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»V nejbližších měsících až dvou
letech budeme preferovat vyšetřo
vací činnost. Dokumentační odbor
bude především poskytovat pod
klady vyšetřovatelům k jednotli
vým trestným činům.«

Byly na vás údajně činěny
tlaky při výběru budoucích
spolupracovníků?

Šárka NEUMANNOVÁ

»To je nesmysl. Mám veškeré
personální pravomoci a přivedu si
do úřadu některé nové lidi. S ni
kým neukončím pracovní poměr,
pokud měl a bude mít nadále vý
sledky. Tlaky, pokud nějaké byly,
se týkaly jen důsledného převzetí
všech pracovníků do nového úřa

1. Vladimír Hajný: Manévry severomoravských police
jních sil v Šumperku k výročí 20-letého upálení
studenta šumperské průmyslovky Jana Z 8 j í c e.
2. Americké kulturní středisko:Současná architektura.
3. "ZSČ" 13.2.1944: Usnesení Krymské konference.
Konference vedoucích státníků tří zemí Spojenců.
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zločin nepřestane být zločinem, i kdyby byl zaštítěn mocí

♦

♦

Tento měsíc začal pracovat no zločiny minulé éry. To se týká jak ospravedlnit existenci vyšetřo
vě vytvořený Úřad pro vyšetřování i právních nástrojů, které nebyly vání před občany. Budeme nava
a dokumentaci zločinů komunis dostatečné využity, neboť řada zlo zovat na ten kus práce, který byl
mu, který vznikl sloučením dvou činů je stíhatelná, ať již z hlediska nepochybně vykonán, ale který
pracovišť Úřadu vyšetřování ČR institutu trvajících trestných činů, zatím zůstává neviditelný. Pokud
a Ministerstva spravedlnosti. Vede nebo nepromlčitelnosti zločinů by se nám to nepodařilo, budou se
ním byl pověřen místopředseda proti lidskosti.«
o to silněji ozývat hlasy po tlusté
KDS dr. Václav Benda.
Existují obavy, že většina čáře za minulostí. Nevěřím v mož
Proč jste nastoupil na zločinů minulosti je již proml nost úplné spravedlnosti, ale vý
rok o vině viníků je nezbytný, aby
čena...
»V promlčení nevidím až zase pro budoucnost bylo jasné, že zlo
tak velký problém. Řada skutků je čin nepřestává být zločinem jen
stíhatelná. Téměř neřešitelné jsou proto, že ve své době požíval mo
ovšem problémy morálně politic cenského krytí. Jinak zůstane
ké. U starší generace se prohlubu  svůdným příkladem, který by se
je zklamání nad tím, že se nepoda mohl opakovat nejen v komunis
řilo nejen vyšetřit, ale ani zdoku tické podobě.«
Čemu se váš úřad bude
mentovat zločiny dvaačtyřiceti let.
Rok 1995 je poslední příležitostí, věnovat v nejbližší době?
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vycházelo
obnoveno

funkci ředitele až v tomto roce?
»Nemohl jsem dobře převzít
odpovědnost posledních 14 dnů
před vypršením promlčecí lhůty
části trestných činů dané zákonem
o protikomunistickém odporu. Za
výsledky dosavadní práce si ručí
předchozí ředitelé. Je to prakticky
pět minut po dvanácté, neboť pět

let chyběla politická vůle potrestat

Jízdenky, které byly zakou
peny při cestě do Vrchlabí a
z Vrchlabí o pohřbu Favla V/. |

Náklad: 50 výtisků
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se samizdatovou tradicí
"Zemědělské noviny"

24. února 1995

SOUČASNÁ
ARCHITEKTURA

Toto je interpretovaný
záDis,který jsem zanechal
v knize návštěvníků na
této výstavě. Překlad z
mé azbuky znamená:
8.4.1986 - Jan Beta by už dávno měl u nás něco podobného.V.H., Šumperk

„Dnešním architektům nejde jen o to stavět; chtějí vyjádřit své
stanovisko. A veřejnosti se to buď líbí, nebo s nimi nesouhlasí.“
Ada Louise Huxtableová

