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Frvní soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Všimněte si jak jsen
chytře napsal ’’visel”,
myslím, že už j^^^dy
ťa doba, kdy
je třeba mys
let na zadní
kolečka.
Komunisti
cké stru
ktury jsou
již v roz
hodném pro ,
tiútoku.Cí
títe to ta
ké v povětří?Jak jsou
sebejistí
v tom demo
kratickém
hávu.
VH
Uvnitř čísla:

Desítky svědků moh
ou dosvědčit, že od
roku asi 1985 visel
v jedné skladové ka
nceláři n.D. Konstruktiva - MZ V Korytách na čestném mís
tě místo Gustava Hu
sáka Ronald Reagan.
Pro účely vydání byl
poněkud zmenšen.Pod
le výtisku ’’Kansan
’Uutiset” ,f inské KS.
VH. ‘
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Vážený
Pozemkový úřad při
Okresním úřadě v Šumperku
M.R.štefánika č. 20
787 13 Šumperk

Vážené dámy a pánové!

Zasílám Vám na Vaši žádost matričn* ověřenou Kupní sm
louvu a matričn* ověřené "Ocenění” soudním znalcem panem
Jiřím Oěkou.
Zároveň mi dovolte, abych na tomto místě zdůraznila,že
můj restituční požadavek na budovy č.p.164 na Temenické ul.
č.7 na parcelách č. 481/2 a č.484 byl vznášen i na obytnou
budovu. Již celý rok odmítá mě3to Šumperk dodržet
doho
du mezi komunistickým státem a mnou při prodeji těchto nemo
vitostí. Bylo tehdy v r.1977 dohodnuto, že při prodeji jednoposchoňového domu za almužnu t.j. 60.879,- Kčs obdrží moje
rodina od komunistického státu dva byty dc nájmu. Toto tehdy
komunistický stát dodržel a to i po celou doby. jeho odumírá
ní. Posametový režim již rok brání tomu, aby moje vnučka Mi
chaela, které je 21 let a celodenní mě ošetřuje a má se mnou
již tři roky společnou domácnost, mohla být ke mě přihlášena
k trvalému pobytu. Bytová komise města Šumperk tím dává jas
ně najevo, že rodinu chce připravit po mé smrti o byt, který
jsme dostali od státu, což jsme si při prodeji dala jako pod
mínku mého souhlasu s kupní smlouvou, kterou zasílám. V pří
rodě se takovému chování říká hyenismus. Kdo se tímto způso
bem chová ve vztazích mezi lidmi je v tomto případě rovněž
známo.
Proto žádám, aby Pozemkový úřad v tomto případě vzal v
úvahu i tento současný postoj bytové komise města a můj poža
davek, v důsledku nedodržení původních ujednání při prodeji,
ne navrácení domu, akceptoval. Samozřejmě, že žádám, aby nám
byl vrácen jiný dum stejné velikosti v Šumperku včetn* parcel,
přičemž přirozená finanční částku, kterou jsem obdržela při
prodeji vrátím i s bytem, který nám má zůstat.
Znovu připomínám, že prodej byl uskutečněn v tísni za
zvlášt nevýhodných podmínek, jestliže dnes ani tyto nevýhodné
podmínky za kterých jsem tuto smlouvu při prodeji uzavřela
nejsou dodrženy, pak mi nezbývá než abych jeät* víc zdůrazni
la svůj požadavek na náhradu této nemovitosti.
S úctou

Bmilie Hajná
ČSA 34
787 01 Šumperk
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Z oslobodeného Slovenska
Správa města Košic v slovenských rukách
Slovensky živel v Košiciach hněď po ich oslobodení z pod maďarského
a německého jarma podnikol potřebné kroky, aby celý veřejný život,
teda i sama správa města dostala sa do rús zodpovědných slovenských
čiiiiteTov. Podlá politického složenin při organizovaní správy města spo
lupracovali zástupcovia Strany občianskej demokracie a KomunistickeJ
strany Slovenska. Po předběžných poradách predsedom správnej komisie
sa stal I)r. Stefan Kaifer, raiestopredsedom Julius Mauer a tlenovia ko
misie j)r. Anton Harčár, log. František Bajus, Štefan Sandek a Ján
llerba. Novozvolená správná komisia složila přísahu do rúk podpredsedu
Slovenskej nár. rady Laca Novomeského a člena předsednictva SNR J.
Ursinyho. Po prísahe navštívili členovia správnej komisie vojenského
představitel města, kde v srdečnom rozhovore prejednali podmieuky
spolupráce. Popoludni správná komisia převzala na Mestskom dome
svoj úřad.
Správa města dostala sa do rúk spolahlivych Slovákov, ktorí nikdy
nezradili svoj národ a osud inesta Košic ležal im vždy na srdci. Oby
vatelstvo města zprávu o tejto skutočuosii přijalo s najtáčšim uspo
kojením.
(Z košíckých novin »Národnej obrody«)

Partyzáni u Hradce Králové
Německé zprávy prozrazují, že v
okolí riradce Králové působí silný
partyzánsky oddíl, podporovaný že
lezničáři. Partyzánům se zde po
dařilo zničit důležitý železniční most,

následkem čehož byla na delší dobu
přerušena doprava. Na trati se na
hromadilo množství cisteren s ben
zinem. Partyzánům 6e podařilo ně
kolik z nich zapálit.

ranou do zátylku. Když jedna řada
byla zaplněna, další se kladli hla
vami k nohám spoduí vrstvy. Tak
se tvořila druhá vrstva, třetí,
čtvrtá... Když už Jáma byla plná,
pro jistotu ještě pustili do ni ně
kolik dávek z automatů a pak zby
tek vězňů, pro něž tu nestačilo mí
sta, museli ji zaliázet. Tak byly
naplněny stovky velikých jam ve
východní části tábora, jež dostaly
jméuo »staré hroby«.
Němečtí vrahové se však nespo
kojili tímto primitivním způsobem
zabíjeni. Zmecliaaisovali jej. zřídili
plynové komory, elektrický pás,
vyslavili kremační pece na spalo
váni. Přicházelo sem denně 5 - S
ešalcuú, sestavených v Sovětském
svazu, Francii, Polsku, Jugoslávii.

