První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
Chtěl jsem být Jen malým plamínkem v tenmotách,..

3. března 1995

života

25. února pohnutého roku 1969, kdy v
Praze podstoupil oběť vlastního života
šumperský student Jan Zajíc a následoval
tak příkladu Jana Palacha.
Osmnáctiletý hoch pozvedl planoucí
pochoděň poznání, v čem že spočívá cena
života: V touze po Pravdě, která musí
platit a projevit se i v lidských vztazích, v
odpovědnosti za druhé, za společnost, v
příkladu a v službě a především v odvaze
k oběti. Poznání, že v oběti je skryta věč

se nevyvažuje jen konzumními hod
notami, o které po většinu svého času usilujeme a na nichž až příliš ulpíváme.
Zisky, peníze, úspěch a blahobyt jsou vě
ci pro život jistě příjemné a potřebné, ale
pravou hloubku a cenu lidského bytí ne
naplňují. Jeho vlastní smysl je třeba hle
dat někde jinde.
Jsou zdroje, ke kterým by měl člo-'
věk žíznící po skutečné ceně života vždy
znova přicházet a z nich se napájet, aby
jednou nemusel tváří v tvář smrti slyšet:
"Blázne, čí bude všecko to, co jsi nashro
máždil?" K těmto zdrojům patří i datum

nost, proměnil Jan Zajíc v čin. Stěží opa
kovatelný, ale všechny zavazující jeho
posledními slovy: "Ať už jste kdekoliv na
tomto světě, zapřísahám vás! Lidé - ne
blázněte!! (z básně "Zlý sen") "Nedělám
to proto, že by mne omrzel život, ale prá
vě proto, že si ho až příliš vážím." (z do
pisu rodičům) "Umřel ten, kdo žil jen pro
sebe." (z dopisu občanům) "Láska, ta celé
věky přežije a nic ji nezabolí." (z básně
"Podzimní vyznání")
Věru, že "nikdo nemá větší lásku
než ten, kdo položí život za své přátele.”
(Evangelium podle sv. Jana 15,13)

Jiří Veber ,

Poslední

RES PUBLICA

Mísa

Slyším vaši zbabělost
Křičí v polích
Ave ve městech
skuhrá na rozcestích
jektá strachem ze smrti
a necítí, že smrt upozorňuje a vábí
Bije z věží kostelů
umíráček národu a zemi
Ve jménu života vašeho
Hořím
Jan

Tvé oči jsou jak macešky
- snad do nich chodí hvězdy spát
V tvých očích jsou vidět dálky
je z nich cítit vůni krásy vát
Tvé oči jsou jako by povídaly
tu nejkrásnější povídku,
proto se nezlob když ti řeknu
malý
a něžný
semišový medvídku.
Olbram Zoubek - pamětní deska Jana Zajíce na
budově střední průmyslové školy v Šumperku

Dr.Ing.Josef Zolman

V souvislostí s aférou BIS se To
máš Ježek konečně rozhoupal a je
konečně tam kam patří,v ©DS. Aférou
není a to jenom proto, že se to tý
ká malého počtu vlastníků,oro kte
ré připravil zákon, kterým se res
tituuje Dodle komunistických cen.
Je to ze vše.ch restitučních zákonů
jediný, který používá opětně zlodě
jských cen na jejichž základě bylj.
j.iž vlastníci jednou okradeni. Fan
Ježek místo, aby zalezl,se tímto ve
řejně chlubí a málem si chce nechat

May God bless
your life
this Christmas
and always.
Washington
.
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1. Pavel a Zdenka Bartošovi: HLAS AND. 1991
2. Zápis 6 výsledku hlasování v obci Šumperk, 1994»
3. "ZSČ" 1.3.1945: tétyčit nad Berlínem prapor vítězství
4.
Churchill o Polsku.Hlas polskéh-o. lid|u.
Spojenci u Kolína nad Rýnem.
Nezapomeneme nikdy hrdinů Rudé armády.
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ZÁPIS O VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OBCI

T/2

Místní - městská komise, ustavená podle zákona o volbách do zastupitelstev y obcích v počtu ................. členů
v obci (oěstě) Šumperk, okres Šumperk,
na podkladě zápisů okrskových volebních komisí zpracovala výsledky voleb do obecního a městského zastupitelstva.
V době zpracování zápisu přítomno ..... členů, tj. nadpoloviční většina.

Číslo obce .................... . ................ . .............................. . .............................. . ...................................... . ......................
Typ volby ....... . ................................................ . .............................................................................................................
Počet volebních okrsků ......................... ........ . ............... • •.............................................................. . .................... ........
Počet okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování ....................................... . .................... .
Počet volebních obvodů ....................................
i................................ .
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů ................. . .............................. . ..................... • •••..........
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka ............................................ . ......................... . ..................... •..........
Počet odevzdaných úředních obálek ............... . ......................... . ............... . ......................................
Kontrolní číslo - NEVYPLŇOVAT •......................................................................................................................................