Americká architektura dnes prochází mimořádně složitou, vzrušující a možná
přechodnou fází. V panující změti nelze identifikovat žádnou určitou „školu“ ne
bo styl, které by v tomto desetiletí převládaly nebo je charakterizovaly.
Můžeme však s jistotou říci, že modernistická škola, která v americké architek
tuře vládla přibližně čtyřicet let, je věcí minulosti. Počátkem šedesátých let se mo
derní výšková budova, kdysi poplatná eukleidovské jednoduchosti, začala vyzna
čovat daleko složitější geometrickou strukturou. Z elegantních minimalistických
staveb Le Corbusiera, Miese van der Rohe a všech jejich následovníků se vyvinuly
struktury vyznačující se nekonvenčním stylovým hledáním. Z posvátného příka
zu, že forma je podřízena funkci, se stalo hledání formy pro ni samu.
V urbanistické architektuře byly některé zjevné typy výškových budov zařaze
ny do kategorií postmodernistické nebo postmoderně eklektické; ostatní jsou
označovány za neomodernistické. Některé budovy nesou známky post-postmodernismu, což dokazuje, jak rychle se američtí architekti pouštějí novými směry.
Co je postmodernismus? S touto otázkou jsme se obrátili na Adu Louisu Huxtableovou, nejvýznamnější americkou kritičku architektury. „Postmodernisté
chtějí zpět všechno, co modernisté zavrhovali — historii, ornament, kontext,
kontrast, rozmanitost, symbolismus, fantazii a metaforu. A pouštějí se za nimi
okamžitě a všemi směry.“ Huxtableová má vůči postmoderním strukturám hodně
výhrad: „Stylově představují tyto konstrukce to, co Le Corbusier odsoudil jako
,ozdobné péro na hlavě ženyť; místo jednoduché moderny vznikají vyumělkované monumenty.“ Za pozitivní a nejslibnější aspekt postmoderního vývoje pova
žuje „návrat k historii a kontinuitě, urbanistickému kontextu a uznávání rozma
nitosti“.
Součástí výstavy jsou tři příklady nové sakrální architektury, kde došlo nedávno
ke změně směru v souvislosti s návratem k náboženskému symbolismu. Podle
slov kritika Douglase Davise vychází „užívání určitých liturgických prvků — oltá
ře umístěného uprostřed, nádherných oken z barevných skel, tradičního půdory
su — z neoromantického proudu v současné architektuře a neznamená konzerva
tivní nebo nostalgický návrat k starším formám“.

Předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde v projevu u památníku obětěm ko
munistické zločinné .vlády: ’’Jednání pod tlakem, jednání v tísni. Není možné,
aby se někdo dovolával juristických argumentů.Tyto argumenty nepomohou, jako
nepomohly juristické argumenty nacistického Německa před norimberským tribu
nálem.” Skoda, že to neplatí u nás, ale asi někde na měsíci. Bohužel.
VH.
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na širšej demokratickej základní, so začleněním de
mokratických činitelov zo samotného Poteka a z Po
liakov zo zahraničia. Táto nová vláda má Ba potom
menovat Potekou dočasnou vládou národnej jednoty.
V. M. Molotov, pán V. A. Harriman a sir Archibald
C. Carr sa splnomocňujú, ako komisia, aby v Moskvě
Ba konzultovali v prvoin řade s členmi terajšej dočas
né] vlády a s druhými polskými demokratickými
politikmi, jako zo samotného Poteka, tas tiež zo za
hraničia, majúc na zřeteli reorganizácin terajšej vlády
na vyšespomenutom základe. Táto dočasná Polská vlá
da národnej Jednoty má vziat na seba závazok preTedenia — čím skoršie — slobodnjch a ničím nehatených volieb, na základe všeobecného hlasovacieho
práva pri tajnom hlasovaní. Pri týchlo vorbách majií
všetky protinacistické a demokratické strany mat
právo zúčastňovat sa a Btavat kandidátov.
Ke<T Polská dočasná vláda národnej jednoty bude
utvořená patřičným spósobom v súhlase s vyšespoiuenutvm, vláda SSSR, ktorá udržiava v pritomnom čase
diplomatické -tyky s terajšou Dočasnou polskou vládo”,
vláda Spojeného královstva a vláda ISA ustanovia
diplomatické styky s uovou Potekou dočasnou vládou
národnej jednoty a vymenujú si vzájomne velvyslan
cův, pódia referátu kterých patřičné vlády budú
informované o situácii v Poteku.
Predsedovia troch vlád majú za to, že východně
hranice Poteka majú íbC pozdíž linie Curzona s úchylka
mi od nej na 5 až 8 kra v prospěch Poteka. Predse
dovia troch vlád priznávajú, že Polsko má obdržaf podstatný prírastok územia na severe a na zá
pade. Majú za to, že ohl'adne otázky o rozmeré tohto
prírastku bude v patřičný čas vyžiadaná mienka novej Polskej vlády národnej jednoty « že potom definitívue určeme západných hraníc Polska bude od
ložené do mierovej koufereucie.

Vil.

O Juhoslávii
Přiznali sine nutným, doporučovat maršálovi Titovi
a lir. Šubašičovi, aby okamžité uskuločnili uzavretú
medzi nimi dohodu a aby utvořili dočasuú sjeduote■ ú vládu na základe tejlo dohody.
Rolo tiež rozhodnuté doporučit, aby nevá juhoslávska vláda, len čo bude utvořená, přehlásila:
1. že Antilašistické vteče Národného oslobodenia
Julioslávie, bude rozšířené pojati m doň členor pojed
nej juhoslávskej skupščiny (Julioslávsky parlament,
pozn. rod.), kteří sa neskompromilovali spoluprácou
s ncpriateloin a že takto bude utvořený orgán,
klorý sa bude menovat dočasným parlamentem.