Československu, naplněných neštaslmky z celé Evropy. — Odcházely
prázdné.
Velkopodnik byl vlastníkem oh
romných lánů polí a zahrad, leží
cích v údolí řek S0I3 a Visla, do
kola táborů a jeho filiálek. Zbytky
vězňů, spalovaných v pecích a na
hranicích, kosti a popel, byly drceny
na mouku a touto moukou se hno
jilo pole a zahrady.

Zamést stopy
V minulém roce, kdy po osvo
bozeni l.iiblína, byly odkryty hrůzy
tábora smrti v Majdaneku, kdy
celý svět se otřásl hrůzou nad činy
Němců, začalo se v lisviencimi se
zametáním krvavých stop. »Staré
hroby« l«ylv srovnány se zemí, ro-

12 ínoT» 1945.

SMRT VETŘELCŮM A ZRÁDCŮM ir
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ZE SVĚTA_______
— Holandská vláda uzavřela u
14 amerických bauk půjčku 100
miliouů dolarů na poválečnou vý
stavbu Holandska.
— V Berlíně byly zastaveny
všechny továrny, mimo několika
uejnutnějších. Všichni dělníci a úředuíci jsou mobilisováni do Volkssturmu. Situace s potravinami je
katastrofální.

zebráu a zničeu elektrický pás, kde
byly stovky lidí najednou zabíjeny
elektrickým proudem a pás podá
val mrtvoly přímo do pecí, odkud
pak zbytky šly na hnojení polí.
Byly odvezeny do Německa i spe
cielní stroje na zabíjení dětí, k
plynovým komorám byly dokouce
přistavěny věžičky a různé okrasy,
aby vypadaly nevinně.
Je však možno zamést stopy
vražd šesti milionů neviuných lidí?
Stopy zůstaly. Zůstali tu mrtvi a
živi svědkové, kteří volají po trestu, volají po opatřeních, aby nik
dy více se nemohly takoié nízké
zvířecí pudy projevit. Žaluji zvrhlý
německý národ a jeho pomahače.
Muže být pro takové zločince
mírnější trest než smrt?
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Zločiny fašismu
— p. Byly doby, kdy fašisté jásali,
kdy se viděli již pány celé Evropy,
v niž zaváděli nový fašistický po
řádek, stavěli »novou Evropu«. V
tu dobu se nad ni vznášel těžký
mrtvolný zápach ze spálených lid
ských těl v pecích »táborů smrti«
v Majdaneku, Osviencimu, Terezíně.
Mísil se s kouřem spálených vsí a
nářkem vražděných dětí, .žen a star
ců v. Sovětském svazu, Francii, Itá
lii, Jugoslávii, Norsku a Českoslo
vensku. Trčící ohořelé komíny Lidic a Ležáků v Čechách, Pohořelé
ho na Slovensku. Českého Malina a
Michny Sergejevky na Volyni — to
jsou ukazováčky našich nevinných
oběti fašistického běsnění, stejně
tak, jako jsou jimi ožebračení lidé
a vypálené vesnice a města, — za
nechané Němci na jejich ústupu.
To jsou vykřičníky, jež nám stál»
připomínají,že máme zločince trestat.
Němci se nespokojili obětmi, jež
si vyžádá fronta. Tu vypočítaví
Němci přišli na jeu jim vlastní uápad: zřídit tábory smrti — továrny na
zabíjeuí nevinných lidí, vyslavené
s německou důkladností, ua základě
přesných výpočtů inženýru, vyba
vených podle posledních slov techni
ky. Vyrostly brzy na velkopodniky
s vlastními poli a zahradami, je’.

SBORU V SSSR

PONDĚLÍ, 12. ÚNORA 1945.

ČÍSLO 39

NĚMECKÁ OBRANA NA ODŘE
PROLOMENA
Odra překročena na dalším úseku v délce 160 km
— Rudá armáda 75 km od Liberce — Lehnice obsazené.
Maršál Stalin vydal včera rozkaz adresovaný veliteli 1. ukrajinská
fronty maršálu Koněvovi a náčelníku štábu fronty, arm. gen.
Sokolovskému. V rozkaze se praví:
Vojska 1. ukrajinské fronty překročili řeku Odru na severo
západ od Vratislavi, prolomila stálou nepřátelskou obranu na západním
břehu Odry v šířce 160 km, do hloubky 60 km. Bylo dobyto měst
Lehnice (Liegnitz), Steinau, Lueben, Heinau, Neumarkt a Kant.
Jednotky, které se vyznamenaly, byly pojmenovány „oderské“ a
Moskva Jim vzdala hold 20 salvami z 224 děl.

Nové vítězství v Pomořanech
Maršálu Žukovovi a náčelníku jeho štábu, gen. plk. Malininovi
byl určen další rozkaz, v němž se praví:
Vojska 1. běloruské fronty pokračovala v ofensivě a dobyla měst
Deutsch-Krone a Mark. Friedland, důležitých komunikačních uzli
a mocných opěrných bodů uepřátelské obrany v německých Pomo
řanech.
Maršál Stalin vyslovil v tomto rozkaze svij velitelský dík lak* 1.
polské armádě gen. por. Poplawského.
Moskva zdravila vítězná vojska 12 salvami ze 124 děl.

