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Vzpomínám na vy
Brutální vyšetřovatel StB
šetřovatele StB v
Šumperku z r.1976,
Pich-Tůma spáchal sebevraždu
jméno doposud nez(js, čtk) - Bývalý vyšetřovatel zpráva obviňovala Picha-Tůmu z vraž
nám, nebot mi z Os Praha
Státní bezpečnosti Miroslav Pich-Tů dy zpravodajského důstojníka Bedři
travy stále odooví- ma zřejmé spáchal sebevraždu oběše cha Wiesnera.
Pich-Tůma byl odsouzen k několi
ním. Informaci včera potvrdil mluvčí
dají - zapomeňte,
Policejního prezidia Aleš Svoboda. kaletému trestu vězení v roce 1953 za
který hovořil o asi Pracovníci Úřadu pro dokumentaci „sabotáž“ za své vyšetřovací metody.
[40 pověšených sebe a vyšetřování zločinů komunismu ob Znovu byl souzen v roce 1968 a 1969
vinili Tůmu koncem prosince loňské před Vyšším vojenským soudem
vrahů v důsledku
roku z únosu a omezování osobní v Příbrami spolu s dalšími příslušníky
brodného procesu.v ho
svobody. Ačkoli lékař údajně nejistil StB za podíl na zavraždění národně
roce 1968. A ten tr na Tůmově těle stopy násilí, byla naří socialistického funkcionáře Petra Ko- *
nečného a příslušníka bezpečnosti
soudní pitva.
val jen pár měsíců. zena
M. Pich-Tůma, který zemřel ve vě Františka Novotného. Polistopadový
A dnes se t.zv.pra ku 76 let, byl proslulý svými brutální soud ho v roce 1991 za část rozsudku
vice chlubí .jak s mi výslechy zadržených osob. Podle z roku 1953 rehabilitoval.
Pich-Tůma prošel za války zpravo
historických pramenů byl prokazatel
nimi zametla. Ve
ně spolupachatelem několika vražd. dajským výcvikem v SSSR Před Vyš
skutečnosti se zlo Podílel se i na „zatčení“, ve skuteč ším vojenským soudem v Příbrami
roce 1968 řekl: „Zákony, které byly
činci chlámají až nosti únosu bývalé partyzánky Faito- vmnohdy
z doby feudální, nebyly
vé v říjnu 1948. Skupina vyšetřovatelů
se za břicho popa StB a vyšetřujících soudců na rozkaz pro nás vještě
této revoluční době závazné.
dají.hlavně že ně Bedřicha Reicina ženu držela dvanáct Uznával a respektoval jsem jediný zá
.
1
komu vychází že ob-.,dnů v bedně a mučila. Tzv. Kolderova kon - zákon třídní.“
rrrdný proces byl jen ns oko.W
(Uvnitř
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Libri prohibiti

Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1, tel., fax: 02/24 22 59 71

ZPRÁVA 0 STAVU KNIHOVNY za rok 1994
Informace pro členy společnosti, příznivce a sponzory

Milí přátelé,
již tradičně se vám dostává do rukou tato zpráva a také Zpráva o Libri prohibiti, aktualizovaná v lednu
1995. Ta obsahuje mimo jiné rozpočet na letošní rok a informaci o našem hospodářem v loňském roce. Je
určena zájemcům o samizdatovou a exilovou literaturu, kteří ještě nemají informace o naší knihovně a také
potencionálním sponzorům. Kromě základních údajů o vzniku knihovny a Společnosti Libri prohibiti zde

najdete informace o jejím fungování a stavu fondů. Pro zájemce je pořízena i anglická verze.
V loňském roce se nám podařilo dokončit úpravy a opravy interiéru, rekonstrukci oken a dveří, pořídili

jsme žaluzie a rozšířili kapacitu našich regálů. Zatím jsme nezískali dostatek finančních prostředků na zřízení

klimatizace, která by měla udržovat stálou teplotu a vlhkost v místnosti s našimi sbírkami. Doufám, že
tento mimořádně důležitý projekt bude možno realizovat ještě letos. Také se nám nepodařilo opatřit pemze

na plat knihovníka, takže stejně jako v minulých letech zde pracujeme s manželkou zdarma (již pátý rok).
Naše příjmy i výdaje v minulém roce byly bezmála půl milionu korun. Hospodařili jsme uvážlivě a bez

deficitu. Bohužel se nám nedaří najít další sponzory, některé projekty proto pokračují pomaleji. Začali jsme
budovat počítačovou síť - prostředky poskytuje Open Society Fund a snad obdržíme i podporu Small Embassy

Projects Královského nizozemského velvyslanectví. Chtěli bychom také oslovit některé podniky a podnikatele,

kteří mohou případné dary knihovně odečítat z daňového základu. V loňském roce nás takto opět podpořil
Plynoprojekt a několik soukromých osob. Víte-li o dalších možných 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 ani příspěvek na rok 1992, nemluvě
o letech dalších. Jejich členství je tedy pouze formální, věřím však, že se polepší.
V minulém roce nás opustil František Váňa, který žil v australském exilu a vydával zde dlouhá léta

„Hlas domova“. Naše společnost má nyní celkem 169 členů a mnoho dalších „neorganizovaných“ příznivců
a spolupracovníků.

Ve fondu nyní máme počítačově zpracováno 260 titulů českých a 35 titulů slovenských samizdatových
časopisů a přes 4 000 českých samizdatových publikací. Máme také přes 360 titulů českých a slovenských
exilových a krajanských novin a časopisů (mnohé z nich jsou kompletní). Dále je zde přes 3 800 knih
českého exilu (některé v duplikátech), přes 200 knih slovenského exilu a kolem 200 knih exilu válečného.
Zpracováno je na 900 cizojazyčných monografií se vztahem k Československu a dále 260 titulů cizojazyčných

časopisů, 300 titulů polských monografií a 160 titulů polských periodik, hlavně samizdatových. Je zde i 150
titulů publikací ruského a ukrajinského exilu a menší kolekce tisků prvního odboje.

Začali jsme zpracovávat i drobnou produkci českého samizdatu a zejména článkovou bibliografii
nejdůležitějších exilových a samizdatových časopisů. Tuto práci by měla značně urychlit nová počítačová
síť, kterou chceme dát do provozu v nejbližších dnech. V nakladatelství Primus by v létě měl vyjít náš
katalog exilové literatury, jehož vydání je financováno odborem krajanských a nevládních styků Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Pokračují také práce na audiovizuálním programu. Je zde již kompletní sbírka

Originálního videojournalu a mapujeme nahrávky hudebních skupin a písničkářů předlistopadové altemativiú
scény. Chceme se věnovat i nahrávkám nezávislých seminářů a přednášek.