225O1
132ro
13271
5’2529

Jména kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva a na kandidátce která volební strany byli uvedeni (podle volebních
obvodů):
Zvole ný kandidát
Poř. Jméno a příjmení, datum narození

Pcř. Voleb. Volební strana
čís. obvod Cis. Název

1
Aí

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

901
901
901
901
46
47
47
47
20
37
221
902
274
135
13
53
53
53
53
53
1
1
903
903
903
903
228

Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Moravská národní strana
Komunistická strana Cech a Moravy
Komunistická strana Cech a Moravy
Komunistická strana Cech a Moravy
Důchodci za životní jistoty
Strana demokratické levice
Koalice CMSS, HSD-SMS, ZS
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení LSNS, SZ, SD(OH), NK
Koalice SPR-RSC, SDCR
Občanská demokratická aliance
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Křesťan.a demokrat.unie-Ceskosl.strana lidová
Křesťan.a demokrat.unie-Ceskosl.strana lidová
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Koalice ČSSD, SMV

- -vy-q

li

1
4
2
9
1
1
3
6
1
1
6
2
1
1
n£
1
11
9
3
7
1
9
1
6
7
14
2

Zdeněk Brož, 3.05.1957
Vladimír Štěpán, MUDr., 5.05.1958
Jiří Blahna, ing., 10.12.1942
Jiří Vychopeů, ing., 21.09.1955
Jiří Kvapil, PhDr., 1.09.1939
Zdeněk Přikryl, Mor., 3.09.1953
Oldřich Subrt, ing., 4.07.1950
Milan Pavlas,. 17.04.1951
Zdeněk Vitásek, 29.07.1946
Pavel Nevím, 21.05.1946
František Vykydal, 14.07.1944
Jan Polách, 22.06.1942
Milan Mátl, ing., 30.10.1935
Miroslav Horáček, 20.07.1958
Miroslav Mitrofan, 24.11.1954
Petr Krill, ing., 27.05.1941
Jaromír Mikulenka, MUDr., 24.10.1946
Jan Korger, MUDr., 3.11,1937
Igor Kroupa, ing., 6.10.1951
Václav Serstner, MUDr.. 30.09.1940
Vladimír Vizina, ing., 21.12.1955
Petr Schlemmer, MUDr., 25.11.1956
Zdeněk Zerzán, 28.04.1937
Petr žák, MUDr., 30.07.1962
Petr Král, 26.02.1941
A nton í n D v ořák, MU Dr., 13.04.1944
Bohumil Ramert, ing., CSc., 16.08.1937

Naše: obecní zastupitelstvo v tomto složení odmítlo
vyhlášku ačkoliv na př. ve městě Brně byla schválena.
Nemám z toho dobrý pocit, protože začíná to někdy jen
neschválením vyhlášky minimálně omezující již zcela
pobočka Konfederace politických vězňů,
vydána nebude. Po krátké diskusi tak roz oklepané po sametové sprše staré komunisty a může to
I
hodlo městské zastupitelstvo s tím, že končit novým záluskem na cizí majetek pod
existuje dostatek legislativních možností k průhlednou záminkou veřejného prospěchu.
potrestání konkrétních zločinů komunistic Jelikož asi hlasování o tomto bylo tajné
kého režimu.
(hn)
. občané se už nedoví jak který poslanec
Hlasoval. J-isté je, že ve správních radách některých významnýLíTK1
ch šumpersk.ých podniků se dnes schází rukou nerozdílnou bývalí
LLJi
obrkomunisté s některými představiteli města, k vítězným tanečkům
Igore, smím prosit?
V.H.
zakazující veřejnou agitaci a propaga
ci KSČM a nástupnických oraganizací
KSČ, jejíž vydáni požadovala šumperská

Ža svobodné Československo
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CHURCHILL O
■ Anglicky ministersky předseda
Churchill ve svém projevu v dolní
sněmovně zabýval se válečnou a
mezinárodní situací. Jaká vznikla
po Krymské konferenci.
O kritice toho, že Francie nebyla
pozvána na Krymskou konferenci,
Churchill prohlásil, že veliké stály,
Jež se konference zúčastnily, byly
tuho mínění, že, poněvadž ony ne
sou v největší míře hlavní tíhu
války, nemohou dopustit Jakýchko
liv omezeui Jejich práva se scházet,
kdy ony to uznají nutným. Francie
má mnoho důvodů přijmout rozho
dnutí, dojednaná na Krymu. »Kdyby
zítra,—pravil Churchill—se němec
ká m£ic zhroutila, nevyskytlo by se
nic nepředvídaného nebo neurovnaného evropskou poradní komisí.< .

Bývalá Společnost národů "byla
málo využita a nevyhovovala svým
úkolům. »Ona bude nahražena mno
hem silnější organisaci, v niž bndou
Spojené státy hrát životuě důležitou
úlohu.<
V otázce Polska Churchill řekl,
že Polsko by bylo do základů zni
čeno, kdyby nebylo podivuhodných
činů, a obětí Rusů. Polský národ
byl nrčen Hitlerem k zániku nebo
otroctví. »Podporujíce ruské poža
davky ohleduě Curzonovy linie, —
pravil Churchill — odmítám a za
vrhuji všechny předpoklady, že Jsme
přistoupili na pochybný kompromis
nebo ustupovali sile nebo strachu.
S hlubokou jistotou mluvím o zá
sadách politiky spravedlnosti, jimiž
se řídí nyní po prvé všicnni tři
velcí spojenci.«

Tři velké státy souhlasily s tím,
že Polsko má dostat značné pří
růstky, mezi tím Gdánsko, velikou
část Východního Pruska, na západ

