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P. Francisco Makovec

|Gualaquiza 18» 10.1994

PARROQU1A “MARIA AUXILIADORA”
GUALAQUIZA — (Morona - Santiago)
ECUADOR

Vážený pane V. J. Vostrez!
Po pohlednici z 5« 7• tohoto roku Vás, Vaši paní i další
přátele, zejména české krajany, zdravím z misií v Ecuado
ru, kam jsem se s dovolením p. biskupa Otčenáška vrátil,
abych alespcŽ trochu pomohl po dobu 5 let zdejším vařícím
na ceste k P. Bohu, neboť zde je velký nedostatek knČží na
počet věřících. A tak s radostí v duši, překonávaje různé
překážky, pracuji jiŽ 5 měsíců na svém prvním působišti v
městě se 4 000 obyvateli Gualaquiza a v jeho okolí.
Dodatečně a s lítostí, že jsem tak neučinil dříve. Vám dČkuji za Vás dopis s 2o CND dolary, který jsem obdržel bČ_h.em_.p.rimí.hQ_p.Q.by.tu..v_ Ec.uado.ru_v_._li sto.p.adu. jLR9_1 DtkyJ_____
S adaptací^na zdejší poměry se mne otevírá svět chudoby.
Mnoho zdejších lidí od kněze*, v jejich myslích bohatého
Evropana,, vedle duchovní služby žádá i joomoc finanční,
zejména chudé početné rodiny. Nejvíce me tíží
dyž vidím,,
jak mnoho nadaných a inteligentních mladíků tezko studuje
pro nedostatek peněz a nekteří z těchto důvodů nemohou
studovat vůbec. Jak veliká Škoda pro tento národ, protože
studovaní lidé myslíc uvědomují si zdejší stav a jsou ocho
jni alespoň něco udělat pro zlepšení situace. Jali rád bych
jim více pomohl, ale nemohu. Minimální podpora od zdejšího
p. biskupa a miniaturní platba za intence na v^razn čjsi pol
moc nestačí. Všichni sak počítaní, ze zahraniční kněz má I
nějakou podporu zvenčí pre své působení. A tak z těchto
stručně uvedených důvodů si dovoluji Vás, České krajany,
ale i dalŠÍ Va^e přátele poprosit o nějakou finanční pomoc
po dobu mého působení v Ecuadoru. S touto pomocí bych mohl
zde lépe působit a tak alespoň trochu pomoci nej chudším
rodinám a studentům střední Školykterá zde trvá 6 let po
skonYení 61eté základní Školy a vse se musí tvrdě platit.
Dovoluji si poznamenat, ze jde také o reprezentaci Cechů...
Ze své strany’mohu nabídnout modlitbu, mse sv. a projevy ]
vděčnosti. PromiXte mi mou upřímnost^ v případě zaplacení
cesty a pobytu v Kanadě, pak^po skončení mé ecuadorské mi
se nebo v její přestávce i nějakou přednášku o Ecuadoru i
v angličtině a třeba i s některým ecuadorským studentem,
výsledkem této pomoci, neboí živé chrámy jsou cennější ...
Nej vhodnější způsob pro tuto výše uvedenou pomoc je poslat
ji šekem v CND dolarech na tuto adresu:
Ayuda para al P» Francisco Makovec en P. Juan Shutka,
Procuradoj?, Misión Salesiana de Oriente, Procura,
Oueseras del Medio y Equinoccio 203, Apartado 17*12.891»
Quito - ECUADOR, South America.
Tam je má rezerva, která se však od mého příjezdu zcvrkla
na polovinu a není velká. Také poznamenáván, že jsem knŠz
diecézní,^nikoli řádový, ačkoli pracuji v rajónu Salesiánu,
A tak záverem^Vám*, Vaší paní i dalším přátelům, zejména
Českým krajanům^nreji stálé EoŽÍ požehnání, ochranu P. M.,
stál^ zdraví duse i tela a další potřebné dary od P» Eon^i.
S požehnáním a očekáváním Vaší příznivé odpovědi krajantkAz
Francisco Makovec
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Anglické ultimatum
řeckým vlastencům
Podle zprávy z. Londýna shazovala anglická letadla nad Athénami le
táky, ve kterých gen. Scobey upozorňuje obyvatelstvo Athén, že jestli
že vojska ELAS nezaslaví nepřátelství do 21. prosiuce, zahají Angličané
ofeusivu se všemi prostředky, jež mají po ruce.
Anglická vojska se opevňuji v obvodech, jež znovu obsadila. Vojska
ELAS se zmocnila štábu anglického letectva. Bylo (o ještě dříve, než
přišly anglické zálohy. Ve štábu se nacházelo asi 350 můžu.
Ministerský předseda Papaudreu poslal řeckému králi telegram, v němž
navrhuje, aby král jmenoval řeckého arcibiskupa Damaskiua vladařem
země.

Sovětsko-finská dohoda o odškodnění
V Helsinki byla podepsána sovětsko-finská dohoda, podle které Finsko
zaplatí Sovětskému svazu uložeoé mu odškodněni za válečné operace a
okupaci sovětského území takto: Z celkové sumy 300 milióntí amer.
dolaru platí Finsko 175 milióntí stroji a různým průmyslovým zaříze
ním, 125 milionu lesními výrobky (papír aid.)
Ceny se rozumí v dolarech podle poměrů v roce 1938, při čemž je
počítáno s několikaprocentuíin zvýšením cen.
Ročně se pláli 50 milionů do roku 1*150.