Ještě jednou děkuji všem našim přátelům, příznivcům, spolupracovníkům i sponzorům, kteří nám

pomáhají udržet a rozšířit knihovnu. Přeji všem hodně štěstí a úspěchů v tomto novém roce, kdy oslavíme
páté výročí vzniku knihovny.

.■
V Praze 17. ledna 1995
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BEZ VELKÉ NÁMAHY
Mi-ina. — Německé vrchní velení zahajuje své každodenní smutné
zprávy heslem: vydržet až do konce. Všichni Němci si velmi chválí
šalamounskou moudrost vynálezce tohoto hesla. Vždy t všichni byli zprá
vami z front velmi stísněni a najednou do té bídy taková radost! řVy
držet až do konce«, copak je to na Němce, když je konec už za dveřmi?
Toto heslo může byt Němci dodrženo tedy bez velké námahy. Zvláště
když se Rudá armáda stará, aby ta »výdrž« nebyla tak dlouhá.

Nová provokácia pofských reakcionárov
Londýnská t. zv. pofrká »vláda* politikám z t. zv. pofrkej »vlády« v
už nevie zo zlosti uad tým, že 8a Londýne navrhli, aby Polsko bolo
stala úplné nemožnou, čo robit. V postavené pod spojenecký vojenský
době, ked takrner celé Polsko je dozor a vojenská administrativu, ako
opat slobodoé a ked na oslobodenom keby sa jednalo o uepriatofrké
území pofrký národ pod vedeuíin územie.
Dopisovatel’ anglických novin
svojej dočasnej vlády berie svoj osud
do vlastných riík, pofrkl roakční »News Chronicle« Stephen Littower
uveřejnil článok pod nadpisom »Nová
provokáciap. Arciszewského«, v ktorom hovoří: »Nikto, kto má zdravý
rozum by si taký absurd nemohol
K zprávě o rozsudku smrti nad vymyslet. V iných spojeneckých z.c3 prislušnikmi gréckej organizácic
iniach, ktoré podobné ako 1’ol’sko,
odporu ELAS poznamenávají! anglic boly okupované Nemcami, n. pr. v
ké noviny »Reynolds News«, že sa Československu, Juhoslávii, Belgii
pokračuje v proccsoch proti prisluša Francii, nikto by sa neopovážil
níkom ELASu, ale nebol odovzdaný navrhovat niečo podobného. Pán Arci
pravosúdiu dosial' ani jediný qiiis- szewski je jediným, ktorý má smělost,
lingovcc, ktorý spolupracoval s ně urobit taky to návrh, považujiíc svoju
meckými okopáními. Prvé a hlavně vlastmi otřinu za neprialefrké úze
obvineme, ktoré sa uplatňuje proti mie. Prečo? Jediným vysvětlením pre
každému z odsúdeuých, je to, že to móže byt len, že pofrká emigrantvraj so zbraňou v ruke vystúpili ská »vláda« úpfre stratila vyhliadproti státu.
ky na návrat do vlastí ako předsta
Noviny poukazujú na to. že postup vitelka národnej moci a iivedomujúc
gréckej vlády odporuje slubom Edc- si svoj zřejmý krach, chylá sa za
na, ktoré dal pri diskussii v brit- všetko a opovrhuje dokouca aj svojou
skom parlamente, že totiž vyslúpcnic národuou dóstojuosfou, snažiac sa
proti gréckej vládě so zbraňou v ruke všelkými proslriedkami udržat sa
samotné nemůže platit ako důvod k pri moci«.
Teraz, ked Červená armáda oslopotrestaniu. Vzdor lomu grécka vlá
da uplatňuje tento důvod proti všet- bodila Polsko, je návrh pána Arci
kým, ktori podlá zpráv majú byf szewského, píše Littower, hnusnou
provokáciou.
postaveuí před sád.

Dvojaká miera

Před koncílom ruskej
pravoslávnej církvi
v Moskvě
28. januára přicestoval do Mos
kvy na konat sa majúci koncil rus
kej pravoslávnej církvi katolikospatriarctia Gruzííiska, najsvatejší a
najblažeuejší Kallistrat.
Katolikosa-patríarchu sprevádzajú:
Biskup ninceininský Dmitrij a traja
další čleuovia gruzinského katolikosátu.
Na kurskom nádraží uvítali katolikosa-palriarchu metropolit kijevský a haličský Joan a arcibis
kup stavropolský a pjaligorský
Anlonij.
V ten istý deň přicestoval do
Moskvy představitel’ všesvetového
patriarchátu
konstantinopofrkého,
metropolit fiarijský Hermanos a
představitel’ patriarchátu’« jeruzalém
ského, arcibiskup sebaslijský Afinogor.
Súčasne přicestoval biskup mareotijský Atanaz s dvorná druhými
členmi delegácie alexandrijského
patriarchátu.
Na letišti uvítal ich arcibiskup
pskovský a porehovský Grigorij a
kancellár moskovského patriarchátu,
kaledrálny protojerej Nikolaj Kolčickij.
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Jen boj
přináší vítězství

STŘEDA, 7. ÚNORA 1945.
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Vojská maršála Koneva
získaly vel’ké predmostie za Odrou