byly hnojeny popelem z lidských těl.
A jedním z nich je obrovský tá
bor smrti v Osviencimu. Již jelio
obrovská rozloha — 40 čtverečuich
kilometrů, svědčí o tom, jaká se mu
přikládala důležitost a oněch 6 mi
lionů lidí, jež zde byli zavražděui,

jsou důkazem toho, kam chtěli za
vléci svět němečtí fašisté a jejich
pomahači ve všedi zemích.
i Mocná pěst Rudé armády vyra
zila Němce ze zabraných jimi zemí,
zachránila životy těch, kteří již če
kali ua smrt v barácích Úboru.
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Nestaří však Němcům vzít tábory
smrti, nestaří je zahnat a porazit.
My musíme míti záruku toho, že se
podobné vraždění více opakovat ne
Obrovská kořist 3. běloruské fronty — Za den
bude, že po 20-30 letech nebudou
se nad Evropou rozléhat znovu nář
zničeno 220 tanků — Dobyty Dziedzice na trati
k BOHUMÍNU
ky našich dětí. Svět nemůže a ne
bude míti slitování s těmi, kteří
Z operační zprávy Sov. inf. kane. zlí. února:
s kružítkem v ruce chladnokrevně
Během 11. února dobyla naše vojska ve Východním Prusku obcí
rýsovali plány táborů smrti, s těmi,
kteří chladnokrevně vraždili nebo Maraunen, Hussenen, Vonditten, Vockelen, Glandau, Wagten, Basen, Wupři tom pomáhali, nebude mít sli sen. Dne 1Ü. února ukořistila vojska 3. běloruské fronty ve skladech na
tování ani s těmi, kteří fašistům severozápad od Prcusisch Eylau 4.200 aut, 1.0Q0 nových dělových hlav
ni v balení, 400 lafet, 5.000 hlavní pro tankové kulomety, 400 tan jejich oběti vydávali.
Zločinci budou potrestáni úměrně kových motorů,'250 motorů do aut, 500 motocyklů, 50 obrněných aut,
zločinům, jež. páchali. Není jiného 100 železničních vozu se součástkami aut, 1 milion min, 1 milion dělo
trestu pro ně než smrč! Musí být střeleckých granátů a 980 železničních vozů s různým válečným ma
příkladným potrestáním všech zlo teriálem.
Vojska 1. běloruské fronty mimo měst Deutsch Krone a Märkisch
činců vzata navždy jejich potomkům
chuť k podobnému uplatňování zví Friedland obsadila v Pomořauech 30 jiných obcí.
Vojska 1. ukrajinské fronty během 4 dni prolomila německou obranu
řecích choutek. Musí být navždy
zachráněna lidská důstojnost, životy na Odře, na severozápad od Vratislavi, v šířce 160 km, do
a civilisace. K tomu bude směřovat hloubky 60 km a mimo města uvedená v rozkaze obsadila 500 jiných obcí.
Na jih od města Katovice byla dobyta města Pszcina, Dziedzice
i kontrola spojenců nad poraženým
Německem. Ta bude zárukou, že, a obce Stara Wieš, Lonka, lloszczalkowice, Zibrzeg, Czochowice.
V Budapešti bylo v bojích za zničení obklíčené posádky dobyto 4$
po důkladném potrestáuí zločinců,
zbytek nakažených mánii velikosti domovních bloků.
Při dobytí města Elbingu zajala vojska 2. běloruské fronty 2.700
se vzdá jejich teutonských zvyků a
Němců a ukořistila 33 lanky, 790 obrněných aut, 40 lokomotiv, 1.141
choutek.
Zločinci jsou před námi a (rest vozů, 2 lodi, 27 skladů se střelivem a potravinami. Nepřítel zanechal
5.000 mrtvých.
je v našich rukou!
Během 10. února bylo zničeno 220 německých tanků a samochodných
děl a 26 letadel.

RUDÁ ARMÁDA SE PROBÍJÍ
DO VNITRA NĚMECKA

Partizáni na Pováží

— Partizáni sa přesunuli z východného Slovenska hlbšie do němec
kého tylu, na Považie, kde nepriatďovi zasadztijů citelné raný. V Pov.
Porube napadli ncmcckti posádku,
ktorů v boji, trvajůcom celii uoc
úplné zničili. 400 německých vojakov bolo zabitých.
— U Lubele přepadli partizáni
německý oddiel, pri Com bolu 14
Nemcov zabitých a 9 raněných.
— 31.1. holá přepadnutá německá
kolona, pri čom boly ukořistěné 4
vozy so strclivom a zbraňami. lny
partizánsky oddiel zaútočil na maďar
ské jednotku a 250 Maďarov bolo
pobitých. Partizáni ukořistili aj mnoho
vojnového materiálu.

ZE ZÁPADNÍ FRONTY
Spojenci pokračovali v ofeesivě na jihovýchod od Nijmegen a dobyli
měst3 Kleve. Na jih od Villeru (Rýnská oblast) vniKly spojenecké oddíly
do Ruichswaldského lesa a obsadily Schottheide. Bylo zde vzato do zajetí
3.500 Němců.
Přes silnou dělostřeleckou palbu spojenecká vojska dosáhla ze severu
Sehwainmeuauelské přehrady. Němci zničili všechny kanály, které odvá
děly vodu od Urftalské přehrady. Následkem toho stoupla hladina vodní
v řece Rocr o 3 stopy (95 cm). Bylo také obsazeno město Hasenfeld a
na východ a severovýchod od tohoto města pronikly spojenecké hlídky k
řece Roer.
V prostoru na sever od Priirnu byl dobyt Neuendorf.
Jihovýchodně od Hagenau překročili spojenci řeku Moder e obsadili
železniční strmíce na severozápad od Oberhofenu. U Droseuheimu podnikl
nepřítel za piodpory tanků silné protiútoky, čímž byli spojenci donuceni
k ústupu.

”Res publica" č.6/95

12. února 1945
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ZA MUČÍRNY OSVIENCIMU
SMRT FAŠISMU!

SMRT NĚMCŮM!