Navraceni uloupeného majetku
z Rumunska do SSSR

Na 4 lodích byl do Sovětského
svazu poslán další materiál, který
za rumuuské okupace byl uloupen
v Sovětském svazu a vyvezen do
Rumunska. Mezi věcmi, které byly
najdeny v Rumunsku. Jsou tovární

zařízení řady oděsských závodů,
aparatura oděsského Hlínového ate
lieru, přes 1000 různých pluhu a
21 velkých beden s šatstvem pro
herce z garderoby oděsského oper
ního divadl...

HoHrpec nonHKÍB y chpaHLjii
17 r| y/iHH n. p. n Ilapumi bíjiKptincu Kottrpec, no.ibcnKoro KomítoTy llauiona.tbHoro BnsBo.ieiiHH y
'bpaHttil, íiKHÍi iipejicraBam: nonaji
400 tuchu hojihkíb, t.c. nepenaa;na
úi.n.mici. iio.ihkíb npoxuBaromtx y
<l>pannil. Ha Konrpeci öy.io tipitcyTHO 40 700 jte.ieraTiit 3 ycix
jienapTavieirriB '1'pannii. Bei ytachukii Koitrpeca crwni. na noamiii

UÍ.1K0BUT0Í ni.VpHMKII I104I.Cf.K0r0
Ko.virery ílauioiian.fioro Buauo.ieiiiih, Hkiiti suaxoiiiiTi.CH B .Hk>6.hiuí.
Koiirpec i:i? óypx.inni oti.iccKir npncyitiix fuic.íoimr.cii npo ncpei.\ienonainiH Hi.uro Kovircry n j(o'iacituii
•Vpili llo.ii.cf.boi Tccuy6.iij.il.

Ha 3’ía.ii imcryiia.iii a iipoMonaMi! i (]>p:i;iiiy:>ci.Ki ií<».iiru«nii ,n;ni.

21. prosince 1944.

VÍTE ŽE . . .
— Neutrální od latinského
slova neutrus — nepatřící k té ani
k oné straně, označuje obyčejně stát,
který ve válce zůstává mimo, neú
častní se ji. Pod pláštíkem neutra
lity pomáhají často některé státy
té či oné straně, aniž, by se pří
mou. otevřenou učastí ve válce
vydaly na pospas nepříjemným
důsledkům porážky. Takovým pří
padem r neutrality« v této válce
je Španělsko, které ze všech sil
pomáhalo a ještě i nyní se snaží
pomáhat Německu.
— Komentář znamená poznám
ku k něčemu, nebo výklad něčeho.
Komentovaná zpráva je zpráva opa
třená příslušnou poznámkou, která
vysvětluje, nebo .podtrhuje obsah
či hlavní bod zprávy.
— Generální stávka je organisované zaslatení práce ve všech
podnicích v celém městě, kraji ne
bo zemi.
— Diktatura je vládni moc,
která není obmezená žádnými zá
kony a opírá se jedině o sílu (n.
př. vojenská diktatura).

3*l3fl AenapTaMBHTCbKHX
KoMHTeTÍB y cppaHUii
Ha 3‘Í.W .leiiapTaMcnTCbKHx Ko-

MÍTeriB llauiona.ibiioro B(13bo.ichhh
B llapiary, öaraio upeacraBirnKiB
BiicTyiin.io a jioxiaranimM npncKOpcium ’>mcTKn. Bonn ,ionoRÍAajin
npo icByuamiH b neiiKiix pattoiiax
'1’paiinií ,,ii‘htoí kojoiih“. 3‘T3ä
yxBa.iuH peso.itoniio a imc.iOB.ieiiiiHM
cininaTil <|>panny3Ci.K0MV pyxy,
HKiiíl
niiTpHMyc
Ilanioiia.ii.nul1
ij'poni B rpcnií. Ta llo.il.ci.Kall Komítct llaiiioita.ibiioro Bu.ibo.iciihh.

3a cBoßoiuyto ’lexocjoBaKuio. Boeiutaa raaeva 1-ro uexocaoBaiisoro Kopnyca
Vydává odděleni osvěty a propagandy.
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65 LET MARŠÁLA STALINA

Dnes je maršálovi Stalinovi —
vůdci sovětského lidu — 65 let.
S láskou vzpomínají v tento den
národy SSSR svého největšího syna,
svého nejlepšíbo přítele a učitele.
Stalin — to dnes neznamená jen
člověka, — to je také pojem, my
šlenka, kterou žije 200 milionů
občanů Sovětského svazu, to je na
děje všech ujařmených fašismem.
Hospodářské, politické a vojen
ské úspěchy Sovětského svazu, jimž

se udivuje celý svět a na něž je
právem hrdý sovětský lid, jsou úzce
spjaty s osobní prací a vedením
Malinovým. Ode dne Velké říjnové
revoluce nebylo žádného důležitého
státního rozlioduulí, jehož by se
Stalin osobně a činně nezúčastnil.
Vzpomeňme jcu Stalinských pětile
tek, Stalinské konstituce, vzpo
meňme vzorné národnostní politiky
Sovětského svazu,, vzpomeňme bu
dování sovětského zemědělství, prů
myslu, armády, všude se setkává
me s tvůrčím duchem tohoto geni
álního státníka a vojevůdce. Mar
šál Stalin není jen jeden z tvůrců
hospodářské a mezinárodní politické
moci SSSR, ale řídí také všechny
ty obrovské ofensivy Rudé armády,
které se zatajeuým dechem sleduje
celý svět.
Stalin je symbolem nesmiřitelné
ho boje proti fašizmu. Moudrá za
hraniční politika SSSR,řízena podle