13. fébruára 1945.

ZVLÁŠTNĚ VYDANIE

KRYMSKEJ KONFERENCIE

2. že zákonodárné akty, nad ktorými sa usuieslo
Antifasistické vieče Národného oslobodenia, budu po
drobené dodatečnému potvrdeniu Ustavodárnebo shromaždenia.
Bol tiež urobeuý všeobecný prehlad iných balkán
ských otázok.

VIII.

Porady ministrov zahraničia
Behom celej konferencie, okrem každodenných pořád
predsedov vlád a ministrov zahraničia, konaly sa
každý deň zvláštně porady troch ministrov zahraničia
za účasti ich poradcov.
Tieto porady boly mimoriadne užitečnými á na konferencii bola dosiahnutá dohoda o tem, že má byt
utvořený stály mechanizmus pre pravidelná konzultáciu medzi troma mioktrami zahraničia. Preto mi
nistři zahraničia sa budu schádzat tak často, ako
to bude potřebné, pravděpodobně každé 3 alebo 4
mesiace. Tieto porady budii sa konat po poradí v
troch hlavných mestách, pri čom prvá porada sa má
konat v Londýne po kouferencli spojených národov
pre utvorenie medzi národ nej organizácie bezpečnosti.

IX.

Jednota v organizácii mieru
a tiež vo vedení vojny
Naša porada na Kryme znovu potvrdila našú spo|očnú rozhodnost, udržaf a zosílit v budúcom mierovotn období tú jednotu cielov a činnosti, ktorá v
súčasnej vojně urobila vífazstvo pre Bpojené národy
možným a bezpochybným. Vcríme, že to je najposvatnejším závazkoin naších vlád v pomere k svojim
národom a tiež k národom světa.
Len pri pokračujúcej a rastúcej spolupráci a vzáJonnoin porozumění medzi našimi troma zemiami
a medzi všetkými pokojamilujticimi národmi může
byt uskutečněná najvyššia snaha ludstva — pevný
a dlhotrvajúci mier, klorý má — ako sa hovoří v
Atlantickej chartě — »zaručit taká situáciu, pri ktorej všelci Fudia vo všetkých zcmiach by mohli žit
celý svoj život, neznajiic ani strachu, ani biedy.«
Vííazsto v tejto vojně a utvorenie predpokládanej
medzimirodnej organizácie poskytuje uajviičšiu mož
nost v celých dějinách I'udslva pre vytvoreuie —
v uajbližších rokoch — uajdólezilejších poduiienok
takého uiieru.
WINSTON CHURCHILL
FRANKLIN Ü. ROOSEVELT
J. STALIN
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DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO 'SBORU V SSSR’
ROČNÍK 2.
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ÚTOKOK, 13. FEBRUÁRA 1945.

NAJVÄCSIA MOŽNOSŤ
V CELÝCH DĚJINÁCH EÜDSTVA
-

ABY VŠETCI LUDIA MOHLI ŽIŤ,
NEZNAJÚC ANI STRACHU, ANI BIEDY

JCßiiiferejieia. MxLáeieh šfátuiJzoo trooli. spojeitee.kjj.e.li.
štátoo - So-vielskdio- soiizu., (Sfi o jejnjeJt Státo a
cáhucjrieki/eli a (l)e£lte.i Oiťitáide. iul Otriune.
Poslednýcb osem dní konala sa na Kryme konferencia vediicich štátnikov troch spojeneckých štátov —
preinier-niiiiistra Velkej Británie, páua W. Churchilla,
prezidenta Spojených Štátov Amerických, pána F. I).
Roosevelta a předsedu rady ludových komisárov SSSR
J. V. Stalina za účasti ministrov zahrauičia, náčeluikov
šlábcv a iných poradcov.
Okrem predsedov troch vlád zúčastnili sa konferencie
tieto osoby:
Od Sovietskebo svazu — ludový komisar zahraničia
SSSR V. M. Molotov, ludový komisár vojnového námoř
nictva N. G. Kuznecov, zástupca náčelníka gencrálnehošlábu Červenej armády, arm. gen. A. I. Autonov, zástupcovia ludového komisara zahraničia SSSR A J.Vyšinskij a I. M. Majskij, maršál letectva S. A. Chudjakov,
velvyslauec vo Velkej Británii, F. T. Gusjev, vel'vys'wec v USA A. A. Gromyko;
Od Spojených Štátov — štátny sekretář (minister
zahraničia) páu E. Stettinius, náčelník štábu prezi
denta admirál V. Legay, zvláštny pomocník prezidenta,
pán IL Hopkins, riaditel’ Oddelcnia vojuovej inobili-