d.- Nadchází rychlý konec němec
Včera vydal maršál Stalin rozkaz, adresovaný velitelovi 1. ukrajin
kému otrokářství. Nesrovnatelné
štěstí osvobozování zastihlo i naši ského froutu, maršálu Konevovi a náčelníkovi štábu frOQtu, arm.
zemi. Skoro polovina Slovenska už gen. Sokolovskému, v ktorom sa hovoří:
Vojská 1. ukrajinského frontu, pokračujúc v ofenzívě, překro
odhodila rozlomená pouta uóineckočily
rieku Odru na juhovýchod od města Vratislavi, přelomi
gardistického násilí. Tento pocit je
tak veliký a utrpení bylo tak kruté, ly silné opevnenú trvalá obranu Nemcov na západnom břehu rieky a za
že lid ještě nevydechl na plno. Duse 3 dui útočných bojov postúpily až o 20 km a rozšířily predmostie do
v sobě ani nevměstná celou tu sku «SO km čelno. Beliom útočných bojov vojská frontu sa zmocnily miest
tečnost, že není a nebude více zvůle Ohlau, Brieg, Thomaskirch, Grottkati, Lowen a Schurgast, dótisovcíi nebo karmasiuovcíi. Národ Ivzítých križovalick komuuikácií a silných oporných bodov nepriatofrkej
ještě' potěžkává své ruce, prověřuje obrany na západnom břehu rieky (Idra.
■Jednotky, ktoré sa najviac vyznamenaly v bjjoch, boly navrhnuté k
svou sílu; sílu, kterou mu upírali
pomenovaniii »oderské« a k vyznaimmaniii radami.
anebo poutali.
Moskva vzdala vifazným vojskům sioj hohl a 22. hodině 20 dělostře
Celý národ nyní vidi, jak účin
leckými salvami z 224 diel.
ným byl úder, vedený nejlepšimi
syny Slovenska proti nadvládě ve
nejen z naši země, ale z celého světa. sti zbrani, Které nám poslali z daloké
třelců a zrádců. Vidí, jak řady pros
Osvobozeni zvážili svou silu a dávají ho Uralu, uviděli, jak se pod smělým
tých, ale nezkrotných bojovníku
ji
na pomoc rychlejšímu vymýcení a rozhodným úderem hroutí nafu
proti fašismu útočí a slavně vítězí.
Vidi, jak ve stopách Rudé armády nepřátel, aby i druhé kraje, aby všich kovaná nepřemožitelnost hitlerovcu.
Mnozí již mohou svou bojovnosti
a s ní bojujících československých ni lide’ co nejdříve poznali pocit osvo
vojáku generála Svobody a odváž bozeni a vdechli neotrávený vzduch. a chrabrosti sloužit příkladem. Mno
ných partyzánu kráčí spravedlnost Boj přinesl svobodu jim, bojem zí byli za statečnost a vojenské
jdou osvobozoval své spoluobčauy. schopnosti povyšováni přímo na bo
a svoboda.
Lid poznal na slavné skutečnosti,
Nedávní nováéci-dobrovolnici z vý jištích. mnozí byli navrženi k vy
že to, co se naparovalo svou nepře chodního Slovenska zúčastnili se v znamenáni.
Síla boje, která zahání vetřelce,
možitelností a věčným Irváním, je našich řadách již řady vítězných
již dávno podlomeno ničivými údery bojů, statečně bojovali za vyhnáni která láme pouta, která nese svo
Rudé armády, že všechno lo, co Němcii z šarišských a liptovských bodu, se vlila do duší. Příklad
vystavovalo na obdiv svou moc jen dědili a měst, prošli pod Tatrami, obráněn Moskvy, Stalingradu a Char
terorem ua bezbranných, jen leskem .liž v prvních bojích poznali drti kova. vítězů od Leningradu a líijenažehlených uniforem, je dnes ne vou moc našeho spojence. — Rudé va, ukázal cestu k osvobozeni. Do
milosrdně vymetáno, vykořeňováuo armády, přesvědčili se o dokonalo kázal, že i v uejsiluójší pancíř za
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kovaný zlotiüec je porazitelný ve
spravedlivém boji. Že svobodu při
náší a zajišťuje jen boj, tvrdý, nelitostný boj.
S tímto poznáním jdou naši noví,
ale už ostřílení kamarádi do no
vých bojů.
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Všesvetová odborová
konferencia zahájená
Včera, G. februára, bola v Londý
ne záhajená všesvetová konferencia
odborových orgaiiizácií. Konlereucie
sa zúčastňújú delegáti odborových
orgaiiizacií 40 šiátov, ktorí zastu
puji! viac ako 50 milióuóv členov.
Na konferenci i sú silné delegácie
sovietskych odborov (YCSPS), an
glických odborov (Trade-unionov) a
amerických (kongress výrobných
odborov).

7. února 1945.

Do moravsko-sliezskych
hranic 45 km
Z operačnej zprávy Sov. inf. kane, z 5. februára:
V Východnom Prusku, severne města Allenstein, obsadily
naše vojská v dösledku útočných bojov obce Wosseden, Langwiese, Launau, Freimarkt, Bernen, Arnsdorf, Voigtsdorf.
Vojská 1. ukrajinského frontu, ktoré přelomily nemeckú obra
nu za riekou Odrou a obsadily mestá Ohlau, Brieg, Thomaskirch,
Grottkau, Löwen a Schurgast, súčasne s bojami obsadily dalších
60. obcí.
V Budapeští pokračovaly naše vojská v bojoch na zničenie obkolesenej nepriatefskej posádky v západnej časti města (Buda) a obsadily
12 domových blokov.
Na bieloruskom fronte bol našimi vojskami zajatý veliteF 433. neweckej pešej divízie, gen. por. Lübbe.
5. februára bolo na všetkých frontoch poŠkodené 3 zničené 189 němec
kých tankov. Sostrelené bolo 21 nepriatefské lietadlo.

VOJNA NA ZAPADE
Spojenci obsadili město Strauch,
6 mír severne od Monschau. Na
východ Ruhrbergu spojenecké
vojská dosiahly rieky lloehr. V
Heleuentale sa vedli boje. Viac na
juh spojenci očistili od nepriatefa
Brandschweíd (Neraecko). V úse
ku Kolmaru boly nepriatefské
vojská rozdrobené v dösledku spojeuia spojeneckých jeduoliek se

verne a Južne Ruffacbu.
V horných Vogézach zatlačujú spojenci obkolesené nepriatelské jednotky. Spojenci obsadili mes
tá Mittlach a Mühlbach v doli
ne rieky Fecht a město Weil
bach. ílalej na juh bol nepriateF
vybitý z Hedweileru a radu iných
blízkých miest. Pri tom spojenecké
vojská za 4 dni zajaly 912 mužov.

Spoločná cesta Pol’ska a CSR
PoFské noviny »Rzecz Pospolitá« uveřejnily článok o polsko-československom pomere a rnedzi inými píšu: Loudýuska polská »vláda« ostane za
hrauicami bez spojenia s domovom. Polská »vláda« v Londýnesaodcudzila záujmom svojho národa doma. Strhla mosty na ceste k spolupráci so
svojmi súsedmi SSSIl a ČSll. Historické události posleduých rokov uká
zaly, že Polsko a ČSll majú jedimí spoiočnú cestu. Cesty Poliakov a Čechov
vedli na západ k starodávným slovanským krajinám, ktoré boly poněmčené
odvěkými nepriatefnii Slovano*. Polsko a Československo biidú v budúcnosti žií v uzkej spolupráci. Menovite hospodářská spolupráca dává neobmedzeué možnosti rozvoja pre oba Státy. Medii Polskom a ČSll niet
rozporov. Máme spoločuého odvěkého nepriatefa, ale máme tiež společ
ných priatelov na východe a tiež na západe. Národ polský, český, slo
venský a ruský sú priatefmi a natfalej navždy ostanu bralmi a prialel mi.
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JEŠTĚ VÍCE VYPNĚME SVÉ SÍLY!
0 činnosti našeho sboru vědí na území republiky, ještě obsazeném nepří
telem, o ni mluví k našemu lidu, ještě úpícímu pod fašistickým Jařmem,
rozkazy maršála Stalina, mluví zprávy z Moskvy a Londýna.
Velitel našeho sboru, brig. gen. Svoboda, vyslovil ve zvláštním rozkaze
ze dne 4. února všem příslušníkům sboru za jejich bojovou Činnost tuto
pochvalu a velitelský dík:
1. čs sboru se dostalo veliké cti tím, že se
mohl zúčastnit letošní veliké zimní ofensivy
po boku hrdinské Rudé armády na území
Slovenska a spolu se statečnými vojsky 4.
ukrajinské fronty pomoci vyhánět se zbraní
v ruce úhlavní nepřátele Slovenska z naší
drahé vlasti. Celý náš sbor i Jeho Jednotli
vé útvary byly uvedeny ve čtyřech denních
rozkazech vrchního velitele Rudé armády,
maršála SSSR Stalina, vedle slavných sovět
ských jednotek, které se vyznamenaly v po
sledních úspěšných útočných bojích na úze
mí Československa.
Za statečné chování před nepřítelem a za
úspěšně splněni daných úkolů v těžkých