Jsem přesvědčen, že osvobozenecký boj,
který v přátelském svazku se Sovětským
svazem a druhými svobodymilovnými ná
rody vede československý lid a jeho vo
jenské Jednotky v SSSR, povede bezpodmí
nečně k zřízeni silné a nezávislé Česko
slovenské republiky, spjaté se Sovětským
svazem těsným přátelstvím.
J. STALIN.

pokynů maršála Stalina, j* důsled
nou politikou přátelství mezi de
mokratickými národy, politika za
jištění míru a mezinárodní bez
pečnosti. Právě proto je autorita
SSSR, který spolu s Anglii a USA
vedeantihillerovskou koalici, v očích
svobodomilovných uárodů nesmírná.
Pro nás je důležitý poměr Sta
linův k našemu lidu, k národům
naši, republiky. Stalin jako vynika
jící znalec národnostní otázky a
bojovník za práva malých národů
má plné porozuměni pro náš odvěI ký zápas proti německému a ma
ďarskému násilí. Jestliže nám, čes
koslovenským vojákům, bylo umož
něno, abychom s nejlepšími sovět
skými zbraněmi v rukou mohli bo
jovat za svou vlast a nyní již i na
vlastní půdě - je to předavším vý
sledek pochopení a lásky, kterou
vždy Stalin projevoval pru naši věc.
Milovat a vážil ci našeho nj-

Rudá armáda, vstupujíc dnes na pudu raš
vlasti, dobývá nového velkého vítězství nau
našim společným nepřítelem a přináší našemu
národu svobodu a naději na štěsti a bezpeč
nost v budoucnu.
Naše společné zkoušky a nyn ějši náš spo
lečný boj zaručují trvalost našeho svazku,
jak pro dnešek, tak i pro celé naše přišli.
Dr Edvard BENEŠ.

Xtr»M 2.

věrnějšího spojence SSSR, znamená
miloiat a vážil si maršála Stalina.
Byt vděčen Rudé armádě za osvo
bození naší vlasti, zuamená proje
vovat vděčnost vrchnímu veliteli lé
to armády, který vytkl osvobození
Československa jako jeden z vá
lečných cílů.
.Mluvíme ze srdce nejen každého
našeho vojáka, ale ze srdce každé
ho věrného občana naší republiky,
když k dnešnímu dni přejeme
maršálu Stalinovi, aby ještě dlouho
vedl národy Sovětského svazu k
blahu sovětského lidu a všech de
mokratických států světa.

Dva dekrety presi
denta republiky
President republiky vydal de
kret o přechod uém omezení pře
vodů, zatížení a propachtováuí ne
movitostí a dekret o odkladu dra
žeb v exekučním řízeni soudním.
Podle prvního dekretu jsou zmí
něná právní jeduání o nemovitostech
obmezeua souhlasem politické správy
1. stolice, když smlouva je uzavřena
na lhůtu delší než jeden rok.
Dekret platí 1 rok od doby vy
hlášení.
Druhý dekret stanoví, že se
8oudui dražby odkládají na dobu 6
měsíců ode dne účinnosti dekretu,
při čemž vláda má právo, činnost
tohoto dekretu prodloužili o dalších
6 měsíců.

7.» svnbo'tn« Ce»l(0«l»v»,nRko

21. prosince 1944

Tornafa osíobodená
Operačná zpráva Sov. inf. kane, z 20. decembra:
Behom 20. decembra pokračovaly uaše vojská severozápadně
města Miškovec v ofeuzíve a s bojami obsadily obce Starná,
Tornaía, Behince, Batka, Rimavská Seč, Sutor, Bieiin, Janošovce, Pavlovce, Harmac, Martinova, Šimonovce, Darňa a že
lezničně stanice TornaTa, Rimavská Seč.
Behom 19. decembra zajaly naše vojská v tomto priestore 1010 ně
meckých a maďarských vojakov a děstojníkov.
Na ostatných úsekoch frontu nebolo podstatných zmien.
19. decembra bolo poškodené a zničené 12 německých tankov a 6
nepriatefských lietadiel. ___________________________ ______