1. břežna 194.5

fylvoé ialpy drultl belcťiiiké frontě

POLSKU

a jih od Královce, široký pruh p6břeží Baltického moře a oblast Hor
ního Slezska. Udržení nového úze
mí nebude pro Polsko příliš těž
kým. Není obav, že to bude příči
nou nové odplaty Němců, nebo bu
de semenem nových válek.
>My v této válce děláme mnohem
radikálnější a efektivnější opatření,
než po minulé válce, poněvadž
mnohem více víme o tom, jak
předejít na mnohá pokolení němec
kým útokům. Při existování mezi
národní organisace budou všechny
národy, velké i malá, vítězové i
poražení, chráněny od útoků zákony,
o nichž nebude sporů, a meziná
rodní vojenskou mocí.
Tři velmoci souhlasí 8 tím, že

121 3paAHHHÍB
nepeA cyßOM <
IJumh anon 5-fl CKJiajt napojnoro cyfla DpucrynnB ao bucj^xíb
Ai.ia cniBnpaniBHiiKiB ěymnol ahpeKnil noainií i po3BÍAnoro BiAAi.iy
MÍniCTepCTBa bíHhíi.
Jío BÍAnoBlAa.ii>HOCTÍ npniarnyTO
121 1OA., B mucaí KOTpux ocoón,
ÍIKÍ SafllIHÍOTh IHCAfl I.cíuhh 1944 p.
«mu AupeKTopa nojiuil, za bcí íhciieKTOpu no.iio.tl, TaBui areaTU i
Apyri.

Hlas polského lidu
Ve Varšavě se konala přehlídka
polského vojska za přítomnosti pre
sidenta Beruta, gen. Roli-Žimerského a sovětského vyslance Lebe
deva. Přehlídce přihlíželo na 100.000
obyvatel, kteří po slavnostním de
file demonstrovali pro varšavskou
vládu, polskou armádu'a spojenec
tví polsko-sovětské.

přijetí Poláky návrhů, týkajících
se východních hranic, a také zá
padních hranic, nakolik je to možné
již dnes určit, je nutnou podmínkou
utvoření a budoucnosti mocného,
nezávislého, Jednotného polského
státu.«Churchill řekl,že z Krymské
a z předcházejících konferencí si
odnesl dojem, že maršál Stalin a
sovětské vedoucí osobnosti chtějí
žít v šlechetném přátelství a rov
nosti se západními demokraciemi.
Churchill vyjádřil svou nadějí,T.e
polská armáda, která nyní bojuje
pod anglickým velením, uzná novou
polskou vládu. A těm, kteří nebu
dou chtít to udělat, bude možno
navrhnout občanství a svobodu v
Britském impériu.

Rumunská vláda
odstoupila
Generál Raděscu, rumunský ministerký předseda, oznámil včera
králi o odstoupení jeho vlády. De
mise byla přijata a král již začal
porady o utvoření nové vlády.

4ií

awiepiKaHCbHnx
JlÍTaKÍB

1100 BaJKKiix ĎaMÓapAyBajibWHKiB
B cynpoBoAi 790 BumiuiyBaiiB 27.
.noToro upoBe.w najiir na Be.wi
3ajii3uoAopo<Kui ■ Aeuo b JTeňimiry
i 1'a.i.ie, ua nimiimiitt 3axiA bía
Jlenuuiry.
2u. i.noTOro ao 900- jiiTarciB s 6as
aßioHoeniß aaepuKaHCbKoí onepatubiioI ecKaipu, npoBeau iiajÍT ua
patlou KanT0 (Hnoiiiu). Kpi.u wo,
kojio 130 aiiepBKauci.Kiix oiiraKie
«airaioMa KpinocTb B-29« čouůapAyßajiu paftou Tokío.

da «BoöoAuy» ‘texosmax«». doentua rasera 1-ro 'lexocaoaauxoro íopuysa 8 CCCP.
Tydává oddálení uvity a propa^aadj.

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO S B O R U V SSSR

ROČNÍK 2.

. ČTVRTEK, 1. BftEZNA 1945

ČÍSLO 5G

VZTYČIT NAD BERLÍNEM
PRAPOR VÍTĚZSTVÍ!

KpOHOKl
AO nepeMorw
B. — B KapnaTCbKHx 6ohx npoTn HÍMenbKO-MaAupcbKiix aarapOmikIb námi boTiih buhrujid qn wa.io
«cnpaenx spaauiB BiABárn Ta BjtiU8H. Ha AOBroiiy ĎoftOBOMy ni.uixy
uímuí ne pas aasnaau cmny Hamol
apTUAepil, TaHKHCTÍB Ta niXOTHBIlÍB.
B 6oax BuunaqyBaAHca paAOBi, koManAupl, B3B0AU, póru i niApoaAi.iu.
CboroAHi mu npncmyeMO 3-tio
CTOpiiiKy ycniiiimiM aíhm posbíahhkíb HaAnopymiKa Jlerapa, Ae nuíuerbcn npo Té, hk poTa BHKona.ia
óoiloBe aaBAauHH ahh — npoBe.ia
yciiimno po3BÍAKy 6ocm, saxonujia
10 »H3UKÍB«, HilKe
i mne
BIIKOB^HHH ÖOflOBOrO SaBABHHH K05Khum óiflueax XHTpicrb, iuiuiaTiiBa,
Bucoiia oriießa aKTUBíňcTb i HanojierinnicTi., — ocb mo aaňeanesit.io
öAecKymfl ycnix.
BoroBaTH sa CraTyrOM — 3namfTb
touho BHKOnyBaru nám KOMaiiAupa,
B1IHB4HTD JKIIBy illílliaTlIBy ft K.MÍT.muicTb. Ca«e tuk i Aiwn b poshíauí 6i8ui póru iiaAiionymiKa Jle
rapa. He 3Baa<am'iu na' ck.tuahí ft
thjkkí vmobh ripcbKO .licnarol míchcboctí ra BiAuattAymiiuň onlpmpoTUBiiiiKa, hh pora Aem.-y-Aenb ycnimuo BUKOiiyc öofloßl saßAamiH.