CnpKTHMH aBTOMaTHMK
ABTOMaTHHKii nop. .layijiepa nepec.ilAýlomí iipoTUBiiiiKa ricno niAitiiiijiu AO áica i oGepeamo, 6e3
niejieciy iiaó-iumaiomcji b rymauuuy.
Tyr naAuóajiu c.iOBuiibKOi’0 uapiu.
saiia, bía Korporo AOBiAaJincri, mo
li Jilci e MaAHpcbKi eo-uam. KowaiiAup pum iiuop. Peílx.i siGpaü
XJOIIHIB I OÚHCI1I1U i.u Clioeió BIIJ10B.WHIIH BQpOrÍB B rjCTOMJ' IÍCÍ.
iiic.iH uoro gan naiia:i .uaAiipiyiciit
npiiBecm auiBUMU. llepiuutl a cbu(.10 4CTOIO KUllýBCJI B JllC pT. CbÍtbk, aa mi.Mii Ký.ie.ueriiui;u ILiucua
i Aopyiiga iipuroruBu.wci. 3 cboíu
.lertíUM Ky.ie!uero.\i ua npiiBiTaiiii«
AOHiUAamix coctíb. A.ie cboG. IluKOJaďiyK, HKuit íuiob nonepe.ú
Apyrux, uesaGapoa npiiMÍTiiB rexini
TO4KH. TOAÍ BlU 3 CBU1.U pO6M TalC
ClipilTIIO AO HIIX 11'AÍÍIllIOB, 1110 11
ne tiumr.ni cram ua Biaiiip, a 6y.ui
y.uyuieui 3AamcH b iiojoh. CboG,
lliiKO-iailuyii 8 MaAiipiß aiópan i ycMIXaiOUHCb IipUBÍB CBOIO »AOÖll'iy«
nop. JlayipepoBi, Kwpufl tukojk 3
ycuiniKOiu uuaiibubch i biic.iobub
lioxiy iioxua.iy.
cbuú. Moaüipouu'i

podmínkách zimního období a hornato za
lesněné krajiny, zejména při dobytí Zborova
a Bardějova, Levoče a Kežmarku, vyslovuji
příslušníkům 1. čs. sboru pochvalu a veli
telský dík.

Naše skromná bojová činnost byla sovět
ským velením vysoce oceněna a to nás za
vazuje, abychom Ještě více vypjali své sily,
projevili ještě větší pevnost, houževnatost
a sebeobětavost, zejména dnes, kdy naším
úkolem je, přispět k nejrychlejšímu vyhná
ní nepřátel z naši drahé otčlny a k osvobo
zení těch krajů, které jsou dosud deptány
sveřepým nepřítelem.

ODVÁŽNÍ a spolahliví
»V minulých důoch bolo k rnojej
baterii po krátkoni výcviku prideleué uiekolko uováčkov« — hovoří
veliteF proiitaukovej baterie ppor.
Meuachovský.- »Velmi dobré si osvo
jili dělostřelecké znalosti a dues sú lak
dobrou posilou prebateriu, že ani ne
třeba robit veFkého rozdielu rnedzi sta
rými bojovníkuii a novými vojakmi.«
Noví deiostreleekí pátrači ppor.

Menachovského vermi rýchle poro
zuměli, ako třeba zneškodůovaf nepriatef8ké miny a pri prvom prieskume ciest zneškodnili miny, zalo
žené nepriateFom a zaistili baterii
bezpečné premiestenie.
»Přesunujeme sa ki’udne« - chválí
velitel baterie svojich pátračov. »Keif
sú oni před námi, je naša cesta
bezpečná«.
B.

VĚRNI TRADICII
1'ešiaci škpt. Hynka uesú měno
slavného prvého poFuého práporu a
hrdi ua tradíciu svojho útvaru, statočue v nej pokračujú. Vojáci vedia, že v prvých sledoch s nimi
je vždy ich velitel’ a to dodává im
sily aj v uajfažších bojoch.
Pri obchvatuom manévru, ktorýin
prápor vybil Nemcov z dóležitej ko
ty, vyznamenala sa hlavně rota por.
Kočiša a Čet. asp. Naďa. Pěchota
vyrazila pod silnou nepriatefskou
palbou, ale presué zásahy miuomet-

čikov por. Lemiša a guFomelčíkov
Čet. Kuzmu skoro umlčaly odpory
a obrátily nepriatefa ua útek. Čet.
Kuzma zaliahol k jednomu z gulomelov, aby skutočne ani jeden z
Nemcov neušiel. A zásluhou všet
kých sa Nemcom nepodařilo, aby
utiekli.
Kota bola dobytá, ostali tam len
mrtví frici a ich zbraně. »Tak to
má byť vždy« — hovoří veliteF.
— »takto so čtou pou6sieme menu
prvého poFuého...«. čet. Lebovič.
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Názory, úvahy, vzpomínky
Smutek z Pinocheta
Jc to již delší čas, co naši republiku navštívil chilský náčelník
generálního štábu generál Pinochet. Takže s určitým odstupem
se můžeme podívat na tehdejší běsněni komunistických a
levicových intelektuálů, které tehdy zavládlo a můžeme dospět
k určitým závěrům. Diky tomu! Návštěva pana generála opětně
odhalila a strhla masky řadě našich politických osobností a
veřejných činitelů v čele s prvním mužem tohoto státu. A v pravdě
odhalila ledví
Co je příčinou té bezmezné nenávisti veškeré levice proti
osobě generála Pinocheta? V podstatě je to typická nenávist

A tak vidíme, jak se tento problém nám vzdáleného generála
Pinocheta objevuje jako dominantní problém v naší
postkomunistické době a společnosti jako problém nanejvýš
mramí. Člověk, který porazil komunistické zlo, je chápán našimi