zácie, J. Beams, náčelník štábu americkej ar
mády, arm. gen. J. Marshall, vrchný velitel’ voj
nového námořnictva USA, admirál E. King, náčelník
zásobovacieho odboru americkej armády, geu. por. B.
Sommerwcll, správca pro morskú dopravu, viceadinirál I. Lund, gen. injr. L. Cooper, velvyslanec v SSSR
páu V. Harriman, riaditel’europského oddeleuia štátneho departainentu (ministerstvo zahraničia) pán F.
Matthews, zástupca riaditela kanceláři© pre zvláštno politické otázky šláteeho departementu, pán A.
Iliss, pomocník štátneho sekretára pán Ch. Bowlan,
spolu s politickými, vojenskými a technickými poradcami;
Od Velkej Británie — minister zahraničia pán,
A. Eden, minister vojnovej dopravy lord Lazars, vel
vyslanec v SSSR, pán A. Carr, zástupca ministra
zahrauičia, pán A. Cadogao, sekretář vojnového ka
binetu p. E. Bridges, náčelník gonerálueho štábu britskej říše, polný maršál A. Brook, náčelník štábu
vojnového letectva, maršál letectva Ch. Portál, prvý
lord admirality, atlinir’’ E. Cunnigbaiu, náčelník

/
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štábu ministra; obrany, gen, ff.Tsnray, vrchný velitel
spojeneckých vojsk na stredomorském bojisku/poTný

maršál Alexander, náčelník britakej vojenskej missie
* vo-Washingtone, pořný maršál Wiíson, člen britskej

vojensko) missie vo Washingtone, 'Admirál ..Sommerville, spolu s vojenskými.a diplomatickými poradcami. ,
O výsledkoch práce KrymskeJ konferencié president.
USA, predseda.rady rudových komisárov SSSR a preinienniaister VeTkej .Británie urobili toto pťehlásenie:

>♦

■

, Řozdrtenie •; Nemecka

'

. 1

Projednali a stanovili smepláný trocVspojeneckých
štátov za účelom definitívneho. rozdrtenia spoločného
. neprlatera. Vojenské štáby troch'spojeneckých národov počas tryania. celej konferencie ’každodenně sa
schádzaly na .porady. Tieto porady boly .v najvyššom
stopni uspokojivé z každého., hradiska a priviedly k
tesnejšej koordinácii vojnových úsilí ,.t^)ch spojencov,
ako kedykoťvek predtýin. Bola převedená rtájómná..výměna najúplnejšej rinformácie. V úplný.sďhlas po|y
.'uvedené"a ^podrobností, stanovené lehofy^zi^ěry
a koordinácia nových a ešte mohutnějších úderový
ktoré budú zasadené do s.rdca Nemecka našimi'aHdk
dami a vojnovým letectvom z východu, západu, severu
’ a jihu.
Naše spoločné vojnové plány sa stanů známými
ten až potom, keď ich budeme uskutečňovat, avšak
sme .přesvědčení, že veTmi úzkepracovné spoluučiukovaňie medzi našimi troma štábmi, ktoré bolo
dosiahnuté na tejto konferencii, privedie k urýchleniu konca vojny. Porady naších troch štábov budú
pokračovat vždy vtedy, keď to bude potřebné. .
Osud nacistického Nemecka je spečatený. Něme cký
národ.pokúšajúcsa pokračovat vo svojom bezDádejnom
odpore, robí si len ešte 'tažšou cenu svojej porážky.

II.

,

■Okupácia Nemecka
a kontrola nad ním

Dohovořili sme sa o spoločnej politika a plánoch
vnúteného uskutočnenia podmienok bezvýhradnej
kapitulácie, ktoré Spoločné predpíšeme nacistickému
Nemecku potom, čo nemecký ozbrojený odpor bude
definitivně zdolaný. Tieto podmienky nebudil uveřej
něné, dokiar nebude úplné dosiahnuté rozdrtenia Ne
mecka. V súhlase s dohodnutým plánom budú vojská
trooh štátov v Nemecku obsadzovat zvláštně pásma.
Plánom je předvídaná koordinovaná administrácia a
koDtrola, ktorá bude uskutečněná cez úétrednú kontrornú komisiu, pozostávajúcu;,z vrchných veliteFov
troch štátov, ktorá bude mat svoje sídlo v Berlíne.
Bote rozhodnuté, že Francia bude pozvaná troma

'Základy boly založené v. Dumbarton-Oxe, avšak
- dóležitej otázke o proceduro hlasovania tam nebolo dosiahnuté, dohody. Na prítomnej konferencii
podařilo sa vyrieŠit táto fažkost. Dohovořili sme sa,
že 25. apríla 1945 do San-Francisco vo. Spojených
Štátoch bude svolaná konferencia Spojených národov
b tým, aby připravila štatút takejte organizácio v
súhiase so smernicami, ktoré boly vypracovaný v doba
neoficiálnycb rokovaní v Dumbarten-Oxe. ,
S vládou Číny a dočasnou vládou Francie budu
ihned prevádzané konzultácie a bude im poslaná vý
zva,. aby sa zúčastnily spoločne s vládami Spojených
'átátov, VeíkeJ Británie a Svazu Sovietskych Sociali
stických' Republik pozvania iných zemí na konfe-