OPERACE. SPOJENCŮ
NA ZÁPADĚ
Na úseku fronty mezi Monschau a jižuím Lucemburskem, kde
nepřítel začal ofeusivu, trvají boje. Severně od Monschau spojenecká
vojska pokračují v čištěni měst Wurniu a Múllendorfu od nepřítele.
V Sárském údolí spojenecká vojska očistila od nepřítele celý Dillingen, mimo závodní čtvrti na východě města. Spojenci postoupili v
předmostí u Saarlauternu ak severu od Habkirchenu a Walsheimu.
Po několikadenních tuhých bojích bylo dobyto pevnosti Slngerhofu
v Maginotově linii (severozápadněod Bitsche). Pevnost Schusseck se
úporně brání. Se stejným odporem se setkali spojenci severozápadně od
Wissenburgu. Byly odraženy dva silné protiútoky.
Vojska spojeuců poněkud postoupila také severozápadně od Kolmaru a
ve Vegézách.
*
*
,
...
Reuterova kancelář sděluje ze štábu spojeneckého veleni, se v důsled
ků německé ofensivy byla postaveni amerických vojsk prolomena do
hloubky 20 mil. Některé americké Jednotky byly odřezány. Němci do
sáhli Stavělo, Konsdorfu a místa, které leží nedaleko St. Vitu. Německé
tauky a pěchota, které pronikly z Německa do Belgie a Lucemburska,
způsobily rychlou reakci amerických vojsk, kterým se podařilo zastavit
německý nápor, avšak německý tlak trvá. Stavělo leží 20 mil od bel
gických hranic a Konsdotf je 5 mil od hranic Lucemburska, St. Vit
11 mil jihovýchodně Malmedy..

Jugoslávci bijí Němce
ZE SVĚTA
— V osvobozených krajích Jugo
slávie velká část továren a závodů
již pracuje, zejména továrny na
výrobu látek, hedvábí, ovocných a
masových konserv. Traf Spi it-Dirnja
byla v rekordním čase dána do
provozu.

Jugoslávské jednotky v Bosně
očistily od nepřítele pravý břeh
řeky Dřiny od města Bajna Bašta
až po její ústí. Na úseku mezi
Zvornikem a Drinači byla obkličeua větší skupina nepřátelských
vojsk.
V dolině řeky Bosny mezi Maglají a Usurou byla lozbita ue-
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přátelská motorisovaná kolona.
Na Černé Hoře tnají boje v
úseku Kalasin-Mojkovac.
U Záhřebu (v Chorvatsku) byl
likvidován mocný opěruý bod ne
přítele — Remetinac.
Těžké boje trvají v Slovinsku,
kde uepřitel v údolí Sávy pře
chází do útoků.

Za svobodné Češkoslovensko

21. prosinre 191-4.

Tábor smrti
v Terezíně

BIJ FASISTOV
ZA ICH

ZLOČINY

Na každom kroku střetáváme sa so zločinmi, ktoré spá
chají! nepriatelia na našom lude. Len rýchly zásah, len
naša neúprosnost móže potrestat vrahov a zabránit dalším
obetiam.

ZÁPISNIC A.
My, dolupodpísaní důstojníci Červenej armády: st. lejt. Holodniak N.
T., ml. lejt. Dudrovský P. J., staršina Zvirko V. P., saniustruktor Vorsiua L. F., předseda Národuého výboru obce Čertižné Skorčák Pavel
Pavlovič, čleuovia Národuého výběru: Táhla M. D., Zozuljak M. V.,Bochyn N. P. uapísali tiito zápisuicu o zločiuoch nemecko-fašistických zbojuíkov, spáchaných v době ich ústupu.

24.11. 1944 nemecko-fašistickí zbojníci, odstupujúci pod tlakom Čer
venej arinádv, násilím odvliekli so sebou z dediuy Čertižné, okr. Medzilaborce týchto občauov:
1. )
2. )
3. )
4. )

Zozuljak 'Jljak Štefanovič...
Bytnou Alexej...
Hudák Fedor Mihajlovič...
Tricak Mikuláš Jakovlevič...

80
73
50
19

roč.
roč.
roč.
roč.

10.12. 1944 boly obyvatel’mi obce Malé Dričco nájdené v rieke
mrtvoly horespomeuutých občauov. Obyvatel' obce Malé Dričuo KCŠEJ
vypovedai, že večer 24.11. 1944 uemeckí vojáci prihuali obyvatefor
Zizuljaka, Dymoua, Hudáka, Tricáka do dědiny Malé Dričuo, kde s nimi
přenocovali. Při pokuse miestnych obyvaleťov, prehovorif s uváznenými,
Němci ich bili.

25.11. 1944 uvaznených vyviedli k rieke, kde ich zastřelili. Pri
ohliadauí mrtvol bolo zistené, že Němci zastřelili svoje obete z automatov, nakofko v mrtvolách bolo mnoho střelných ran.
Mrtvoly zastřelených boly převezené do Čertižného, kde boly 12.12,
1944 pochované na obecuoui cintoríne.
Komisia považuje za nutné poznamenat, že pri odštěpení německých
vojsk z dědiny Čertižné, uemeckí vojáci a důstojníci střídali po civilnoiu
obyvalefstve. Tak bol 24. 11. 1944 zastřelený 17- ročný mládeubc
Melniček Vasil Petrovič za to, že sa chcel vyhnut odvlečeniu do němec
kého rabstva.

O tomto bola spísaná táto zápisnica v 3 exemplároch.
Čertižné, 12.12. 1944 r.
sl. lejt. Uoloduiak,
ml. lejt. Dudrovský,
staršiua Zvirko,
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saininstrukt. Vorsina,
předseda Národuého
výboru Skyrčák,

čleuovia: Táhla,
Zozuljak,
Bochyu.