Celý svět věděl, že v Osviencimu máji Němci zařízený velkopodnik, který Je jen
jejich patentem — továrnu smrti, továrnu na týrání a zabíjeni nevinných lidi. Až
teprve teď, diky vítěznému postupu Rudé armády, tajemství skrývající se za dvěma
řadami drátěných plotů, napuštěných elektřinou, a vysokou zdí, obepínající ohrom
nou rozlohu 40 km čtverečních půdy, nasycené krví a hnojené popelem z lidských
___________ těl, je odhaleno v celé hrůze.________________________

Třídění
Byl to ohromný podnik, který
měl i svoje filiálky. Jedna z nich
byla určena pro třídění vězňů. Ti,
kteří byli již vyčerpáni, neschopni
jakékoliv práce, starci a děli byli
ihned usmrcováni.
O třídění vypráví 19 letý mla
dík Mikuláš Dinitrijevič, který se
dostal do Osviencimu 29. ledna
1943, kdy byl dopaden, jako zběh
z továrny ve Falkenbergu. On při
jel ešalonem č. 505. Byl Jedním z
oněch 10.000 nešťastníků, jež tento
vlak vychrlil. Byli zde Rusové,
Poláci, Židé, Francouzi, Italové,
Rekové, Češi, Slováci, Holanďané,
Estonci, Litevci a jiní. Byli zde
starci, muži, ženy a děti.
Když vlak zastavil u kamenných
vrat tábora,Oberkommandant Schwarz
nařídil otevřít vozy a pak dal po

vel: Klus!
Kdo přeběhl několikakilometro
vou vzdálenost k barákům, vyhrál
na nějakou dobu život, a ti, kteří
již běžet nemohli, padali, klopý
tali, byli bráni ihned de pecí a
spalováni, nebo ponecháni ua roz
trháni psům. Mnohým bylo naří
zeno, aby šli do »báně«. Museli
se vysvléknout, dokonce i utěráky,
některým dali, poslali je do sklep
ních místností, uzavřeli a .. . za
topili v pecích krematoria.
Nešťastníci byli spalováni zaživa.

Vše pro Němce
Fysicky silnější byli tříděni dále
s německou důkladností. Slabší pra
covali po 18 hodin denně na tří

dění a expedici prádla a obuvi z
povražděných.
0 tom. co zde viděli po vyhnání
Němců vyprávějí major Razdolskij
a kapitán Zubrev.
»Hrozný obraz jsme viděli, — vy
právějí, — u jedné ze zbořených pecí.
Z dáli se zdá, že tam leží haldy
dříví. Jdeš blíže, a před tvýma
očima desítky připravených k spá
lení. Nahoře — bradatý stařec a ve
dle něho na prsou matky —
mrtvola křehkého, nahého nemluv
něte.
Dále, za železniční tratí — sto
hy mužského a dětského prádla a
obleků, ponožky, střevíce, kalhoty,
kabáty, čepice; válejí se tu peřin
ky a přikrývky — majetek nedávno
zavražděných. Všechno toto připravili
Němci pro odeslání do Německa«.

Číslování
Zašli do baráku č. 18. Zde jsou
ti šťastlivci, jimž rudoarmějci zachráuili životy. Je jich v celém
táboře asi 10 tisíc. Mezi nimi známý
pražský neuropatolog prof. Fišer a
profesor pražské university dr.
Bertold Epsteiu.
Vedle Francouzky Henrietty z Lil
iu a Rosy z Holandska, vedle 22
letého děvčete, se žlutým, vosko
vým obličejem, leží Klavdie Kono
valova z Dněpropelrovska. Vedle
mladé matky — 9 měsíční děcko.
Matka nadzdvihuje dětskou košilku
a pod ní — na těle dítěte číslo
182.858.
»Zachraňte moje děti, vysvoboď
te je ze spárů Němců, — prosí 40
létá matka Borovikova z Knčžína,

které byli v táboře odebráni 15
létá dcera a 10 letý syn. — Jsou
znamenány. Anatolij má číslo 158733
a dcera Natalie 65-617.

Viděl jsem...
»Nejhoršim však pro vězně v
Osviencimu, — píše B. Polevoj v
Pravdě, — nebyla smrt. Němečtí
sadisté, dříve než usmrtili vězně
mořili je hladem, zimou, 18 hodi
novou prací,, nelidskými tresty. Uka
zovali mi potažené koží ocelové pru
ty, Jimiž bili vězně. Na rukojeti —
značka firmy Krutz v Drážďanech.
Toto nářadí pro týrání bylo vyráběuo v továrním měřítku. Viděl
jsem ve zvláštní místnosti jižní čás
ti táboru lavice s řemeny, obité
zinkem. Na nich k smrti ubíjeli
lidi. Zinkem je. obíjeli proto, aby
se dala smýt krev oběti — vrahové
se starali o bigienu! Viděl jsem
dubový stůl, zvláštní konstrukce,
na němž zabíjeli lidi, když, je
dříve přelomili v kříži. Viděl jsem
tlusté gumové hole s toutéž znač
kou továrny Krutz, jimiž bili vězně
po hlavě a pohlavních orgánech.
Viděl jsem tisíce mučedníků
Osviencimu — lidi natolik sesláblé,
že se potáceli od větru, jako stíny,
lidi jejichž věk není možno od
hadnout.«

... k velkopodniku
Tábor smrti v Osviencimu byl za
ložen v roce. 1941. V začátcích ně
mečtí »podnikatelé« pracovali v
malém: přiváděli vězně k veliké
jámě, přinutili je, aby si leh
li v ní obličejem dolů a zabíjeli je

■ Zbudování republiky opravdu demokratické je akt
veliké víry: víry v právo a spravedlnost, víry v déjlnné
poslání, víry v budoucnost".

”Svědomí" č.I9/92

Z profevu T. G. Nataryka u pifležltoitl 10.

výročí naif lamostatnoiti.