Podle oficiálních zdrojů zahynulo a by lo popraveno v té době
v Chile 1066 osob a 957 zmizelo beze stopy. To jc skutečně špatné!
U nás však dodnes nebyla zveřejněna oficiální statistika o ztrátách
na životech za komunistů. A asi nikdy nebude! Přibližně je to 8
000 mrtvých (popravených, zastřelených při přechodu hranic,
ubitých pří výsleších, zahynulých v jáchymovských dolech atd)
Dále cca 200 000 lidi prošlo lágry. Mnozi dodnes umírají na
následky ozáření a nikoho to nezajímá. A pan Pinochet byl fašista
! A oni jsou humanisti!
Z celé té vlny nenávisti, která se zvedla na levicové frontě u
nás při návštěvě pana generála Pinocheta si musíme zapamatovat,
kdo je kdo. Návštěva sc stala prubířským kamenem morálky naši
společnosti Z politiků jediný Václav Benda a poslanec Tomáš
Svoboda dokázali vrhnout svoji kůži na trh Z intelektuálů jediný
spisovatel a muk) Karel Pecka napsal pravdu. Z novinářů J.
Patočka. Věru, jc to chudoba. A taková štvanice na ně ze strany
levice!
levici poplatnými intelektuály a politiky jako osoba nežádoucí
přesto, že pan generál Pinochet v roce 1989 vyvedl svou zemi z
chaosu a socialisty zničeného hospodářství a na základě
demokratického referenda ze svého místa diktátora odstupuje.
Škoda, že v roce 1948 se nenašel takový Pinochet i u nás.

Je naším úkolem jako politických vězňů toto mít stále na
paměti a přes některé skvrny na naší tváři stát v první řadě na
straně pravdy, která je jedním z hlavních atributů mravnosti.
Vladimír Struska

intolerantnost, přetrvávající podvědomé komunistické myšleni,
nevyrovnání se s komunistickou minulosti atd. Český politický
život ovládla malost, malichernost a intrikařeni, bezduchá televize
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nemocná. Kriminalita, rozvodovost, cynismus, korupce,

|

principu? A tak návštěva pana generála Pinocheta nám ukázala,
jak jsme nezralí a jak jsme přes dobré hospodářské výsledky na
tom špatně.

i

a její špatný vliv na společnost. Globální krize ducha se u nás
projevuje nejvyšší mírou. Dodnes neznáme ideu našeho
státu. Všechno, co se nám předkládájako cíl před oči, je vyslovení
materialistické. Česká otázka naší doby není otázka
pragmatického řešeni ekonomických problémů. Co nám bude
platné, když národ se bude mit ekonomicky dobře, ale bude
uvnitř zahnívat a nebude mít nějakou ideu vyššího morálního
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komunistů a levice proti všem, kdo se dokázali postavit jejich
záměrům. Vidíme to i sami na sobě. V komunistickém slovníku jc
každý, kdo sc postaví proti nim, fašista a každý komunista jc
obráncem mini. Přes potoky krve, kterou prolili. Tím nám 40 let
promývali mozky, takže mnohé z toho tam uvízlo. U vedoucích
politických činitelů je však neodpustitelné, že tomu stále
podléhají. V moderní době masové vraždění a útlak pravidelně
pochází od levicových spasitelů lidstva. To se týká jakobinů.
Hitlera s jeho nacionálnč socialistickou dělnickou stranou, o
Leninovi a Stalinovi nemluvě.
Jak to však s panem generálem Pinochetcm ve skutečnosti
bylo? Vráťme sc zpět do roku 1970, do Chile. Krajně levicový'
socialista Salvator Allende zvítězil ve volbách díky nejednotné
pravici (poučme se z toho) a získal 36,2 % hlasů. Bylo to o
pouhých 0,4% vice, než získal jeho pravicový oponent. Allende
měl v parlamentu pouhou jednu třetinu přiznivců. Slíbil, že v
připravovaných reformách bude postupovat demokraticky,
nedodržel však jediný slib. Začal vládnout neůstavními
prezidentskými dekrety. Chile se stalo cílem cca 15 000
komunistických agentů, počínaje kubánskými revolucionáři, přes
agenty KGB a Stasi. Naše I. správa StB se tam také mohutně
angažovala. Pan Allende byl zvolen demokraticky, ale ve svém
úřadě demokraticky nevládl. Tojc nutno si uvědomit a to, bohužel,
našim zaslepeným socialistickým intelektuálům s klapkami na
očích stále uniká. Jsou prostě nepoučitelní.
Během dvou let Allcndovy vlády byly znárodněny doly,
průmysl, banky, pojišťovny atd Allende se rozhodl přezbrojit
armádu sovětskými zbraněmi. Uvnitř státu jeho policie vládla
stejnými metodami jak jc levicovým vládám adekvátní, t.j. terorem
proti obyvatelstvu. V zemi ovládané komunisty sc zvedly náklady
o 240 %. Nastává chaos. Četné stávky - vzpomeňme jen na
velkou stávku autodopravců - ničí zbytky hospodářství. V této
chvíli vystupuje generál Pinochet a v krátké bratrovražedné
občanské válce poráží Allcndovy levicové sily. Allende jc při
tom zastřelen. Není dobré a příčí sc slušnosti srovnávat a počítat
mrtvé. Ale jc to nutné, protože naši levicově smýšlející
intelektuálové, politici, mnozi novináři a media si dodnes toto
srovnání neučinili.