Čs. vysílačka »Za národní osvo
bození« přináší zdrcující zprávu o
tom, že Němci zřídili i u nás do
ma, v městě Terezíně, továrnu
smrti, jak svého času v Majdanku
a později v Osvienciraě.
Již dříve bylo známo, že něme
čtí okupanti zřídili v Terezíně ještě
v roce 1941 ohromný koncentrační
tábor. Do tohoto táboru soustřeďo
vali Němci židovské obyvatelstvo z
Čech a Moravy. Jako ve všech po
dobných táborech, byli v terezínském
táboře vězňové hnáni na vysílujicí
práce. Když pod . tíhou této práce
a zvěrského mučení a hladovění lidé
sesláblí aneb onemocněli, byli původuě posíláni na smrt do Majdan
ku aneb Osvieučimu.
V roce 1942 byly i v terezín
ském táboře vybudovány kremační
pece a od té doby se zde spálily de
setitisíce nejenom Židů,ale i Čechu.
V poslední době je celé okolí
Terezína zamořeno těžkým, nesnesiteluým zápachem spálených lid
ských mrtvol. Den co den přichází
do tohoto táboru smrti nové a nové
tranporty nešťastníků, kteří jsou
Bern zahnáni k »likvidaci«, jak ně
mečtí kataué se cynicky vyjadřují.
Jak bylo zjištěno, vyprázdňují Něm
ci vězení u soudů, poněvadž jim ne
stačí v nich místa pro stále se zvýšující počet zatčených gestapem
vlastenců. Vězňové ze soudního vě
zení jsou většinou posíláni do tá
bora v Terezíně, kde je očekává
jistá smrt.
President republiky a čs. vláda
již nejednou upozornili, že všichni,
kdož jakýmkoli způsobem jsou účast
ní těchto strašných zločinů, budou
potrestání. V Polsku li z němec
kých kalauů, kterým se nepodařilo
utéci, již byli potrestáni tresleui
smrti. Neujdou hitlerovští vrazi
spravedluému (restu aui u uás doma!

Ing. Oldřich Uhelka :

Bez debolševizace to nepůjde
Debolševizace je přechod čes
koslovenské společnosti od tota
litní bolševické diktatury k ote
vřené demokratické společnosti,
vyznačující se důstojným vy
rovnáním s minulostí při důsled
ném uplatnění zákonů, postihu
jících evidentní trestní chování
bývalých špiček, s důslednou kon
trolou daňových úniků a transfor
mací státního vlastnictví na sou
kromé pn respektování trestních
zákonů, které platí v demokra
tických státech. Důležitou složkou
debolševizačního procesu je i ob
novení tradičních institucí a hod
not svobodné společnosti jako je
veřejné mínění, tolerance, respek
tování práv a svobod druhého.
Totalitní režim v Českoslo
vensku v letech 1948-1989 byl
charakterizován zejména

- absolutní koncentrací mod v
rukou aparátu KSČ a jím vy
tvořených institucí,
- anonymitou mod z pohledu řa
dového občana, ke kond snad
už i pro nejvyšší stranické a
vládní špičky vystavované na
veřejnosti,
- naprostou byrokratizací a cen
tralizací všech společenských in
stitucí,
- záměrným šířením strachu z od
poru proti mod,
- uzavřením nepsané společenské
smlouvy s občany o přenechání
mod výměnou za plný žaludek,
- uskutečňováním gjgantomanických projektů bez ohledu na
základní pravidla hospodárnosti,
- centrálním plánováním ekono
miky,

- periodicky se opakujícími kam
paněmi proti něčemu a za plně
ní plánu,
- snahou o rozmělnění viny pů
vodců tohoto stavu zkorumpo
váním co největšího počtu ob
čanů, ať už formou přímého vy
dírání (slib přimhouření oka
nad kriminálním deliktem za
vykonání špinavé práce) nebo
placením za prád buď nekvalit
ní nebo neprovedenou,
- žonglováním s pojmy (správněji
vědomým lhaním),
- masovým a masivním ovlivňo
váním vědomí občanů pomod
šíření lží a polopravd sdě
lovacími prostředky,
- ochranou občanů před nákazou
svobodomyslnými myšlenkami,
cenzurou,
- permanentním vytvářením ne
přítele - vnějšího i vnitřního,
- odstraněním demokratických institud a mechanismů sloužících
k rovnováze a kontrole mod
výkonné, zákonodárné a soud
ní,
- vytvořením nekontrolovatelných
mocenských struktur, ke kond
nezávislých a nekontrolovatel
ných ani jmenovitým držitelem
mod (ÚV KSČ).
- po uchopení mod došlo k její
mu upevnění brutálním tero
rem, který postupně přerostl v
permanentní strach a obavu
každého občana a zbavil jej
možnosti svobodného rozho
dování,
- byrokratizací celého života,
rozhodování o osudech jedince
odlidšténými vykonavateli ano14

nymních rozhodnutí z centra bez
možnosti zásahu jedince do své
ho života.
To jsou ovšem jen nejvýraznější
znaky, mnohé další méně výraz
né, ale neméně důležité zde ne
byly vyjmenovány.
Důsledky života společnosti v
totalitním režimu se vyznačovaly
zejména:

- všeobecným úpadkem sebe
vědomí,
- nesamostatností řadového obča
na,
- strachem z úřadů a nedůvěrou
k nim,
- obavou ze změny,
- strachem promluvit na veřej
nosti,
- absolutním nezájmem o věd
veřejné,
- vzájemnou nedůvěrou a stra
chem cokoli rozhodnout,
- raději poslouchat a mít své jisté
než mít pravomoc a zodpověd
nost,
- závistí, pomlouváním, hulvát
stvím, neurvalostí,
- snahou urvat beztrestně co se
dá,
- rozporem mezi názory před
představiteli mod a v soukromí.
Zkrátka hlubokou mravní krizí,
zaviněnou praxí každodenního
života jednotlivce v době to
talitního bolševického režimu.

Každý z nás, kteří jsme se dožili
dnešní doby, je uplynulými léty
poznamenán, ale nemůžeme při
jmout názor, že jsme všichni, ne
bo stejně, vinni. V myslích ab

solutní většiny lidí u nás tkví pře
svědčení, že čas odpuštění ne
nastal a že je nutno provést očistu
společnosti od bolševických de
formací.
Principy a program debolševlzace:

1. Zlo musí být potrestáno.
2. Kdo vstoupil do komunistické
strany, přijal na sebe dobro
volně část kolektivní odpověd
nosti za její činnost.
3. Existuje přímá úměra mezi
pravomod a odpovědností.
4. Viníd musí být postaveni před
řádný soud.
5. Společenský systém je ab
straktní pojem a proto nemůže
být postaven před soud místo
konkrétních viníků.
6. Největším zlem je jeho uzáko
nění a páchání zločinů pod zá
štitou takových zločinných zá
konů.
7. Zločiny proti lidskosti a míru
jsou nepromlčitelné.
8. Vykonavatel zločinného roz
kazu patří před soud, stejně
jako velitel, který rozkaz vy
dal spolu s autory zákona, kte
rý umožnil vydat zločinný roz
kaz.
Co je cílem debolševizace?

- razantní zákroky proti zásahům
do práv a svobod druhých,
- zbavení jedince strachu před
svobodou.
Jak je možné provést v Česko
slovensku debolševizaci?

Podíl na mod a jejím zneuží
vání si můžeme v totalitní spo
lečnosti představit jako pyramidu.
Čím výše jednotlivec stojí, tím má
větší míru mod, větší pravomoc a
menší zodpovědnost.
Blízkost vrcholku pyramidy je
charakterizována absolutní mocí a
současnou absolutní nezodpověd
ností držitelů mód vůd občanům,
kterým uchvatitelé mod předstí
rali, že jednají v jejich zájmu. Na
úplném vrcholku mocenské pyra
midy stáli rozkazovatelé, kteří
měli nejvyšší politickou moc a po
dle jejich výkladů za nic nemo
hou, protože o ničem nevěděli,
nic nenařizovali, a snad nanejvýš
připustí, že jejich podřízení snad
něco mohli udělat bez jejich vědo
mí.
Pod vrcholkem pyramidy byla
skupina mužů, která fakticky drže
la moc ve svých rukou. Vládla,
vytvářela zákony, vykládala je.
Tvrdí o sobě, že za nic nemohou,
protože jednali podle pokynů těch

Cílem debolševizace v Česko
slovensku je vytvoření svobodné,
tolerantní, otevřené, demokra
tické společnosti, založené na:
- institudonálně stvrzených de
mokratických pravidlech,
- slušnosti,
- samostatnosti každého občana,
- sebevědomí jedince, který zná
svou cenu,
- dobrovolné respektování záko
nů,
- toleranci k tolerantním, obra
nou před netolerantními,
- respektování víry a názoru druhého,

nejvyšších. Přitom se ale dopou
štěli zločinů, které ve svém práv
ním řádu preventivně ani neuve
dli. Tyto zločiny se dají zahrnout
do kategorie zločinů "od psacího
stolu". V daném případě autor zá
kona, vyhlášky či vládního naříze
ní spouští mechanismus neúpros
ný, neosobní, nelidský a byrokra
tický, který rozhoduje o osudech
statisíců občanů. Byla přijímána
zákonná opatření, která byla v
rozporu už i s tehdy platnými so
cialistickými zákony.
Aby bylo možné jednotlivce z
této skukpiny postavit před soud,
je nutno přijmout zákony, které
jasně definují jejich zodpovědnost
a prohlásí-vybrané zločiny za ne
promlčitelné, jak to např. dělá zá
kon o m. odboji, nebo se poučit
v Německu, kde podle komentá
ře, otištěného v Českém deníku,
se chystá soubor zákonů, umožňu
jící postihnout právně čistě zločiny
spáchané prominentními němec
kými bolševiky. U některých pří
padů určitě stačí důsledné dodr
žení litery zákona o promlčecí
lhůtě a taxativním výčtu překážek,
v zákoně uvedeném.
Vyšší střední vrstvu pyramidy
mod lze charakterizovat jako sku
pinu, která aktivně a za příslušné