Političtí herci, klauni
a enšpiglové

ZPRAVODA 8KT

MIROSLAV J. BROUČEK
Z dokumentární knihy: "Československá tragedie" (1956)
Jak byla bolševisována ČSR

■ Sdružení Čechů zVolyně a jejich přátel

"Politik? Nu, to je rozený zba
bělec, který hned kapituluje, sotva
ulice hlavu zdvihne, zuby vycení a
zavrčí. Demokracie byla u nás po
sud do značné míry školou zbabě
losti tím, že učila soustavnému
kompromisnictví a kašičkaření.
Čelit ulici, čelit novinám nebo
jinému anonymní mocnosti? Jen
toho nechtějte od něho, který si
zvykl býti větrnou korouhvičkou,
vyhovovali každému větru, ač vane
odkudkoli, tančili ke každé cizí
píšťalce."

8193
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Vladimír Dufek

VOLYŇŠTÍ NA SVÉ MRTVÉ NEZAPOMÍNAJÍ

Vojská veřejnost vzdala letos hold mučednkům Českého Malha na ptetnín setkáni
několika set krajanů v Žatci a Novém Mallhě.
Red 50ti léty došlo k další tragédii na Volyni, která posthla českou obec
Mlchnu Sergejevku. Památku mrtvých krajanů uctíme dne 6. listopadu 1993 v
Oibcamovicfch, na Moravsko-Krumbvsku.
Připomeňme si průběh těchto tragických událostí. Dne 11. listopadu 1943, po rozplynutí
ranní mhy, začala kroužil nad Sergejevkou letadla. Brzy se ozvaly výbuchy strazovaných
pum a vzápětí nacističtí letci spustili kulometnou palbu po utkajbfch, vystrašených a
zachraňujících se obyvatelích. Současně přijížděla kolona aut s vyzbrojenými hrdlořezy, která
se rozdělila do dvou proudů. Na kraji vesnice seskákali z nákladních aut, někteří se na kuráž
napili a začali vraždit a zakládat požáry. Nejdříve u Mazánků, pak u Hrušků, pak v dalších
staveních a rodinách. Dávky ze samopalů nešetřily starce, ženy ani děti, včetně nemluvňat.
Šiřiteli do oken, bytů a sklepů. Přibývalo mrtvých, jen někteří se zachránili v nahodilých
úkrytech, pod peřinami nebo pod těly zabitých. Dito zkázy dovršil oheň. Plameny
zachvacovaly obydlí postřílených obětí. Když řádění pokračovalo, rozhodli se až na konci
vesnice Plži, Hendl a Mareš k odvážnému a riskantnímu činu. Vydali se s bílou plachtou jako
parlarnentáři k Němcům naproti. Vysvětlili důstojníkovi, že jsou nevinní a Že dodávky splnili.
Teprve nyní důstojnk vystřelil bílou raketu a zabíjení ustalo.
Slovanskou tragédií je skutečnost, že někteří členové trestné výpravy mluvili ukrajinsky a
jiní dokonce polský. Zvláště hrozný a krutý je následující moment v jejich zločinném díle.
Jeden ze dvou uniformovaných, polský mluvících, členů komanda namířil na dítě, po chvíli
mu však ruce se zbraní klesly. Jeho kumpán křičel: “Střelajf, ten mu však odpověděl: 'Ja
nie möge’. Dítě zastřelil ten druhý.
Když krvavá a loupežná výprava odešla, začali zachránění a zoufalí občané pohřbívat
mrtvé. Rakve zhotovili z obyčejných prken. V jedné z nich byli dokonce společně uloženi tři
rodinní příslušníci.
Cekem byte v Sergejevce zavražděno 32 osoby, z toho 5 dětí do 5 let. Poslední z nich
bylo osmiměslční děvčátko. Počet obětí a spálených obydli byl sice menší než v Malbě, ale
to však nic nemění na charakteru společné tragédie. Hoře matek, pláč dětí a bezmocnost
otců v ovzduší hořících stavení byte stejné. Byla to tatáž lidská, nesmyslná hrůza, sehání
evropského občanství.
Z výše uvedeného počtu zavražděných osob bylo 17 Cechů a 15 Ukrajinců. Ro
připravované zhodnocení našich vztahů k ukrajinskému národu na Volyni, musíme podobné
skutečnosti vzít na vědomí. Vyplývá z nich, že mnohdy jsme ze stejných důvodů trpěli
společně.
Michna-Sergejevka byla malá vesnice, přesněji dvě úzce sousedící vesničky o cekové
katastrální rozloze asi 450 ha se 63 rodinnými usedlostmi. Patřila mezi nejmladší obce na
Volyni, jak to dokládá F. Mazánek ve své kronice. K jejímu vzniku došlo v r. 1894. V této
době prodával zde kníže Sergej Sergejevič Cetvertynskij zbytek pozemků ve svém panství.
Zájemců rychle přibývalo. Pocházeli z blízkých I vzdálených českých obcí, vesměs z
početných rodin. Uvolňovali tak místo svým sourozencům a sami si zakládali vlastní
hospodářství, svůj nový domov. Kníže si dal podmhku, že nová obec ponese jeho jméno.
Leží asi 40 km na jři od Lucka, asi 4 km na východ od železniční tralé Luck - Lvov,

jako jedna z 10 českých sousedních vesnic,
vzdálených od sebe 4 -12 km (nejbližší byla
má rodná obec Niva-Hubinská).
Byla to vesnice typicky volyňská,
vesměs jen zemědělská, se svojí školou,
dechovou hudbou, tanečními zábavami a
občasným divadelním představením. Žili zde
pracovití lidé, dobří vlastenci. Někteří bojovali
v čs. legiích a v druhé světové válce
hromadně vstoupili do Svobodovy armády.
Všichni pak repatriovali a usadili se hlavně
na Mgravsko-Krumlovsku. Jen ojedinělí z
nich se dočkali padesátého výročí tragédie
jejich obce. Věří však, že připravovaný
smuteční akt bude mít důstojný ráz a že se
pietníro setkání v Olbramovicfch zúčastní
mnoho našich krajanů, aby si před
majestátem smrti zavražděných uvědomili,
že na ně nesmějí nikdy zapomenout.