O

Válečná rada 4.«ukrajinské fronty zaslala u příležitosti 27. výročí
zrodu Rudé armády, velitelům všech Jednotek působících na 4. ukrajin
ské frontě pozdravný telegram, Jehož překlad uveřejňujeme.
»Válečná rada frouty zdraví generály, důstojníky, poddůstojníky a vo
jíny Jednotek a úřadů u příležitosti 27. výročí Rudé armády. ,
Udatná Rudá armáda, založená» vychovaná komunistickou stranou
bolševiků a velikými vůdci Leninem a Stalinem, pokryla se nehynoucí
6lávou v boji za svobodu a nezávislost sovětské země a stala se nejmocuější armádou světa. V době Vlastenecké války* Rudá armáda, vedená
geniálním vojevůdcem nynější doby, Stalinem zasadila německým voj
skům drtivé údery, očistila sovětskou půdu od fašistického neřádu a ví
tězně bojuje na nepřátelském území za úplné zničení fašismu.
• Udatná vojska 4. ukrajinské fronty vyplňovala rozkazy Vrchního velitele,
maršála Sovětského svazu Stalina, prošla v bojích od Stalingradu, Miusu,
Moločné, Krymu ke Karpatům, úspěšně překročila Karpaty a bije dále \
nepřítele. V bojích za sovětskou vlast, za Její svobodu a nezávislost
slavní vojáci naší fronty, tak Jako celá Rudá armáda, nesou vysoko
kupředu své bojové prapory, přibližují okamžik našeho konečného
vítězství nad lítým vrahem slovanských národu a všeho lidstva. Válečná
rada je přesvědčena, že generálové, důstojníci, poddůstojnici a vojíni
vynaloží všechno úsilí, svoji vůli a odvahu v závěrečuém boji proti
německým okupantům a do důsledku vyplní rozkaz Vrchního velitele
maršála Sovětského svazu Stalina »Dobít fašistické zvíře v jeho vlastDÍm
brlohu a vztyčil nad Berlinern prapor vítězství!«
Neclit žije 27. výročí zrodu Rudé armády!
Necht žije veliká slraua Lenina-Stalioa!
Nechť žije náš milovaný vůdce lidu, Vrchní velitel, maršál Sovětské
ho svazu, Stalin!.'
'Telegram je podepsaný arm. gen. Petrovem, náčelníkem štábu fronty
a ostatními členy Válečné radj.

\
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Za ivpbodné čeikoslovensko

У Легара чимало молодих, необстрмених бШщв, у них богато
евтуз1аму, але мало бокового досВ1ду. Та це не було на перешкодЕ
Там бу вал I во1ви як шдпоручек Фотул, дес. Баранець, дес.
Кроупа, хвоб,

Маршиц та. 1нпн

власиим
прикладом
показували
молодим, як треба Д1яти.
Бойова практика роти надпору
чика Лагера, як 1 богатьох гнпшх
передових шдроздшв, вчить нас *
\ де впевнен^сть, ч’1тк1сть, 1н1щатива
1 наполеглив1ст в д1ях, там щодня
досягасться перемоги над ворогом.
Виковання денного бобового завдання — невцступний закон во1яа
— кожпий бойовиП наказ, виконаний в строк — ‘новей крок

до нашо! славно! перемоги.

1. března 1945

• Vojska maršála Rokossovského
dobyla nového vítězství
Včera vydal maršál Stalin rozkaz adresovaný veliteli 2. běloruské
fronty, maršálu Rokossovskému a náčelníku štábu fronty gen. plk.
Bogoljubovovl. V něm se praví.
Vojska 2. běloruské fronty dnes, 28. února, dobyla měsl Štětínek
(Neustettin) a Prechlau — důležitých dopravních středisk a mocných
opěrných bodů německé obrany v Pomořanech.
Hlavní město Moskva vzdala hold vítězným vojskům 12 dělostřelec

kými salvami ze 124 děl.

/»

Veliteli 1. samostatné čs. brigády v SSSR
řádu Suvorova a Bohdana Chmelnického
'
'
plk. SA.TORIE JANU

Válečná rada fronty blahopřeje všem příslušníkům brigády k pojme
nování »PREŠOVSKÁ«. Přejeme dalších bojových úspěchů v boji za
úplné rozbití německo-fašistických vetřelců.

Velitel vojsk 4. ukrajinČlen válečné rady
ské fronty
4. ukrajinské fronty
Rudá armáda osvobodila
arm. gen. Iv. PETROV
gen. plk. L. MECHLIS
americké důstojníky
Rudá amáda osvobodila v ŠumNáčelník štábu fronty
binskéra zajateckém táboře u Bydgen. por. KORŽENĚV1Č
goště mnoho amerických důstojníku,
kteří se nacházeli
velmi zubo
ženém stavu. Jejich stejnokroje Jim
byly Němci odebrány a býlí pone
cháni Jen v hadrách. Sovětské ve
lení se o Američany hned postaralo
a zařídilo Jim návrat do vlasti. Ame
ričtí důstojníci prohlásili, že nikdy
nezapomenou pomoci sovětských
vojáků a budou věčně pamatovat
hrdinnon Rudou armádu.