Všichni
k volbám !
Volte jakoukoli
pravicovou
stranu,
ale volte !!!
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výhody přenášela rozkazy z vyš
ších míst na podřízené orgány Její
podíl viny na politických rozhod
nutích se rozmělňuje a začíná zde
narůstat podíl na zneužívání pra
vomoci, zbavování se zodpověd
nosti za konkrétní rozhodnutí
(stratégie - úspěchy jsou moje, ne
úspěchy naše, hlavně že mám ali
bi), úplatkářství, korupce, rodinkaření, mafiánské způsoby vlád
nutí.
Pro rozbití mafiánských struktur
v této vrstvě je nutné důsledně
uplatnit tzv. lustrační zákon, do
plněný o zveřejněný seznam agen
tů StB a odtajněné spisy StB, tý
kající se boje proti vnitřnímu ne
příteli a důsledně provádět kon
troly daňových úniků. Pro posti
žení daňových úniků je nutné pro
sadit uzákonění povinnosti archi
vovat všechny podklady pro daňo
vou kontrolu od roku 1987 (1989)
do roku 2005 u všech právních
subjektů, aby byl čas na důkladné
prošetření všech machinací a ales
poň zaručena finanční zodpověd
nost konkrétních viníků, když by
případná trestní zodpovědnost už
byla promlčena.
Střední vrstvu pyramidy je mož
no charakterizovat jako manažer
skou vrstvu (tak se socialističtí
soudruzi ředitelé velice rádi pře
jmenovali). Její podíl na mod z
hlediska podřízených se zdál veli
ký, ale oni zase záviděli těm na
hoře, byli neustále stresováni stra
chem o židli a nesměli se politicky
znemožnit. Fakticky se po listopa
du jejich hospodářská moc zvět
šila, protože přece jenom je strana
nekontroluje, mohou pracovat sa
mostatně, výrazně se zde dnes po
larizují schopní a neschopní. Snaží
se o co nejvhodnější privatizační
projekty, mnozí z nich hlavně pro
se be.
Zde je nutné provést důkladnou
očistu - schopným a charakterním

zrovna se na něho zasvicují osvě
zvykem pouze se plazit před veli
Když před více jak tisícem let
tlovači televize. Má nacvičeno za
telským stanem. Počínání našich
nastupoval ctihodný pan Lů
ujmout pózu... už už začíná oduČchiou-Jin úřad v čele prefektury dnešních ctihodných je věru hod
ševněle gestikulovat - a už se z
Tchaj, tázal se cestou do svého no paměti potomků.
něho ta moudra jenom sypou.
Pak už je tu jen zloba, zášť,
sídla potulného mnicha:
Ptám se sta
"Jsou ve va
řičkého básníka
šem kraji nějací
Chan Sana a je
zvláště moudří
ho věrného dru
lidé, ke kterým
ha Š’- tea. Oba
bych se mohl
vzhlédnou od
obracet jako ke
misky s rýží a od
svým učitelům a
páchnoucí ryby, z níž skromně už
rádcům?" Mnich odpověděl: "Až stařecká nenávist za to, že ono
odstrčení od poct a výhod trvalo dibují u ohniště klášterní kuchy
je uvidíte, nepoznáte je, až je
tak dlouho. Někdy zavane i pach ně . "Stařecká moudrost?!" Podíva
poznáte, nespatříte je více."
jí se na sebe a vzápětí se roz
strachu. - Všecho dočasu!
Skoro jako v naší "křehké de
chechtají, až jim zrnka rýže vy
Hlavně udržet ještě pár měsíců
mokracii", kterou již vskutku bu
letují z bezzubých úst.
na veřejnosti moč a stolici, nemo
duje kde kdo, takže je jí stále mé
Na některých místech rozmilé
ně vidět a je tu jistá naděje, že i houcnost a duchovní ochablost se
dá omluvit předchozím strádáním země české prý před volbami "ne
to málo záhy zmizí vůbec. Důvo
jsou lidé" - dokonce už nejsou ani
v disentu či v jakémkoliv odboji.
dem bude zjištění, učiněné vládci,
Josef Dolejší, Unhošť
Největší problém je tvářil se při P®’
v němž bude národ shledán leh
tom všem důstojně a moudře, ne
kým, takže si vlastně žádnou de
mokracii ani nezaslouží, jako si usnout a nikde nechybět, včas při
nezaslouží Mudrce na Hradě, k kývnout, včas kohosi nepohodlné
Symbol moudrosti
ho poplivat a společensky zahlušit.
němuž jinak celý svět shlíží s ob
Kdepak moudrost, nadhled a roz
divem, láskou a tu a tam i s ote
Svým vzezřením, způsobeným ze
vaha stáří - je tu prostě Šance!
vřenými ústy.
Zítra už třeba nebude! (Zajisté jména dopředu posazenýma očima, se
V tragikomickém chóru na po
sova výrazné liší od ostatních openebude!)
temnělé scéně nechybí vedle kaší
řenců - a snad právě pro ten výraz
Čas
od
času
se
čiperní
staříci
rovaných praktikáblů demokracie
"obličeje" se stala symbolem moudros
uchopí v chorovodu přičinlivých ti. Popravdě řečeno se bystrostí nijak
ani úctyhodný sbor starců. Tak se
novinářů - ze sestav redakcí jejich neliší od ostatních ptáků. Přesto jsou
sluší a patří. Jen ta úctyhodnost
"nezávislých" listů je v tu chvíli však sovy (strigiformes) neobyčejně za
nevydrží často ani do konce pro
patrné, kdo je pase: většinou nyní jímavou skupinou ptačí říše.
logu. Ambiciózní starci se nepo
Drobní hlodavci jsou hlavní složkou
slušně rozbíhají, jsou netrpěliví při jako dříve je to ministerstvo vni
tra. Smutné a trapné zároveň. Dál jejich jídelníčku - a právě toho by
zaujímání různých křesel, stolic,
chom si měli v dnešní přechemizované
kateder, židlí, židliček a křesílek, od toho!
Mládeži, pohleďte na své zářné době vážit. Přirozená forma regulace,
případně i verpánků. Někteří si
příklady pro bu-doucnost a na své bez používání chemie, má v součas
svůj post u soudního dvora vyslou
nosti, kdy ohrožení životního prostředí
ží vytrvalým holdováním. Inu, kdo lepší příští! Ocelová mříž naší se stává celosvětovou otázkou, své
složí hold, dostane žold. Jiní na- budoucnosti se již kuje. Do daleka pevné místo.
bydou jakéhosi předsednictví od je slyšet údery hamrů. Bude to
V biologickém boji s hlodavci mají
mříž pevná a vzdorná. Nahradí v největší význam v našich podmínkách
měnou za usilovnou tělesnou sna
hu projevit jinému čestnému před jiné poloze nám kdysi velkoryse puštík obecný, sova pálená, kalous
sedovi poddanství a vnutit mu darovanou železnou oponu z Jal- ušatý a sýček obecný. Uvážíme-li, že
ty. Dárci jsou titíž. Nepřelezeš ji, sova pálená spotřebuje v průměru za
členský průkaz, o nějž dotyčný
valně nestojí. Podobný projev člo ani nepřeskočíš. Vrtíce chvostí- rok nejméně 500 myší, a jedna myš
kem pouze podlezeš. Hleď, právě sní za stejnou dobu zhruba jeden kilo
věčenství a psí pokory nebyl vy
žadován ani v sídle tatarských jako tamten dědeček, co sotva gram obili, vyjde nám, že co sova, to
□
chánů, neblahé paměti. Tam bylo vstává, raději by se dál plazil, ale jeden zachráněný pytel obilí...