f.x Salda

Sdružení Cechů z Volyni a Jejich přátel,
s

spolu

pravoslavnou

církevní

obcí

v

Olbramovicfch u Mor. Krumlova; srdečně zvou

všechny krajany a známé k uctění památky 50.
obce

výročí mučednické

Čechů

na

Volyni

MICHNA ■ SERGEJEWA. Pletní akt se usku

teční dne 6. listopadu 1993 v Olbramovicfch u

Mor. Krumlova s následujícím programem:
1. V 9,00 sv. liturgie v chrámu sv. Cyrila a

Metoděje, zpívat bude pěvecký sbor z Brna
2. V 11,30 panychlda a položení věnců u

památníku

padlým

hrdinům

v

boji

proti

fašlzmu za druhé světové války

3.

delegátů

Vystoupení

ústředního

z

výboru SČVP a místního zastupitelstva a dále

kulturní miniprogram
4. Po ukončení vzpomínkové akce poseze

ní s přáteli. 0 občerstvení bude postaráno.
Srdečně zvou pořadatelé z jihomoravských

regionů

spolu

se

Mor.

Krumlova,

sborem

Brna

starších

z

a

Vyškova,

Olbramovlc a

brněnským duchovním otcem J. Fejsákem.

Alex. Pichrt
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* * *
25. února 1948 skončila tedy
definitivně národně socialistická
volební kampaň. Ripkovi bylo ko
nečně jasno, že nemůže počítat s
hlasy, které eventuálně získal 22.
února ve Vrchlabí a 23. února v
Hostinném. Učinil proto několik
opatrných dotazů mezi svými ko
munistickými přáteli, může-li
počítat se svou docenturou, a
když i to mu odmítli, rozhodl se,
že se vydá v svět, aby ho spasil.
Naproti tomu Krajina se vůbec
nespoléhal ani na hlasy z Velkých
Losin u Šumperka, kde mluvil na
veřejném projevu 23. února, ani
na profesuru. Je jisto, že ani
Zenkl nepočítal s hlasy z Hranic,
kde mluvil 22. února, a to nejen k
vůli svému zklamání v Žamberku,
ale především kvůli těm, několika
členům SNB, kteří se ho 25. úno
ra chytili a už nespustili. Snil tedy

o předsednickém místě své velké
strany, o době, již ztrávil po boku
Gottwaldově jako místopředseda
vlády a o své velké parlamentní
řeči, v níž volal:
"Nikdy bez Sovětského svazu,
nikdy proti Sovětskému svazu, ale
vždy věrně po jeho boku!”

A vzpomínal na tu bouři spon
tánního souhlasu všech přítomných
poslanců, jež se rozlehla po těchto
jeho velkých slovech zasedací síní
Národního shromáždění suverénní
a slovanské republiky Českoslo
venské.
Jinak na věci se díval Hřebík.
Nebyl ani unaven tím vyčerpáva
jícím zápasem o "čs. demokracii a
svobodu jeho lidu", který vedli
jeho bratři, nýbrž naopak osvěžen
na duchu i na těle svým pobytem
v Tatrách. Rozhodl se proto
okamžitě, že bude v zájmu demo
kracie a svobody pokračovat ne
zištné ve své práci pro lid - v
akčních výborech.
Zamířil proto nejprve do úst
ředního akčního výboru své stra
ny, která se - právě tak jako on
sám - cítila stále ještě dost silnou
pro boj za demokrad. Byl srdečně
přivítán bratry Šlechtou a Neu
mannem a posazen vedle "pře
svědčeného liberalisty" Vratislava
Buška a "svobodného odboráře"
Ludvíka Rychteru, kteří právě
podepsali společně prohlášení, jež
mu podali. Prohlášení, jakmile
Hřebík podepsal, se ujal další člen
akčního výboru Miloslav Kohák,
17

aby je zařadil na první stranu
Svobodného slova, jehož znovuvy
dání připravoval, jako prověřený
redaktor, na den 27., února s
podtitulkem: List akčního výboru
československé strany národně
socialistické. V prohlášení, jež

redaktor Kohák nechal vysázet a
zalomit ve zvláštní úpravě, aby
tak provždy dokazovalo pevný de
mokratický charakter jeho a jeho
bratří, se pravilo:
"Věrným stoupencům českoslo
venské strany národně socialis
tické.
široké vrstvy stoupenců česko
slovenské strany národně socialis
tické již dlouho pozorovaly se stále
vzrůstajícím znepokojením, že po
litika užšího vedení strany se stále
více odkloňovala od socialistického
programu a dala se na cestu, ve
doucí zpět od vymožeností revoluce
a ideálů lidově demokratické repu
bliky.
Tímto počínáním se užší vedení
strany odcizilo svému členstvu, kte
ré je složeno z velké většiny z
drobného pracujícího lidu českoslo
venského. Události posledních dnů,
které vyvrcholily odstoupením mi
nistrů strany, vyvolalo těžkou
politickou krizi, jejíž důsledky by
byly nedozírné, kdyby zde nebylo
vůle všech pokrokových sil zacho
vali shodu v národě p rámci Ná
rodní fronty. Tím ztratilo toto ve
dení oprávnění vésti stranu a posta
vilo se tak mimo její rámec.
Ujímáme se proto těžké odpo
vědnosti, abychom v této osudové
chvíli života strany organizovali
znovu její vedení až do řádného
sjezdu a demokratického ustavení
jejích orgánů. Je naší snahou vrátiti stranu na její původní cestu
socialismu a demokracie.
Chceme sdružit v tomto duchu
všechny věrné národní socialisty,
aby v ušlechtilém soutěžení s os
tatními pokrokovými stranami naší

