 vládnoucí Přemyslovci Voj
těchův rod vyvraždili. Z celého
rodu zůstali jenom tři členové,
mezi nimi Vojtěch.
Po krátkém pobytu v Římě do
stal Vojtěch pokyn od svého před
staveného arcibiskupa z Mohuče,
aby se vrátil do Prahy. Doufal
snad, že jeho přítomnost zabrání
dalšímu krveprolévání. Papež svo
lil, že jestliže Češi Vojtěcha ne
přijmou, může jít jako misionář do
pohanské země, jak bylo také
Vojtěchovým přáním. Tak se také
stalo. Zpráva z Čech přišla nega
tivní a proto se Vojtěch odebral k
pohanským Prusům, kde byl roku
997 zavražděn.
Vojtěch je světec, který zasáhl
do dějin nejenom své země, ale i
Slovenska, Polska a Maďarska.
Proto ho všechny tyto národy uctí
vají jako svého patrona. Je zřej
mé, že právě v dnešní době jeho
přímluvy hodně potřebují.

Oidipovský komplex
Anglické letecké společnosti používa
jí pro "mluvící komputery, které zpro
středkovávají cestujícím nejrůznéjší
informace béhem letu, mužské hlasy.
V současné dobé jsou pro extrémní si
tuace při hrozícím nebezpečí používá
ny komputery dávající pokyny hlasem
ženským. Psychologové totiž zjistili, že
lidé (zejména muži) ve vážných situa
cích reagují rychleji na ženský hlas.