Obdobná blahopřáni obdržely také: brigáda gen. Klapálka, k pojmeno
vání >Prešovská<, dělostřelecké pluky pplk. Bočka, mjr. Fajta a kpt.
Šajnera, k pojmenování »Jaselské«.

NEZAPOMENEME NIKDY
RRDINŮ RUDÉ ARMÁDY

Velitel brigády plk. Satorie zaslal velitelství 4. ukrajinské fronty
děkovný telegram za blahopřání k pojmenování brigády »Prešovskou«
v němž se praví:
»Jsme hrdi na to, že bojujíce po boku chrabrých vojsk 4. ukrajinské
fronty, pod Vaším dovedným veleníuj, jsme mohli být za na^e skromné
Boj za civilisaci a štěstí. zásluhy hodni tak vysokého ocenění velikého vojevůdce a nejlepšího
přítele československého lidu — maršála Stalina.
celého světa
Ujišťujeme Vás, že v dalších bojích vynaložíme všechny své sily spolu
Americky pozorovatel, který se s vojsky Rudé armády, Jak pro úplné osvobození československého
nedávno vrátil ze Sovětského svazu území, tak pro završení rozbiti hitlerovské armády na území Německa.
prohlásil o Rudé armádě: »Byl jsem
Náš lid nikdy nezapomene hrdinů Rudé armády, kteří nešetří svých
udiven nejen zbraněmi a válečnou životů a vyhánějí nenáviděné německé vetřelce s půdy bratrského slovan
technikou, ale hlavně způsobem boje ského Československa.
Díky osvobození značného území Československa Rudou armádou,
Rudé armády. Každý sovětsky voják
bojuje s vědomím, že je to boj za můžeme tvořit dnes svou novou, demokratickou armádu, prodchnutou v
civilisaci, za štěstí vlastni a za takovým duchem, Jaký rostl v nás ve společných bojíčh s Rudou armádou
od Sokolova—Kijeva—Prešova—Popradu.»
štěstí celého světa.

Za svobodné Československo

, 1, března 1945.

POSTUP * ČERVENEJ ARMÁDY
V POMORANSKU

ZE SVĚTA i
— V .Dánsku vypukly slávky
dělníků v Odense, Mitelfar, ^Jyborgu a na ostrově Schinen. Stávka
dánských železničářů se rozšířila na
Jutsko. Vlastenci zničili vlak, ve
kterém Jel nový vojenský velitel
Dánska, gen. Lindeman. Jeho štáb
v utrpěl ztráty na mrtvých a raně
ných.
— Řecký ministr spravedlnosti
vydal nařízení, podle kterého byly
osoby, které Němci propustili z
vezení, opět zatčeny.
— Anglický král Jiří přijal
francouzského ministra zahraničí
Bideaulta'.
— Vyslanec francouzské repub
liky v Moskvě gen. Catroux předal
na slyšení u předsedy nejvyšší ra
dy SSSR Kalinina svoje pověřovací
Jistiny.
—. V Rakousku byla založena
illegáiní strana, která má již tisíce
členů. V okolí Yídněr Je čilá par*
tyzáuská činnost. Mosty Jsou vyha
zovány do povětří a doprava je
desoi^anisovaná.
— Ze Štokholmu se oznamuje,
že v Oraoienburku, Wittenbergu a
městě Braudenburku vypukly nepo
koje hladovícího obyvatelstva. Do
dávka potravin byla zastavena.
— Německá vysoká politická
škola v Berlíně přesídlila do Mni
chova. V budově školy byla zříze
na nemocnice.
— -Ze severní Itálie docházejí
zprávy o zvěrstvech páchaných,
Němci na civilním obyvatelstvu.
Italská vláda prohlásila, že všichni
vinnici budou potrestáni jako oby
čejní zločinci.
— Italští vlastenci zničili za
měsíc leden v Udino 3 vlakové
soustavy. V Contebe "přepadli stani
ci, zničili 22 transformátory, 2 lo
komotivy, á elektrické lokomotivy
a mnoho vagonů.

Strana 5.

Z operačnej zprávy Sov. inf. kancelárie z 28. februára:
28. februára na juhozápad od Kráfovca obsádily naše vojská
obce Grünlinde, Verwegen, Lemkunen, Otten, Gottesgnade, Friedrichshof.
Vojská 2. bieloruskej fronty mimo Štetínku aPreschlau dobyly
ešte iných 50 obcí, medzí nimi Svernigatz, Glashütte, Neugut, Eisen
hammer, Grabau, Gross-Karzenburg, Sparsee, Streitzich.
V priestore Vratislavi pokračovaly naše vojská v bojoch o zničenie obklíčeno] nepriatefskej skupiny a dobyly predmestie Klein-Tschansch,
hutnicky závod »Schwarzj, plynárňu a obsadily 10 domových blokov.
Na oslatných úsekoch fronty hliadková činnost.
Behom 27. februára bolo zničených 29 německých tankov a 6 lietadiel.
<