Z toho ze všeho je vidět, že před naší republikou a naší
společností nestojí jako hlavní problémjestli vstoupíme do NATO
nebo EU. Hlavní problém je etický-, mravní. Naše společnost je
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uskutečňovaný <krze rodinu a obec. Obec se tak stává základním
pilířem státní organizace. Proto je velmi důležité, jací zástupci
budou zvoleni do místních obecních zastupitelstev. V tomto
momentu voleb jc totiž smysl a velký význam demokracie, neboť
jaká budou místní zastupitelstva, takový bude mít vzhled celý
stát a společnost. Parlament - legislativa může vydávat sebelepší
zákony, aleje na obcích jak budou tyto zákony uplatňovány a
plněny.
Stalin a Gottwald nezemřeli definitivně. Žiji, bohužel, v mnoha
hlavách l idi(?) našeho státu a jsou proto stálým nebezpečím pro
rodicí se demokracii. Bohužel vedeni tohoto státu ještě
nepochopilo, že jako nacismus je stejně nebezpečný, nc-li
záludnější, i komunismus. Němci se dokázali dokonale vypořádat
se svou nacistickou minulosti. Dodnes odsuzují nacistické
zločince. My jsme se bohužel se svou rudou minulosti vypořádat
nedokázali. A tak, jak ještě místy <;edinčle vystrkuje svoje růžky
ve světě nacismus, tak ještě více sc orojevuje komunismus. Podle
komunistických vědátorů Marxe • Lenina přichází někdy údobí,
kdy je nutno ustoupit. Lenin to řekl pregnantně: "Jeden krok
zpět a dva kroky dopředu" Sám se podle toho řídil a vymyslel
NEP, ve kterém povolil soukromé podnikáni a soukromé
zemědělství. Když, se SSSR z. hladomoru a bídy díky pracovitosti
těchto lidí dostal, zakroutil jim Stalin krk. A nevadilo, že v
kolchozním hospodářství zase nastala bída a hlad.
Komunisté u nás jsou přesvědčeni, že nynější doba zase
pomine a oni se zase uchopí moci. U nás opětovně vystupují
zkrachovaní světlonoši lepších zítřků jako Štěpán, Grebeníček,
Zeman a další. Když vedení státu nenašlo v sobě silu k zákazu
komunistické strany stejně jako je zakázaná nacistická strana,
musíme počítat s tím, že nás tyto komunistické relikvie budou
stále ohrožovat. Je na nás, zda se na to budeme jenom dívat a
čekat až. přijede prezident Clinton na bílém jcepu a zlatým
saxofonem odtroubí u nás definitivní konec komunismu. Jde
hlavně o ty malé Štěpány a Grebeníčky v našich městech a
obcích. A zde je naší povinností zasáhnout.
Každý z nás politických vězňů musí před volbami říci "Ten
tam nepatří! Ten byl milicionář. Stbák, funkcionář KSČ, zloděj a
darebák!” Jc hlavně na nás, aby ve vedení vaší obce byli lidé
slušní a zodpovědní. On to za nás nikdo neudělá a budcmc-li se
jenom dívat, pak se potom nedivme, kdo s námi zase bude cvičit.
Takže ještě jednou : Nebojme se! Je naší demokratickou
povinností zabránit lidem nehodným, aby se dostali do vedeni
našich obci, ale aby se tam dostali jenom lidé nezatíženi, slušní
a morální.
Vladimír Struska
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Návrh na trestní stíhání žijících členů ÚV KSČ
Nejvyšší státní zastupitelství, k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Kopečné.
Předsednictvo Konfederace politických vězňů vyzývá Nejvyšší státní zastupitelství České republiky, aby zahájilo trestní stíháni
všech dosud žijících členů ÚV KSČ z kteréhokoliv období mezi rokem 1945-89, zvláště pak členů politbyra za iniciování a legalizaci
zločinů proti lidskosti, t.j. pro trestné činy teroru, obecného ohrožení, vraždy, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody,
zbavení osobní svobody, zavlečení do ciziny, porušování domovní svobody, tedy všech zločinů, na něž se podle § 67a tr. zák.
nevztahuje promlčecí doba.
Jsou to zejména " Rudolf Barák, Lubomír Štrougal, Vasil Bil’ak, Josef Kempný, Miloš Jakeš, Jindřich Poledník, Marie Kabrhclová,
Ladislav Adamec, Miroslav Štěpán, Jozcf Lenárt, Karel Hofman, Zdeněk Hořeni a další, všichni ministři vnitra např. Jan Pelnář,
Radko Kaska, Jaromír Obzina a. j.
- Jmenovaní stáli v různých časových údobích v čele zločinné organizace Komunistické strany Československa (zák. 198/

93Sb. o protiprávnosti komunistického režimu §l,§2)
-která porušovala lidská práva a svobody i své vlastní zákony (preambule zák. 198/93 Sb., zákon 480/91 Sb. o dobé
nesvobody §1)
-dopouštěla se všech druhů zločinů proti lidskosti (tábory nucených prací, koncentrační tábory, věznice, mučení a ubíjení
při výsleších, popravy, únosy osob, zastřelení při přechodu hranic)
-včetně krádeží a loupeží (zatčeným byl zabavován majetek, viz též zák. 198/93 Sb. §1)
-a k legalizaci těchto zločinů vydala zákony (zák. 230/48 Sb. o zřízení Státních soudů, zák. 231/48 o protistátní činnosti, zák.
86/50Sb„ zák. 140/61 Sb.. zák. 150/69 Sb a jiné)
Výše uvedení vedoucí představitelé KSČ byli se zločinnými praktikami StB a justice dobře seznámeni svými vlastními
orgány (zpráva Pillerovy komise, zpráva zvláštní komise ÚV KSČ Barák, Innemann a spol., archiv dr. Husáka, archiv ÚVKSČ,
seznamy popravených, seznamy zastřelených na hranicích, zpráva dr. Floriána z r. 1949, souhrn zpráv podle podkladů z
padesátých let zpracovaný dr. Laukem a j.)
přesto, aniž by ze zjištěných skutečnosti vyvodili důsledky, zločiny nadále tajili a přijali další opatření hrubě porušující
lidská práva. (Výnosy o normalizaci, "pendrekový zákon”, odvážení demonstrantů do vzdálených míst, vyzbrojování a výcvik
LM k likvidaci - i krvavé - protikomunistických projevů, akce Klín, Norbert, Vlna. Zásah aj.)
Jelikož všechny citované úřední doklady o zločinech vedoucích představitelů KSČ jsou Ncjvyššímu státnímu zastupitelství
známy z úřední povinnosti, žádáme o zahájeni vyšetřování a následnou obžalobu.

Ing. Miloš Slabák

Ing. Mirko Šťastný

předseda politické komise KPV

1. místopředseda KPV

Důvodová zpráva k návrhu předsednictva Konfederace politických vězňů na stihání bývalých
představitelů Komunistické strany Československa

V obdobi mezi lety 1948-89 sc na území našeho státu dály zločiny proti lidskosti, o tom není pochyb. Konstatuje se to v zák. 480/
91 Sb. o době nesvobody, v zák. 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, v zák. 119/90 Sb. o
soudních rehabilitacích, v zák. 87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, nepřímo též v zákonech restitučních, které mají napravit
některé křivdy způsobené komunistickým režimem.
Všichni členové bývalého vedení KSČ od r. 1945 do r. 1989 nesou plnou zodpovědnost za zločiny spáchané ve jménu KSČ.
Vedení KSČ zřídilo za účelem represí i jako preventivní opatření také zvláštní komise, jejichž usnesení prokuratury a soudy pouze