Adolf Klimek. S ním byl propuš
těn ministerský komisař téhož mi
nisterstva a poslanec téže strany
Bohdan Chudoba.
Také na tato místa čekala fron
ta Členů akčních výborů.
28. února o 0.15 hodin spáchal
pokus sebevraždy bývalý ministr
spravedlnosti Prokop Drtina. Snad
to bylo jen svědomí, jež chtěl
přehlušit pádem na tiché půlnoční
dláždění, snad chtěl i varovat ty,
kteří se teď, právě tak jako on
před několika lety, vrhali sebe
vědomě na cestu kolaborace s ko
munismem. Byl-li to tento důvod
druhý, byla to marná oběť, neboť
v té době se už komunisté roz
hodli poděkovat únorovým kola
borantům za dosavadní spolupráci
a na jejich místo posadit lidi s
tvářemi ještě sveřepějšími a od
hodlanějšími.
A protože se komunistům jevila
cesta do druhé etapy již úplně za
jištěnou, začali nejen čistit členy
akčních výborů, ale i akční výbory
samy. Na sjezdu závodních rad si
ce Gottwald volal: "Tvořte ve

Předseda vlády Klement Gottwald a prezident dr. Edvard Benci

lidové demokracie přispěli svým
dílem k rozkvětu a k zabezpečení
našeho národa a republiky.
S upřímným srdcem stojíme za
věrným spojenectvím a přátelstvím
k SSSR a k ostatním slovanským
státům. V tomto těsném spojenectví
vítáme spolupráci se všemi pokro
kovými a mírumilovnými silami
západních zemí a odsuzujeme
podvratné snahy reakčního kapi
talismu a imperialismu, jak to
odpovídá staré tradici našeho
svobodomilovaného a pokrokového
národa. Vítáme rozhodnutí pana
presidenta republiky, které vyvedlo
stát z těžké politické krize a sta
víme se bezvýhradně za vládu Ná
rodní fronty pod vedením Klemen
ta Gottwalda.
Ať žije Československá, lidově

demokratická republika!
Ať žije její president dr. Edvard
Beneš!”

Měla tehdy Praha dvojí tvář:
tvář bolestnou a starostí rozrytou
a tvář sveřepou a odhodlanou.
Ulicemi bloudily tisíce práce a
výdělku zbavených i na ulici z by
tů vyhozených, vyprávějících si
šeptem a úkradkem o těch na
Pankráci a v Bartolomějské ...
Praha z roku 1945 ožila; ožila i
v tvářích sveřepých a odhodla
ných, které znovu přeplňovaly
předpokoje úřadů a institucí, vy
hlížejíce potevřenými dveřmi
úřadoven prázdné židle, z nichž
byl včera někdo vyhozen.
27. února byl propuštěn mini
sterský rada ministerstva informací
a generální tajemník lidové strany

všech závodech i ve svých obcích,
okresech a krajích akční výbory
Národní fronty ...", avšak už 1.

března prohlásil generální ta
jemník ústředního akčního výboru
Čepička: "Nesprávným výkladem
byly někde tvořeny akční výbory
také v závodech. Tato opatření
nebyla správná a proto akční vý
bory v závodech netvořte ... Zů

staly tak - zatím - jen akční vý
bory NF v místech, okresích a
krajích a pak v institucích a organisacích.
Jan Masaryk, který 25. února
prohlásil: "S touto vládou si 5 chutí
zavládnu" se stejnou vážností, ja
ko by řekl: "s touto partou si s
gustem rozdám mariáš”, zdůraznil
1. března redaktoru L’ Ordre:
"Vždy jsem šel s lidem a půjdu s
ním i dnes ... Vstoupil jsem do této

vlády jako přesvědčený demokrat a
budu sloužit naší nové demokrací
dokud mé síly vydrží.”
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A podle svého šéfa zařizují se i
jeho podřízení v diplomatické
službě a posílají své projevy loyality nové vládě. Někteří si to
potom rozmysli (např. Juraj Slávik, který také svůj slib loyality
poslal, ale pak resignoval), když
zjistí, že s nimi na dlouho počí
táno není a že jim svobodný svět,
proti němuž se předtím s Mos
kvou spikli, odpustí. Některým to
ovšem trvá ještě déle než Slaví
kovi a trpělivě vyčkávají, pra
cujíce pilně dál pro své moskevské
zaměstnavatele, svého propuštění
nebo odvolání do Prahy.
2. března si zavolala vláda
zahraniční novináře. Majíce za
sebou sveřepé a ke všemu odhod
lané tváře akčních výborů svých
stran, mohli Petr i Šlechta pro
hlásit, že členové jejich stran
"jednomyslně potvrdili, že jdou za
nimi”. A Fierlinger k tomu dodal:
T ve Spojených státech se při zvo
lení nového, presidenta vyměňují
úřady vyšího úřednictva. Ti, kdož
byli u nás ze svých míst vzdálení,
mohou se uplatnit jinde.”

Téhož dne byl ze své funkce v
obci sokolské "vzdálen” Hřebík,
ale bylo mu dopřáno, aby se dál
uplatňoval v akčním výboru své
strany. Jeho bývalý stranický bratr
Bláha oznámil v rozhlase, že bratr
Hřebík ze starostenské funkce od
stoupil.
A konečně téhož dne oznámil
předseda ZNV v Brně Píšek no
vou čistku v akčních výborech:
"Kariéristé nebudou připuštěni do
popředí a na všech místech budou
napříště poctiví a svědomití lidé,
kteří budou pracovat pro repub
liku.”