Spbjenci u Kolína nad Rýnom
Dobyto 14 miest — Zajato 8.000 Nemcov

i

Spojenecké'vojská postupují vých^né od Erkelenzu a obsadily
Kdkuih, Betschěmlch a vkročily do
Konigshofenu na Tavom břehu rieky
Erft. flaléj na Juhovýchod posiúpily
tankové Jednotky o 10 km a,vkro
čily do města Siindorf, ležiaceho
16 k/a na západ od Kolína nad Rýnom.
Na severozápad od Súndorfu bol nepriatef vytlačený z mnohých obcí,

Bitburgu bola na troch miestach pře
rušená cesta, ktorá spojuje toto město
8 Trevíroín. ,Boly tu očisteDé odnepriater» mestá Oder-Stedem, Essingen
a Mekkel. Iné spojenecké oddiely
vkročily do Irrelu aGilsemu a oči
stily od nepriatefa Niederweiss a
Kaschenaach.
Ďalej na Juh spojenecké vojská
vkročily do Wasserbiiligu,' ležiaceho

Na východ a juhovýchod od
Duřenu obsadily spojenecké vojská

v stoku riek Mosel a Saar.

mestáEschweiler a Jacobswillesheim
á bojují v uliciach Wettweisse.
V úseku Glirtgenu bolo od nepriatela očištěné město Nideggen.
U Bitburgu dobyli spojenci
mestá Nattenheim, Matzen, Flüssen
a vtrhli do Bitburgu. Na juh od
—'-V jedné oblasti osvobozené
Itálie byla dána do provozu elek
trárna, která zásobuje Řím elektric

kým proudem.
— Do Bukurešti přijel včera
zástupce lidového komisaře zahrani
čí Višiuský.
— Po projevu Churchilla o
Krymské konferenci byla předlože
na sněmovně otázka důvěry. Sněmov
na vyslovila důvěru ministerskému
předsedovi a jeho vládě 29G hlasy
proti 25.

Predmoslie ua riekeSaar je už híboké
10 km. Spojenecké oddiely obsadily
město Niederserf, ležiace 10 km na
východ od Saarburgu.

Behom 26. februára spojenci za
jali na západuej fronte 8.000 Nem
cov.

BiŇHa Ha TMxoMy
oKeaHL
JIk ne^eßac areucTBO Peífrep,
iirra6 oö’cAHauoro KOMasAyBaHua
OaŮpOGHHMH CHJiaMU C0J03HHKÍB i IllBA6HH03axiAHbOl .lacTBHH Tuxoro
OKeana uobíaojíjjhg, mo BiflCbKa cowbhhkíb 3aBHHJiH aicra Can-IciAOpo
1 MoTajbóau b 10 míjihx Ha nÍBuiuuuB cxía bía MaHÍJiu.
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Míly pťftali.

Někdy se zdA člověku cesta píími, ale nakunec
pflvede ke smrti.
(Pž. 16:25)