šlátmi, ak si tohoJmfle priat^aby vzala na seba oku
pačně pásmo a zúčastňovala -si*ako štvrtý člen kontrornej komisie.’. Rozměry francúzskeho pásma budú
dohodnuté medrí.šiyrmi zainteresovanými vládami
prostredníctvom ich představ itefov v EuropskeJ kon'troTnej .kómisii. .' ■' ;;•<
Naším bezprostředným ciefom Je zničenle německého
militarlzmu a nacizmu- a vytvorenio záruk toho, že
Nemeckp už nikdy viac nebude^v stave porušit mier
celého .světa.' Sme pevnejjpzhodntítí odzbrojit a roz
pustit všetky nemecké^vo^sbá a?taz -navždy zničit
-nemecký generálny ^íálS^terýjgi? UeraZ přispěl k
znovnzrodeijiu německého mílitarizmu, odobrat alebo
zničit všetky nemecké vojenské zariadenia, zlikvidovat
alebo. brat pod kontrolu celý nemecký priemysel, ktorý
by mohol byt využitkovaný pře vojnovú výrobu; pod
robit všetkých'-vojnových zločincov spravodlivému a
rýchlemu potrestauiu a vymáhat in natura náhradu
škody za^spustošenia, ktoré boly spósobené Nemcami;
'sotret z povrchu zemského nacistická stranu, nacistické
? zákony, organizácie a ustanovíme; odstránit akýkýtvek
(«nacistický a militaristický ,vp)yt. zo s^oločeaských

ustanovizní, z kultúrnehp a hospodářského života ně
meckého národa a nrobit spoločné také iné opatrenia
v pomere k Nemecku,-ktoré by boly nutné pře budúci
mier a bezpečnost celého světa. Nemáme cietom zničit
nemecký národ, avšak iba vtedy, ked1 nacizmus a
'.militarizmiß bude.vykořeněný, bude nádej na dóstojnú
existenciu pre nemecký národ a miesto preň v spoločenstve národov.

HI.

Reparácie od Nemecka
Posúdili sme otázku škody, ktorú spůsobilo v
tejto vojně Nemecko spojeneckým zemiam a přiznali
sme za spravodlivé, zaviazat Nemecko, aby nahra
dilo túto škodu in natura v najvyššej možnej raiere.
Bude utvoreuá komisia pre náhradu škody, ktorej,
' sa dává liež úloha, aby preskúmala otázku o rozrneroch a spósoboch náhrady škody, ktorú spósobilo
Nemecko spojeneckým zemiam. Komisia bude pra
covat v Moskvě.

• IV.

Konferencia
Spojených národov
Rozhodli sme sa ustavit v najbližšom čase spoločne s našimi spojencami všeobecná medzinárodnú
organizáciu pře udržanie mieru a bezpečnosti. Máme
za to, že to je podstatné jak preto, aby sa ;redbiehalo agresii, tak tiež pře odstránenie politických,
hospodářských a sociálnych příčin vojny cestou
úzkej a stálej spolupráce všetkých pokojamilovných národov.

renciu.
Akonáhle konzultácie 8 Čínou a Fratfciou budu za
končené, bude text návrhu o procedúre hlasovania
uverejoený.

- .
,

V.