Další lidé, kteří sami sebe
poplivali, odpadli, aby učinili
místo novým klaunům a enšpíg-

lům komunistického cirkusu.
3. března byl pročištěn akční
výbor ČOS (Čs. Obec sokolská).
Starostou byl zvolen Truhlář a
náčelnicí Marie Provazníková,
aby si své místo zajistila:
"XI. slet ukáže národu, co lze
vykonat, přeneseme-li se přes to,
co nás dělí, pracujeme svorně,
nadšeně a nezištně na tom co je
nám všem bez rozdílu společným
cílem-, blaho republiky", odpově

děla sestra Provazníková na otáz
ku listu akčního výboru své strany:
Co očekává od XI. sletu?
A 5. března oznámilo pak Svo
bodné slovo prohlášení nového
akčního výboru čs. strany národně
socialistické, schváleného předsed
nictvem ústředního akčního výbo
ru NF, o nové očistě. Byli vzdále
ni další poplivaní kariéristé.
I zajišťoval se Miloslav Kohák,
jemuž se ještě nezdálo, že by byl
už popliván dost, tímto kolaborantským vyznáním v článku "Spo
lečný osud” dne 11. března:
"A naše spojenecká smlouva (s
polském, P.P.) je nám také bez
pečnou zárukou proto, že byla na
obou stranách vytvořena režimy,
které jsou bezprostředním výrazem
vůle lidu. Jako u nás se již nevrátí
vláda stranické Oligarchie, tak i v
Polsku je nadobro konec vládám
vojensko-politických klik. V obou
zemích se definitivně ujaly slova
národy samy." (!)

Nejinak tomu bylo na Slovens
ku. Demokratická strana už nedo
šla vůbec ke konečnému
rozhodnuti, ale odešel k němu
Lettrich sám: v zájmu boje proti
komunismu, k němuž se - jak tvr
dil - rozhodl už v březnu 1945,
vzdal se předsednictví a odevzdal
vedení strany do rukou M. Poláka
a akčního výboru.
Polákův akční výbor převzal
sekretariát, zbavil Hodžu funkce
gen. tajemníka a prohlásil, že pře

ministerstva vyhnán) za nutné ob
hájit - Styka. ... Bývalý poverenik
informácí Samuel Belluš, Linczényi, který byl zvolen 11. března
zapisovatelemrozpočtového výbo
ru a byl zpravodajem dvou po
únorových zákonů než se stal
předsedou výboru uprchlického

ven v parlamentě, odmítl připustit
23 z jejích (demokratické strany p.
p.) 43 členů parlamentu.

Akční výbor jim sdělil, že o jejich
kolaboraci nestojí a že si z jejich
případné oposice nebo odboje nic
nedělá. I přišli, aby přesto pro no
vou vládu hlasovali a svou spolu
práci nabídli.
Mluvil poverenik Styk......
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Řeč páně Styková měla mimo
řádný ohlas. Tisk obrozené Ná
rodní fronty mluvil o plazech.
18. března byl vydán Ursíny k
trestnímu stíhání pro "velezradu
a špionáž", ale tři dny poté po
važoval jeho klubovní kolega a
jeho kolega z vlády (který byl z

rušil veškeré styky s Lettrichem,
Ursínym, Fraštackým, Joskem aj.
To jim, ovšem nevadilo, aby se
nešli ucházet o důvěru akčního
výboru parlamentu a aby nehla
sovali pro Gottwaldovu vládu.
Ustavení ústředního akčního
výboru NF v Bratislavě se stalo
dne 25. února. Stranu slobody
zastupoval Bruha, Šabo a Gašparík. Demokratickou stranu Lukačovič, Mjartan, Kyselý a Polák.
Slobodář Ing. Pavel Blaho se
stal 27. února povereníkem pošt.
Většina tajemníků demokratické
strany přestoupilo do strany ko
munistické, jak oznámilo Svobod
né slovo už 11. března.
10. března byl svolán par
lament. Téhož dne ráno byla na
lezena pod okny bytu mrtvola
Jana Masaryka. V zasedací síni
byl připraven 252. poslanec od
hlasovat důvěru nové vládě. Přičteme-li k tomu 24 mandátů vlá
dy, zjišťujeme, že jen 25 poslanců
chybělo!
To bylo 10. března 1948, kdy
Gottwald přednesl program nové
vlády. 11. března, kdy byla za
hájena o jeho prohlášení rozpra
va, dostavilo se už o 10 poslanců
méně a během rozpravy zmizelo
dalších 11. Těsnopisecké zprávy
nezaznamenávají, byli-li vyvedeni
nebo opustili-li parlament dob
rovolně. Lettrich ve svém pokusu
o knihu pohádek, která je z dů
vodů reklamních říká: "Historie
moderního Slovenska”, píše na s.
260: "Akční výbor, který byl usta

táboru v Regensburku; Vagašský,
který byl zvolen do výboru imu
nitního, jehož agenda po únoru
neobvykle stoupla, a stal se jeho
místopředsedou a předsedou výbo
ru inkompatibilitního, aby se po
sléze stal mluvčím utlačovaného
domova ve Free Europe Press;

Filo, jenž se stal zapisovatelem
ústavního výboru, aby poté jako
expert nové čs. ústavy represen
toval Radu svobodného Českoslo
venska v Paříži, atd.
Dále mluvil v rozpravě o vlád
ním prohlášení národní socialista
i Jhlíř:

... Předstupuji dnes před ÚNS
proto, abych z tohoto místa pro
hlásil, že se stavím za vládu Kle
menta Gottwalda a že budu pro
vládní program hlasovat. V pro
gramu nové čs. vlády vidím dů
sledné a urychlené pokračování
oné čs. politiky, kterou náš lid

nastoupil svou národní revolucí.
... Tak jako vždy, i dnes se hlásím
k socialistické výstavbě republi
ky.... Program nové vlády obro
zené NF byl schválen 230 hlasy,
proti nehlasoval nikdo a nikdo se
též hlasování nezdržel.