dnešní materialistický svět prodělává hluboké změny v
celé své struktuře i organizaci, dochází k mohutné expanzi
religiózního i okultního
hnutí, chladný intelektuálský
humanismus
proniká společností.
Zatímco vyspěle
z&mě
západního světa ustupují od svého ubíjejícího konzumního
materialismu, východní blok
prožívá bolestný pferod k
vysněné demokracii. která se' smutně Jeví jako pouhý pojem,
prázdný a bezduchý. člověk, ve snaze dosáhnout vyšší'h a
vyšších stuoňů ve svém domnělém vývoji, zůstává stále
stejný. Pom..cí vlastních ambicí, rar tonálního mySle”' čl
egoistické seberealizace se snaží překonat své vzpurné a
hříšné JA. Prožívá výsostné uspokojení nad ziskem nových
prestižních pozicí ve společenském žebříčku, a přitom pláče
v hlubokých depresích nad prázdnotou svého života, i když
svému okolí vnucuje představu o plnosti štěstí. Nepřeberné
množství informací proudí lidským mozkem, který je svou
vlastní kapacitou není schopen objektivně zhodnotit. Klamná
subjektivita se dá přisoudit téměř každému Jedinci. Lidské
poznání, byt:
sebevětší, se dá
i po více
než dvou
tisíciletích zredukovat na známý výrok - vím, že nic nevím.
Presto miliony lidí věří vědecky, kultivovaně a nanejvýš
chytré předloženým teoriím, hypotézám a postulátům o vzniku
vesmíru, vývoji
člověka, které na
základě naprostého
nedostatku důkazů ujišťují zdravě uvažujícího člověka v
přesvědčení, že tyto Jsou Jenom suché filosofie, komplexy a
lidskými slabostmi trpících individualit, výplody ješitných
myslí, neschopných podívat se pravdě do očí.
A hle, světe div
sě, nesčetné davy, nabubřelými
intelektuály počínaje, se hrdě a ostentativně prohlašují za
vědecky založené ateisty, aniž by sami dokázali předložit
adekvátní argumenty pro své tvrzení, ba dokonce bez znalosti
vědeckých dogmat samotných. Věřím, že v případě evoluce Jde
skutečně o dogma. Mnozí s obdivem hltají dokonale rétoricky
zvládnuté nesmysly
z úst předních
vědeckých kapacit,
profesorů či učitelů.
Ti však Jsou mnohdy, ale zcela Jistě
svou vlastní vinou, oběti dané indoktrinace. Z Jakýchsi
nepochopitelných
důvodů se
u nich
zastavují logické
myšlenkové pochody a přestávají se ptát, zda daná formulace
či tvrzení Jsou pravdivé.
Snad samy absolutistické a
diktátorské režimy přinutily člověka se netázat, spíše ale
člověk se svou egoistickou a pokryteckou podstatou usoudil,
Vydávají Pavel & Zdenka Bartošovi
HCJB
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že kladení otázek není v dané době na místě. A tak se
tisíce a miliony odnaučily tázat a netáží se dodnes. Nadále
hltají tu
onu proklamovanou le:. Euiur ísricky a bezhlavě
jásají nad prázdnými pojmy. nn m: ] ionorij podléhají davové
sugesci a znovu se ženou za pomyslnými metami,
které Jim
vytyčila nepatrná skupinka po moci toužících Jedinců, člověk
opět uctívá zrádné modly, totéž za:, Jen s Jinou nálepkou, a
pociťuje vrcholnou satisfakci nad tím, Jak dokáže měnit svět
a rozvíjet své poznání.
Pe.riccicky dochází k známému
"vymývání ‘oozků’, které postihuje každou epochu lidského
bytí, každou společnost. Po tisíce let se člea ěk snaží
hledat řešení své neutěšené situace v pomíjivé existenci ,
pokouší se postihnout pravý smysl života, Bohu žel, z
převážné části pouze v planých filosofiích, věří v účinek
transcendentální
meditace,
v existenci
reinkarnačního
procesu, odpoutává se v duševních cvičeních od reality svého
života a je přesvědčen o neomezené moci a schopnostech
lidské mysli. Vytváří si ‘zástupce boží' na této zemi a je
jim bezmezně oddán, ba dokonde se sám považuje za součást
boží bytosti. Tak se postupně stává obětí své vlastní
zvrhlosti, at již Jako v sehe "*rící ateista či náboženský
bl ouznlvec.
Froč vrak tento skeptický a pesimistický pohled na svět
a lidský život? Věřím, že vám, kteří zdravě a kriticky
uvažujete nejenom o smyslu bytí, ale i o sobě amotných,
musí být
logicky zcela Jasné, že
bez dotyku vyšší,
super inteligentní, moudré a spravedlivé bytosti by nemohl
vzniknout život na této planetě, ba sama Země by nikdy
nemohla rotovat v dokonalém kurzu na své oběžnů dráze, byť
by uváděný 'velký třesk' byl sebevětší. Navíc, pokud člověk
zná alespoň fundamentální zákony fyziky, má základní znalost
biologie a historie a snaží se objektivně uvažovat o známých
vědeckých trženích,
které naneštěstí pronikly
až do
školních učeonic, měl by velmi rychle poznat, že tyto samy
vyvracejí
podstatu materialistického
světového názoru.
Evoluci dodnes nepodporuje Jediný důkaz. Zpilované prasečí
zuby, obarvené opičí lebky či nepatrné úlomky kostí, které
proslavily mnohé 'moudré hlavy', mohou být zdravému rozumu
zcela pro smích. Smutné je, že velká většina lidí se vírou v
tuto filosofii stává stejně směšnou. Někteří se dokonce svým
intelektuálským
ateismem
ještě
ostentativně
chlubí.
Skutečností však Je, že tisíckrát opakovaná lež se často
stává obecně uznávanou pravdou, člověk pak podvědomě přijímá
evidentní
nepravdu Jako
neotřesitelný fakt,
aniž by
přemýšlel o alternativní možnosti. Bylo by ale chybou
domnívat se, že toto obecné povědomí Je zodpovědno za
zcestnost Jedince. Věřte, že každý z nás je příčinou svého
omylu, svého hříchu. Lidská společnost mnohdy kazí nejenom
dobré mravy, ale mění i myšlení a názory člověka jako
individuality, presto jeanou nikdo neobstojí s obhajobou, že
právě ona způsobila zvrácenost našeho srdce. Slova hřích,
pokání, Bůh, Ježíš Kristus Jsou dokonale zprofanovány. Zato
Hare Krišna, demokracie. humanismus či seberealizace Jsou na
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denním pořádku. Ptejme se tedy proč. Ztratily biblické
pojmy svůj význam? Jsou to jenom výrazy naivních křesťanů?
Brzy si ukážeme, že ani jediné slóvo’‘tííb'ie nepostrádá smysl
a pravdivost'.' A abychom se‘'nevznášeli jen v oblacích slov a ■
pojmů, použijeme všechny známé vědecké objevy a, důka/zy. K
Buďme si však jisti, že věda neskýtá jediný argument proti
Písmu. Problém vězí úplně jinde, a to v nás samotných. Ne,
nechci evokovat vaše
emocionální cítění či nahlodávat
svědomí. Přesto bychom si měli uvědomit, že jedinou bariérou
k víře jsou naše morální zábrany. Pokud bychom totiž
připustili dťuhou alternativu, a tou je kreace nadpřirozeným
Bohem,
třetí neexistuje, pak bychom museli bráť v" úvahu
všechny souvislosti s tímto přesvědčením spojené,
tedy
skutečnosti zmíněné v Bibli. Právě tyto jsou onou bariérou.
Patří k nim totiž shora uvedené pojmy, které díky morálnímu
odpadnutí lidstva pozbyly* na vážnosti, zcela určitě však ne
na významu a současnosti. Darwinismus a evoluční idea Jsou
dnes již vědecké... mrtvoly, J 'i když přežívají Jako součást
ateistické filosofie. Poslední ' výzkumy--vesmíru, zejména
popření "slavné" teorie , velkého třesku', genetika i se
svými
mutacemi.,
antropologie z ’ paleontologie,
stále
hledající údajné chybějící články ve vývojovém (řetězci,
neúčinné a nespolehlivé uhlíkové, uranové či potassioargonové datovací metody, zcela nedávno odhalené struktury
DNA, všenasvědčující důkazy o velmi nízkém stáří Země spolu
se známým faktem, že fantazie Darwinovi ješitné mysli nabyla
originální, nám -tak zřetelně poukazují na kreaci. Sama Bible
ve shodě s vědeckými důkazy poskytuje prosté logické úvaze
dostatečné svědectví. O všech vědeckých objevech i známých
skutečnostech si však povíme v některém z dalších vydání
Hlasu And a Jeho příloh. Vraťme se ale k našemu člověčímu
egu. Ateismus, agnostic ismus či víra v neosobní bohy, jsou
lidem velmi pohodlné. Umožňují libovolně posouvat hranice
svého svědomí, anebo vůbec žádné nemít a vznášet se v
egoistickém pocitu blažené sebespravedlnosti za podpory
transcendentální meditace či pozitivistického myšlení. Víra
v sebe se zdá být převažující. Ale pohleďme co dokázala.
Svět díky lidské "dobromyslnosti‘ spěje ke své totální
destrukci, i když v relativistickém pojetí dlouhověkosti
lidského života
se to
mnohým vůbec nezdá.
To není
pesimismus, ale holý realismus. Nebo může snad někdo tvrdit,
že směřujeme stále k dokonalejším metám? Uchlácholit nás
může pouze naše omezená mysl. Ale i ta nás neuspokojí.
Otázku o smrti můžeme odložit, ale nikdy se jí nevyhneme.
Dříve či později. Smutné Je však to, že hodnoty pomíjivé
zaměstnávají naše buňky více než ty životně důležité.
Milý příteli, těmito obecnými pohledy nesleduji nic
jiného, než pokusit se vyburcovat lidské morálně-volní
vlastnosti k pokusu osvobodit se od staletého dogmatismu,
sebezničujícího
materialismu
a chceš-li
otupující
monotónnosti schematického myšlení či zrůdného subjektivního
empirismu. V žádném případě se nesnažím svádět k naivnímu a
prostoduchému náboženskému bludařství nebo kategoricky