Deklarácia o oslobodenej
Europe
Sostavili a podpísali sme deklaráciu o oslobodenej
Europe. Táto deklarácia předvídá uvedenie do súhlasu
politiky troch štátov a ich spoločnú činnost pri ríešení
politických a hospodářských problémov oslobodenej
Europy v súhiase 8 demokratickými zásadami. Níže
uvádzame text deklarácia:
»Premier Svazu Sovietskych Socialistických Repub
lik, premier-minister Spojeného KráFovstva a prezident
Spojených Štátov Amerických prevádzali medzi sebou
konznlláciu v spoločnom záujme národov svojich zemí
a národov oslobodenej Europy. Oni spoločne prehlasujú, že sa dohovořili medzi sebou, že po přechodnú dobu neustálených pomerov v oslobodenej
Europe budú uvádzat v súhlas politiku svojich troch
vlád vo věci pomoci národom, ktoré boly oslobodené
od panstva nacistického Nemecka a národom bývalých
štátov-satellitov osy v Europe pri riešení - de
mokratickými spósobmi — ich aktuálnych politických
a ekonomických problémov.
Ustanovenie poriadku v Europe a prebudovania
nacionál no-demokratickéko života musí byt dosiah
nuté takou cestou, ktorá dovolí oslobodeným uárodom, zničit posledně stopy uacizmu a fašizmu a vy
tvořit demokratické ustanovizne podTa ich vlastného
výběru. V súhiase s princípom AtlantickeJ charty o
právě všetkych národov, vybrat si formu vlády, pri
ktorej budú žit, musí byt zaistené obnoveoie suverenných práv a samosprávy pre tie národy, které ich
boly zbavené agresivaými národuH násilným spósobom.
Pře zlepšenie podmienok, za kterých oslobodené
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národy by mohly uskutečňovat .tíeto práva, budú
tri vlády spoločne pomáhat národom v. akomkóívek
oslobodenom europskom štáte alebo v. bývalém štáte-satellite osy v Europe, kde, pódia. ich mianký
okolnosti si to.vyžadujú: .
,
a) utvořit podmienky vnútorného ; pokoja; b) prevádzat neodkladné opatrenia vo věci poskytnutiá po
moci národom, které to potrebujú; c) utvořit dočasné
vládne úřady,které v sirokomměřítku reprezentujú všet
ky demokratické živly obyvatefstva a ktoré bú povinné,
čím skorsie ustavit prostredníctvom slobodnýcb volieb
vlády, ktoré zodpovedajú váli národa; d) napomáhat, ,
kde.sa tý javí.nutným, prevádzaniu takýchto volieb.
Tri vlády budu sa konzultovat s druhými spojenými „
národamt a s dočasnými úradmi alebo s druhými
vládami v Europe, keď sa budú posodzovat otázky,
v ktorých ony sú priamo zainteresované.
Keď podía názoru troch vlád podmienky v akomkoívek oslobodenom štáte, alebo v akomkoívek z
bývalých štátov — satellitov - osy v Europe urobia.
takáte činnost nutnou, .budú Ba tri vlády okamžité
konsultovat medzi sebou o.nutných opatreniach pře
.-.uskutečnenie spoločnej odpovědnosti, ktorá bolajista. novená v prítomnej deklarácii. Touto deklarácion zno
vu potvrdzujeme našu vieru -v zásady AtlantickeJ
charty, našu vernest deklarácii Spojených národov
- a našu rozhodnost,vytvořit — v spolupráci b druhými
pokejamilovnými národami — medzinárodný poriadok,
ktorý je budovaný na zásadách práva a určený , pre
mier, bezpečnost,slobodu a všeobecný blahobyt íudstva.
Vydávajúc prítomnú deklaráciu,- vyjadrujú tri stá
ty svoju nádej, že dočasná vláda FrancúzskeJ repuliky sa móže připojit k nim v navrhnutej procedúre.

VI.

V Pol’sku
Shromáždili sme sa na Krymskú konferenciu, aby
sme riešili naše rozpory v pofrkej' otázke. Posúdili
sme úplné všetky straay pofrkej otázky. Znovu sme
potvrdili naše spoločné prianie, aby 8me uviděli silné,
slobodné, nezávislé a demokratické Pofrko a v dósledku naších rokovaní sme sa dohodli o podmienkach,
na základe ktorých nová dočasná Pofrká vláda národnej
Jednoty bude utvořená takou cestou, aby bola užnaná
zo strany troch hlavných štátov.
Bola dosiahnutá táto dohoda:
»Nová situácia vznikla v Pofrká v dósledkn Jeho
úplného oslobodenia Červenou armádou. To si vyžaduje
vytvorenia dočasnej pofrkej vlády, ktorá by mala
širšiti základůu, než to bolo možné predtým, do ne
dávného oslobodenia západnej části Pofrká. Pósobiaca
teíaz v Pofrku dočasná vláda má byt preto přebudovaná

V Šumperku, dne 26.únore 1989-

kenévry severomoravských policejních sil v Šumperku
k výročí 20-letéhu upálení Jsná Zajíce.