Některé případy právní praxe jsou přímo otřesné. Známý
komunistický vrah Pich-Tůma nemůže být např. obžalován pro
vraždu Ing. Konečného, kterého osobně týral, zmrzačil a posléze
svázaného dovezl v kufru automobilu na Slovensko a tam
zastřelil, protože se neví, kam mrtvolu se svými kumpány zahrabal.
Není mrtvola jako důkaz viny, není prý ani proviněni. Přitom se
Pich-Tůmajiž v r. 1951 k vraždě bezjakéhokoliv donuceni přihlásil
a do protokolu uvedl, že vraždu vykonal vlastně jako rutinní
záležitost v rámci svého povolání. Komunistické orgány sice
Picha-Tůmu odsoudily, ale nikoliv za vraždu, ale za to, že ing.
Konečný nemohl být řádně "vytěžen"'Podobných připadů lze
předložit nepřeberné množství.
Tento náš podnět nelze chápat jako prostou proklamaci
ukřivděných, ale jako projev vážných obav o budoucnost naší
vlasti. Neradi opakujeme již mnohokrát vyřčenou větu, že
"nepotrestaný zločin plodí nový zločin", rovněž tak neradi k
tomu dodáváme, že jedny zprvních obětí nových zločinů mohou
být i ti, kteří z jakéhokoliv důvodu odmítají staré zločiny
potrestat. Ti nepotrestaní jsou přece komunisté, to snad mluví za
všechno.
Víme, že za současné situace nelze postihnout všechny
zločiny komunistického režimu. Avšak téměř pět let se ani
nepokusit stíhat ty největší a nejzodpovědnějši zločince je
přiznáním nevůle vůbec cokoliv pro průchod spravedlnosti
podniknout. Důsledek takového počínáni je zřejmý již nyní :
občané minulým režimem postižení ztrácejí důvěru ve vládu a
parlament, komunisté a ostatní, kteří z minulého režimu těžili
vykřikují, že mají pravdu, když tvrdí, že se žádných zločinů
nedopustili, protože by jinak byli potrestáni - a cíleně tak
ovlivňují ty nerozhodné. To dobré - a je toho nemálo - co se za
těch pět let vykonalo pomíjejí, negativa zdůrazňují.

převáděly do právního jazyka. Jednotlivé případy jsou
zaznamenány v archivu ÚV KSČ. Např. 6.2.52 se politický
sekretariát KSČ usnesl, aby státní prokuratura žádala trest smrti
pro Přemysla Bulína, Jiřího Hejnu a Rudolfa Fuksu (archiv Ú V
KSČ, f.02/5).
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů StB vyšetřuje
sice příslušníky StB jako přímé vykonavatele zločinů, ale
nedostalo se mu pověření stíhat ideové tvůrce těchto zločinů.
Použijeme-li analogii s nacistickým Německem, jsou na stejné
úrovni
- v nacistickém Německu

NSDAP (nacionálně socialistická německá dělnická strana
S A (Sturmabteilung)
SS (Schutzstaffeln)
Gestapo (Geheime Staatspolizei)
- v komunistickém Československu

KSČ (komunistická strana Československa)
LM (lidové milice)
úderná silaKSČ proti vnitřnímu nepříteli
StB (státní bezpečnost)
Všechny tyto organizace nacistické i komunistické byly po
pádu obou totalitních režimů prohlášeny za zločinecké. Před soud
byli postaveni a také odsouzeni pouze příslušníci nacistických
organizací, v mnoha případech i řadoví členové. Vedoucí
představitelé však byli odsouzeni VŠICHNI. U nás se dosud po
vítězné (?) revoluci (?) žádné právnické instituce - prokuratury,
státní zastupitelství, ministerstvo spravedlnosti, úřady pro
vyšetřování, rovněž tak vlády a parlamenty - ani nepokusily o
obžalobu vedoucích představitelů komunistického režimu za
prokázané zločiny, ač k tomu měly zákonné podklady, jako např.
platný trestní zákoník a zákony uvedené v prvním odstavci této
důvodové zprávy. Původci oněch křivd, i když snadno
dosažitelní, jsou však dosud nedoknutelni a jejich existence je
záměrně utajována.
Zákonem 198/93 Sb. byla KSČ prohlášena za zločinnou
organizaci zrovna tak, jako "další organizace, založené na její
ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačení lidských
práv a demokratického systému". Tak praví zákon 198/93 Sb. v
§2 odst. 2. Byla-li za zločinnou prohlášena organizace, pak nutně
jsou její vedoucí představitelé zločinci, kteří tuto organizaci
vytvořili a k uskutečňování svých zločinů se spolčili. Tohoto
termínu používali komunistické soudy jako při těžujíci okolnosti.
Pokud je pravda, že jsme právním státem nikoliv jen
deklarativně, pak musí být tyto konkrétní osoby, které jsou známé,
za konkrétní zločiny, které jsou rovněž známé, potrestány. Ten,
kdo vraždu či jakýkoliv jiný zločin nařídí nebo pro jeho legalizaci
vydá zákon, je přinejmenším stejně vinen jako přimý vykonavatel
zločinu. Pokud si tuto logiku naše politické a právnické veličiny
neuvědomují, máme do právního státu hodně daleko. Nejde o
pomstu ani o přehrabávání nechutné minulosti či o zahledění do
zpětného zrcátka, jde o to, aby si občané tohoto státu uvědomili,
že po každém provinění musí následovat trest. Zatím jsme v
situaci, kdy náš právní řád přiznává více práv zločincům než
postiženým obětem jak v oblasti dřívějších politických persckuci,
tak i v oblasti kriminálních zločinů všeho druhu.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, učiňte něco pro
záchranu naší země před mravním kolapsem, je to též Vaší
povinností, když ostatní instituce, mající ve svém názvu právo
nebo spravedlnost, se k tomuto tématu stavějí odtažitě. Jste
přece zástupkyní demokratického a údajně právního státu,
nikoliv státní zástupkyně pro uplatnění takového či onakého
výkladu práva.
Dokud nebudou napraveny ty hlavní křivdy a protiprávnosti
komunistického režimu, do té doby nebude možno nastolit
opravdový' právní řád a "lidé práva" v kterékoliv současné právní
instituci, poplatní minulé době, budou i nadále ovlivňováni
neodstraněnou protiprávnosti komunistického režimu a svým
jednáním budou záporně ovlivňovat tak potřebné zakotveni
spravedlnosti v našem státě.