přesvědčovat o pravdivosti křesťanské víry, i když Jsem
o ní naprosto přesvědčen z morálních i racionálních důvodů.
Lidské podání Je v tomto případě často odrazující. Tradice
a fjaše ví asi ní slabosti jsou tané příčinou zkresleného
r'azoru rv.‘ •'"csťanství. cerrtcj, panoičkov*. ar»JJl~ i lidové
č,‘sborky vykonaly své. Přesto Jsem přesvědč , ž~ k poznání
pravdy může, při lít každý jaamec sám o své vlast
vůli. A
aapuLřebuje k Lomu usměrňující našeptávání ideologů, byť v
^e>cíe>bě spot ‘čensky uznávaných autorit. Nebezpečí vsak vězí v
odklonu k ccbespravedlnosti, povýšenectvl či sebclitujícímu
martvrstvf. Ext rémismus provází člověka na každé-' kroLu a
pojem tzv.
‘zlaté střední cesty* patří spíše ke starořecké
pohanské ka1okaghatii. Nechci ale ponechat závěr vých úvah
s
otevřeným
koncem,
ponechávajícím
prostor
k
vol aomyš 1 wkářství, a proti, ponechám posledrí sic» > autoritě
s trvalou hodnotou — Bibli, kterou považuji za jediné
východisko z pomíjivosti k smysluplnému bytí v dočasnosti i
ččnostl skrze Boha, uežiše Krista.
xZ

Bůh s//yámi

On
stvořil
z
Jednoho
člověka
všechno
1Idstvo, aby jej
lidé
hledali, zda
by se
ho snad
nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a
přece není od nikoho deteko.
'Př. 26a, 27)

Znovu připomínáme
mezinárodní soutěž
HCJB-U/RMF o
zajímavé ceny, mezi nimiž >.echybí ani zájezdy do Ekvádoru,
radiopříjmače SONY 2010 PLL aj.. Postačí zaslat pohlednici
se slovy *60.VÝROČÍ HCJB* + úplnou adresu. Neváhejte I
Všichni ti, kteří mají zájem o kazety s nahrávkami
pořadů československého vysílání nebo hudebního výběru
HCJB, o výměnu známek z celého světa za české ve stejném
poměru bez rozdílu hodnot, semínka Jihoamerických rostlin,
tiskoviny HCJB. v různých Jazycích či spolupráci s naší
celosvětovou misionářskou organizací, pište na adresu:
HCJB * Departamento Chacoslovako
17-01—00691 * Quito • ECUADOR

* Casllla

t
»uup

f/L4S AND — DOBRÁ NOVINA — HCJB. QUITO
Vysílání v 5:00 hodin UTÜ (ČSFR - 6:00 v zimě, 7:00 v létě) uslyšíte denně
v pásmech 11, 25, 31 a 49 metrů, na kmitočtech 25950,11835, 9610 a 6205 kHz.
vysíláni v 18:00 hodin UTC (ČSFR-19:09 v zimě, 20:00 v létě) uslyšíte denně
v pásmech 11,13,16 a 19 metrů, na kmitočtech 25950, 21480,17790 a 15270 kHz.

”Res publics” č. 9/95