‘V pátek večer dne 24.února 1989 jsem přijel do svého trvalého byd
liště před T hod. večer a nesledal jsem při cestě, ke svému bydliště-nic
zvláště mimořádn ho. Teprve při odemykání domovních dveří se ke mně při
blíží Li mí staří známí z místního oddělení Státní bezpečnosti a vyzvalj.
mne abych je následoval do automobilu, Že se mnou musejí něco projednat,
frý pouze na 1G minut, takže jsem jejích vyzvání uooslechl. Odvezli mne
na Bezpečnost, která byla zřízena v blízkosti Střední průmyslové školy,
,Správě té na které studoval Jan Zajíp, v kteréžto budově by1£,předtím
školka. Bylo jistě příjemné spatřit na chodbě nynějšího oddělení Bezpe
čnosti různá nálepky;S Bumcsjsem a Mankou,.jaksi to navozovalo příjem... nější atmosféru.
>’
. /;
; -o
.
r
.
: Tam mne převzali dva pracovníci ostravské Státní bezpečnosti a je
den z nich zřejmě velitel této odloučené vyšetřovací skupiny mne hněď
vyvedl z omylu. A větou ’’Udělali jsme z Havla konfidenta, uděláme ho i
z vás”, gsxix mne přivítal. Patrně tím narážel^ol ciánek.y ř^dém právu,
který vyšel don předtím ve čtvrtek 23*t5nora? potom7spultiltirádu vyhrů
žek a zastrašování v tom sihyslu, že oni: jsou ostravská bezpečnosti-a *že
umí daleko tvrději jednat s takovými lidmi jako já o čemž svědďí to, že
v Ostravě se nic tekavého jako v iraze neděje q že pokudwse o něco poku•sím před řkx Střední průmyslovou Školou v Šumperku tak at počítám s. tvr
dým zákrokem, nebot jak prohlásil nebudou nablízku žádní zahraniční zpra
vodajové, takůe budou moci jednat bez rukaviček. Zároveň připomínal,
zpřísnění zákonů a že pokud se ke mně přidá jen několik dalších lidí bubudou to posuzovat jako přestupek’nepovolené manifesv.ee a napaří mi hned
10.000 Kčs pokuty a v případě, že si někdo-dovolí při tomvyvolat nějaká
hesla či nějaké jiné nepřístojnosti budu za to odpovědný právě já. Čpět
poukazoval ná nějaké telefonáty, které údajně měly sdělovat,že bude'po
ložena výbušná nálož do jakési budovy v Šumperku a to že je právě výsled
kem takových počínaní jako KhEXxsmkuteŽKXfcx^áx je poxládání kytek či za
palování svíček. Stejně důrazně mne varoval před cestou do Vítkova ke hro
bu Jana Zajíce a že právě tam bych mohl dopadnout ještě hůř.
•• Odpověděl jsem, Že mám v úmyslu zapálit před Střední průmyslovou ško
lou v Šumperku na níž studoval Jan Zajíc dvě svíčky', jednu za něj a druhou
za Jana P8Lacha,a to proto, že jsem byl zadržen před hřbitovem ve Všetstech 21.ledna 19Ö9 s nebylo mi umožněno tam tutoG5vicku zapálit. Dále,xŽH
jsem řekl,, že nemají právo mi ‘Zoůfsatý bránit nebot jako obyvatel města
Šumperka mám právo tak-to uctít hrdinský čin šumperškého studenta, studen
ta po kterém možná že už zanedlouho bude pojmenována
právě tato ško
la. Na připomínku, ěo budu dělat, když by tuto ulici z obou stran uzavřeli
jsem řekl, že v tom případě zapálím tyto svíčky před blízkým xl.ostelíkem,
na křižovatce této ulice a pokud i tam mi to bude zabráněno pak našeho ?ixx
pravoslavného kostela sv.Barbbry v blízkém parčíku. Upozornil jsem je rov
něž na^HezSkonná počínání, kdy by mi chtěli v tom bránit, nebot MěNV jim
k tomu dooosud žádné povoiení_nedal. Na, to mi^odoaxed^li.. Že to
dá ješ
tě zařídit.
h vyslechli pry velke množství lidi v Šumperku a nik
do si pry ňep/eje sby se ně/akým způsobem vzpomněla památka Jana Zajíce a
dokonce w mluvili se spolužáky Jana Zajíce z SPŠ a žádný z nich'S’echce
tnto výročí jakýmkoliv způsobem vzpomenout, a že tedy mé počínání by bylo
nemířeno i proti veřejnému mínění v Šumperku.

~

Vydávám originál zprávy odvysílané do Radia Svobodná Evropa, která byla vzá
pětí odvysílána do éteru. Odvysílání do RFE bylo přirozeně telefonem.
VH.