O vrtichvostných
starcíchj

dát šand, neschopné poslat na
místo, kde budou stačit, samo
zřejmě s odpovídajícím platem.
Důsledné uplatnění lustračního
zákona a plošné zveřejnění jmen
agentů provede svoje. Pro usměr
nění ekonomických aktivit těchto
budoudch manažerů (pokud se ji
mi ovšem stanou), musí být prosa
zen dobrý zákon o střetu zájmu,
aby už z počátku nedocházelo k
prorůstání volitelných a ekono
mických struktur, což vždy vytváří
zárodek nekontrolovatelné totalit
ní mod. Zde je třeba se přiklonit
k názoru, že ve světě máme dost
vzorů, z kterých můžeme čerpat.
Další zákony, které bude třeba
přijmout na ochranu před vytváře
ním nové ekonomické mafie v do
bě transformace státních podniků
na soukromé akciové společnosti,
je skupina zákonů, která umožní
akcionářům v této přechodné do
bě snadno prosadit změnu stanov
akdové společnosti. To si lze
představit následovně:
Zákonem bude určeno, že
všechny stanovy, které sepsali
tvůrci přijatých privatizačních
společností, jsou přijaty na zku
šební dobu 3-5 let. V této době
pro změnu stanov bude platit zá
konem určený zvláštní režim - sta
novy společnosti bude možno mě
nit podle výsledků hlasování, ne
podle velikosti balíků akdí, ale
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podle zásady jeden akdonář, je
den hlas. Manažerské akde a di
videndy z nich plynoud budou
fakticky patřit manažerům až po
uplynutí této zákonné doby, jest
liže valná hromada toto odhlasuje.
Poslední a největší skupina se
na mod podílela málo, totalitní
režim se na ní nejvíc pode psal.
Otázka viny je zde převážně v ro
vině mravní (mimo vědomé spolu
pracovníky s StB), střední a starší
generace byla připravena o svou
životní šand, projevují se zde
vlivy způsobené ztrátou občanské
samostatnosti, malá sebedůvěra.
Zde je debolševizace proces ob
novování víry v scbc sama, ve své
schopnosti ovlivnit věd veřejné,
víry v tradiční mravní hodnoty.
Nejvíc pro zbavení se bolševic
kých návyků udělají tito občané
sami, ale musí neustále dostávat
signály, že jejich starosti se snaží
někdo zmapovat, pomoct jim v
řešení jejich každodenních trablů
např. s úřady, se světem, který se
prudce mění. Domnívám se, že u
této skupiny vliv změny neadres
ného státního vlastníka na kon
krétního držitele jediné akde
projeví revoluční explozí změny
myšlení. Z hlediska historie dojde
k posunu v myšlení během něko
lika málo let, ale nesmí dojít k
desiluzi zabrzděním transformace
hospodářství.
□
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