Tento podnět obdržel v originále kromě Dr. Kopečné také
ministr spravedlnosti Dr. Novák.
Dále kopie obdrželi:
V. Klaus, J. Kočárník, J. Lux, J. Rumi, M. Uhde, J.Kalvoda,
předseda úst.práv.výboru parlamentu Výborný, předseda
Nejvyššího soudu Motejl, předseda Vrchního soudu Mokrý,
vrchní státní zástupce Grigárek, řed. ÜDV Blažek, řed. Dok. střed.
Hubálck

o

politických vězňů v různých periodikách, snaha jednotlivců
poškodit naši organizaci, poskytovaný prostor v televizi bývalým
komunistickým protagonistům a často i vyhrožování, co s námi
udělají, až se opět dostanou k moci.
Bránit se těmto jejich aktivitám můžeme pouze
demokratickými prostředky. A to jsou volby! Proto se na ně
musíme již teď připravit! A zúčastnit se!
Nováček

KPV a komunální volby

V demokratickém státě jsou největším a také
nejspravedlivějšim právem každého občana volby. Zde má každý
z nás možnost ovlivnit svým hlasem děni v obci, regionu nebo v
celém státě nejen po určité období, ale často i na dobu mnohem
delší. Vzpomeňme si na volby v roce 1946, které díky euforii
poválečné doby vyhráli komunisté. Návrat k demokracii pak trval
více než čtyřicet let. Proto každý z nás má nejen právo volit, ale
Postkomunistické sousední země musí
také povinnost se na volby připravit. Seznamovat se s volebními
být pro nás varováním
programyjednotlivých stran, uvažovat nad tím, zdali jsou reálné
a uskutečnitelné, nejsou-li to jen krásná slova a hesla, která nás
V listopadu letošního roku budeme již podruhé od pádu
mají obalamutit. Hodnotit, co která strana v minulém období komunismu volit své zástupce do obecních a městských
skutečně vykonala a jak se její práce odchylovala od zastupitelstev.Členové KPV se jich zúčastní na mnoha místech
předvolebních slibů.
naší republiky jako přímí kandidáti nebo aktivní předvolební a
V komunálních volbách, které nás za několik týdnů čekají, je volební účastníci. Položme si při této příležitosti otázku, zda-li
to vše ještě mnohem důležitější. Tam kandidáty na místa ve jsme si vůbec vědomi závažnosti volebních výsledků a nebezpečí,
veřejné správě známe často osobně, nebo máme velkou možnost
které v případě neúspěchu hrozí. Dopustíme, aby po pěti letech
seznámit se s jejich morálním profilem. Tito lidé budou muset
řešit v naší obci mnoho konkrétních úkolů, o kterých i my víme. byly naše radnice opět narudlé, nebo dokonce rudé? Dokážeme
Na nás je, abychom svým hlasem pomohli vybrat takové lidi, hlavně na venkově odrazit připravovaný nápor soudruhů a jejich
kteří mají nejlepší předpokladyjak morální, tak i odborné s těmito přisluhovačů, sametovou revolucí plně rehabilitovaných? Máme
ještě dostatek sil otevřeně se postavit proti nebezpečí, které naší
úkoly se vyrovnat ve prospěch nás všech.
Je nás mnoho, kteří se nezúčastňují přímého výběru společnosti stále ještě hrozí?
kandidátů v jednotlivých stranách. To ale neznamená, že musíme
Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že něco podobného se u nás
trpně přihlížet a spokojit se s takovým výběrem. Na volebních již stát nemůže, že všechno je v nejlepším pořádku. Malé
schůzích musíme podporovat ty, kteří si naši podporu zaslouží a ohlédnutí za "humna" nás tvrdě vrací do nepříjemné reality.
odhalovat lidi nečestné, kteří nechtěji být v zastupitelských Postkomunistické země musí být pro nás varovným a
orgánech proto, aby své schopnosti dali ve prospěch nás všech, odstrašujícím příkladem.
ale proto, že touží po moci a často také po starém pořádku. A
Místo zaslouženého odpočinku nová výzva i povinnnost
nejen na volebních schůzích. Již předem můžeme navštívit okresní
pobočku KPV a upozornit na ty mocichtivé. Pamatujte, že je pro každého z nás. Vysoký věk a zdravotní problémy budou pro
mnohem snažší odvolat kandidáta dříve, než byl zvolen, než marně mnohé z nás nepřekonatelnou překážkou. Přesto nejsme
se snažit o jeho odvolání po jeho zvolení. Věřím, že většina bezbranní. Jsou zde naše děti a vnuci, kteří jsou povinni převzít
rozumných stran takového kandidáta vyškrtne, za nás podstatný díl odpovědnosti. Jsou zde naši přátelé a
budou-li důkazy o jeho nedostatcích přesvědčivé.
svobodomyslní občané, odhodlaní nedopustit návrat zastánců
Demokracii v našem státě teprve budujeme a ještě nás čeká rudých pořádků.
mnoho práce, než se stane samozřejmou součásti našeho myšlení
Naši odpůrci a nepřátelé dobře vědí, že uspěji-li v komunálních
i života. Nezapomínejme, že v našich státních i obecních orgánech volbách, pak se vší pravděpodobností budou úspěšní i za dva
je ještě mnoho těch, kteří v nedávné minulosti si osvojovali právo roky ve volbách parlamentních. Udělejme z naší strany všechno,
rozhodovat o našich záležitostech, kteří určovali, čí dítě může
aby se tak nestalo!
Karel Páral
studovat a nerozhodovalo při tom jeho nadáni, ale původ,
stanovovali pro nás kádrové stropy, ničili morálku našeho národa
a při tom se schovávali za hordy cizích vojáků. Nezapomínejme,
Jen lidé slušní a morálně pevní
že tito lidé se stále nevzdávají svých mocenských choutek,
Americký prezident Abraham Lincoln proslovil svůj
disponují nakradeným majetkem a jeho pomocí se snaží opět se
nejproslulejší projev, který je dáván v učebnicích řečnictví za
uchopit moci.
vzor, na bojišti v Getysburku, kde proběhla ve válce Jihu proti
To jsou hlavni důvody, proč nemůžeme jen nečinně přihlížet,
Severu nejknavější třídenní bitva. Byl to poměrně krátký projev
proč se musíme angažovat v těchto i příštích volbách. Podívejme
o demokracii. Zakončil ho stručně slovy: "Demokracie je vláda
se na ostatní postkomunistické stály, jak tam v poslední době
dopadly volby, podívejme se na různé spolky, které se na pohled lidu, lidem pro lid."
Říká nám tím dodnes, že společnost nepotřebuje žádné
zdají nepolitické, ale ve skutečnosti jsou řízeny bývalými
komunistickými funkcionáři. Jako jeden příklad za všechny uvedu samovládce, ale že prostřednictvím svých volených zástupců si
odborové organizace, kde ve vedeni je mnoho bývalých sama vládne, neboli se sama spravuje. Občané si vybírají své
funkcionářů, ba dokonce i příslušník StB. Nepíši bývalý zástupce, kteří mají jejich důvěru. Jim jsou svěřeny určité
příslušník, protože tato organizace pravděpodobně své činnosti pravomoce nutné k spravování společnosti, aby byly zajištěny
nezanechala.
nejvyšši společenské hodnoty, svoboda lidského individua,
V neposlední řadě o její práci svědčí i napadání Konfederace občana a co možná maximální harmonický společný život občanů
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