Bohem celé té doby chtěli zjistit, kdy se chystán, k odjezdu do Vítko
va a když j3em se k torzu nevyjadřoval, zadržovali mne celou noc až do
7,30 hod., Kdy jsem byl propuštěn. Musím po pravdě říci, že jejich pozděj
ší jednání bylo takřka gentlemanské a byl jsem počastován i jednou Šofolou a ráno horkým Čajem. Když se jim zdálo, že se již do Vítkova nedosta
nu byl jsem odvzezei) dokonce ež před důr, V.kže jsem b; 1 na rozpacích zda
nakonec za to nemam^poaekovat. Bylo charakteristické, ze většinu čxasu
na Bezpečnosti jsme se stélex sx stále vraceli k přestavbě a demokrati?:- ci
a Izn říci, že jsme se navzájer. přesvědčovali oni mne o neudržitelnosti
současného kursu v Sovětském svózu o narůstajících problémech, které nako
nec povedou k pádu GorbaČovu, zatímco já jsem jim vyprávěl o lavině demo
kracie, svoboaaých vclaoách a socialismu sociálně-demokretického typu jež
nakonec povedou k pádu československého brežněvizmu a pozůstetkůr stalini
smu. Dokonce jsemvstoupili do mnou právě zekládané “Spole
čnosti o znovuziveaěXl°prazaneho lístku"• Což zdvořile odmítli.
Asi va 13,00 hod jsem se vypravil k zapálení svíček jnsprxx u Střední
•průrysloVé školy v Šimperku & to tak,ebych uvedenýu pěétní vzpomínku mohl
uskutečnit před půl druhou hodinou tedy dobou v níž Jan Zejíc strašlivě
trpěl v hořícím plameni na Václavském náměstí právě před EC lety. Není ji
stě náhoda,i že na Vrchlického ulici, kterou jsem právě čel přijela 8 zestevila 20 m přede mnou dodávka VB ž nížx vyskočil civil a příslušník unif
ormovaný a kvapně se ódehr&lerk paneláku,3kde horečně studovalirjněne1 na
zvoncích, patrně asi zase chtěli varovat nějakého mladého občana, aby ne
vycházel z domu. K této úvaze mne vede to, ze v některých středních ško
lách se dokonce veřejně studenti upozorňovali,&by v pátek a;sobotu xříiiž
se zdržovali povětšině doma, tatáž tutéž výzvu vyhlašovali i na některých
pbechých školách v Šumperku, lodle některých, očitých svědků byly do Šumpe
rka povolány'posily z jiných měst,okresu a možná, že i ze .vzdálenějších
míst. Ví se dokonce i o zadržení dalších několika občanů z nichž někteří
byli po třech hodinách propuštěni.
fU Střední průmyslové školy k níž jsem zanedlouho bez-překážek dorazil
. stála na. jednom rohu hlídka VB s p licejním psem a píed školou se.prochá
zeli dva uniformovaní příslušníci e nimiž jsem se míjel před vchodem do
školy, lo něk^Lika krocích jsem se rozhodl položit tyto svíčkyeu výklenku
v dláždění před školou tom kde končí travnatý záhon. Žádné vyvýšené místo,
kde by sa to dalo uskutečnit. tsm není. Po několik?, marných pokusech o za
pálení-obou svíček ve vichru, který se v té době proháněl n*?d celým severo
moravským krajem /a dokonce myslím, že podle 7?VNv Cstrcvě vyvracel stromy/
js«x>žxtsxx.8^žlKKÍxxx^xixGstiCíiou vzpomínkou na Janovu' obět jsem se s tím
to pro ná3 tak smutným a z..roven zavazujícím místem rozloučil. *si oxo.l'iG
metrech ke mně přirazilo osobní auto z něhož vysedl aix příslušník v civi
lu, legitimoval se mi a zároveň u.ne požádal o občanský průkaz.z něhož si.
vy.o-sl údaje & bez dalšího.mne oropustil. nicméně v blízkosti našeho domu
jsem již byl očekáván mým yřxázháxsiíkí® nočním vyšetřovatelem který na
mne z euta zavolal otázku:"A tím vaše činnosti tvdy v Šumperku skončilo?”
Šikém : "Ano, řekl j3em Vám. přece na rovinu, že se pokusím o zapálení sví
ček u Střední průmyslové ŠKoly a nic víc že nemám v úmyslu. "Ani bychom vám
to nedoporučovali, " vyslovil ještě jedno v&rování.
.
Vft.
Nejiípínéjái iiifunnace na téma:
OBJEDNÁVKA

ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA

V EXILU A SAMIZDATU
Chcele li získat základní informace o dosnil jen neúplně zmapovaných proudech našich lite
rním, objednejte si příručku „česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu", určenou pře
devším pro naše školy. Informalorium pro učitele, studenty i laiky vzniklo přeprecuváňím
a doplněním vysokoškolských skript, připravených roku 1990 týmem olomouckých bohemislů u okamžité lozebraných.
Publikace obsahuje kromě medailonů nejvýraznějších osobností českého literárního exilu
i domácího sám zdát ti (Ivan Blatný, Milan Kimdera, Josef Skvurecký, Ludvík Vaculík aj.) rov
něž přehledové kapituly o časopisech, vydavatelstvích a edicích, o poezii, próze, dramatu, lite
rami vědě u samostatnou část věnovanou slovenské samizdatové a exilové tvorbě.
Iníoiinaloiiiiin ^yjde v září 1991 v olomouckém nakladatelství Hanáckých novin, bude stál
přibližné 35, Kcs. Zajistit si je můžete i prostřednictvím připojené objednávky. Rozsah pří
ručky asi 160 stran.

Objednáváin(e) závazně ... ks publikace česká a slovei
Objednané výlisky udešlele na dobírku na adresu:.......
................................................................................... V.....

Objednávky adicsujtc; Hanácké noviny, Mielialská -1,

»ská liteiatuu v exilu a samizdatu.
........ dne..................... Podpis...................
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