První soukromý týdeník
se samizdatovou trsdicí
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Moranu stavějí
před sídlem českých králů.
Santa Klaus mrazivý
zbyl ze sibiřských dědků,

na schodech v závěji
mrtvolky ideálů...
My - živí - neživí
chcem už jen něco k snědku.

Premiér říhne si - zní právo v jícnu temné.
Zas vděčni partaji,
jak na krmníku husy,

jsme předvoj noblesy,
jsme - zhrdlou solí zemé.

»Myslíš, že ten pátý rok z toho

Zdechnout nám nedají:

záprtku ješténěco kloudného

někdo přec dělat musí...

vysedíš...}»
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ZA VEČEŘI S KLAUSEM CHCE
ODS PŘES STO TISÍC KORUN
MUSIQUE

Za 100 000 nebo 250 000 korun muže český podnikatel povečeřet s premiérem
a předsedou COS Václavem Klausem.
Hlavní kancelář ODS v minulých dnech některým českým podnikatelům rozesla
la dopis s pozvánkou na „Večeři ministerského přecsedy“ (viz příloha).
Za všechny členy a příznivce SPR-RSČ bych chtěla pana Klause ubezpečit, že
i my „přispějeme darem ve prospěch ekonomické prosoerity a demokracie
v naší zemi“. Ptáte se iak? Jednoduše. V nadcházejících parlamentních volbách
budeme volit SPR-RSČ.
-r-

HUDBA

VEČEŘE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY
ODS
ANO! Zúčastním se ..Večere ministerského Dredseoy" v ramc: ukončeni
Komunálních voleb 1994 dne 30. listopadu 1994 na Žofíně. Praha 1. společně s ministry, členy

----------------

Poslanecké sněmovny a ostatními předními představiteli ODS. Současně přispívám darem ve
prospěch rozvoje ekonomické prosperity a demokracie v naši zemi prosazované politikou ODS,
ve výši

J100 00.- Kč
Příspěvky prosím posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/G10C. Komerční banka Praha 1

_______

ANO! Chci být exkluzivním sponzorem ..Večeře ministerského předsedy", ktere se
také zúčastním, a proto přispívám darem ve prospěch ekonomické prosperity a demokracie
v naší zemi prosazované politikou ODS. ve výši
□ 250 000.- Kč
Příspěvky prosím, posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/0100. Komerční.banka Praha 1

__________ NE! Bohužel se nemohu osobné zúčastnit ..Večeře ministerského předsedy, rád

bych přesto vyjádřil podporu politice Občanské demokratické strany, a proto přispívám darem
ve výši
J 100 000,-Kč
J 250 000.-Kč
Příspěvky', prosím, posílejte na volební konto ODS c. 35-60530/0100. KOmerční oanka Praha 1

V případě, že jste poskytli dar na podporu ODS a rozhodl; jste se ..Večeře ministerského před
sedy“ osobně zúčastnit, zakupte si. prosím vstupenky:
□ individuální 2500.- Kč j pro dvě osoby 5000 - Kč J firemní (stul pro S osob) 20000.- Kč
Vstupenky, prosím, uhraďte předem na provozní konto ODS

c. 60530/0100. KB. Praha 1

Vstupenky obdržíte obratem na základě potvrzení o proběhlých platbách daru i vstupenek.
Platby, prosím, provádějte J bankovním převodem
j šekem
j kreditními kartami

j v hotovosti ipaní mane Krčmářova,

ekonom, oddělení Hl. kanceláře ODS.

Sněmovní 3. Prana 1. tel.: 24 59 24 75)

Potvrzení o proběhlých platbách daru a za vstupenky a potvrzení účasti zasílejte obratem
expres doporučeně v přiložené obálce, nebo faxem na číslo 02-24 51 07 31. abycnom Varn
mohli ihned vstupenky zaslat a ořiDravit Vaši vizitku na stul.
Dovolujeme si upozornit, že jména darcu nad 100 000 - Kč musí ODS oodle zakona 21315/94
Sb„ nahlásit Finančnímu úřadu v Praze 1. Do třiceti onu oodiéna carce darovací can; die při-

DANSE

TANEC

Z» svobodné Československo

Slum 6.

LETECKÁ VOJNA
C>50 fažkých liombardovacích lieladiel zaútočilo na železničně ciele
v Halle a Lipsku. Nebol hlíiseoy
žiad> n odpor. Lietadlá zo strcdomoria previedly 3000 bojových
vzletov už po třetí raz tohoto mesiaca. Podporovaly postup Červenej
armády, v Taliansku potom bombar
dovaly Veronu.

Na halekom východe bombardo
valo spojenecké letectvo Hong-Koog
a v přístave potopilo 3 nepriatel’ské lode. Liotajúce pcvuosti bom
bardovaly ciele v Tokiu a Nagoyi.

Smrl vetřelcům a zrádcům !

Nástupná audiencia sovietskelio
vel’vyslanca v ČSR
Prezident Republiky přijal 5. apríla miinoriadneho a splnomocneného vel’vyslanca SSSR pána Valeriána Alexandroviča
Zorina, ktorý mu předložil svoje poverovacie listiny. Po ukon
čení diplomatického ohradu zotrval prezident s vervyslancom
Zorinom v dlhíom srdečnom rozhovore.

Nové Město n. Váhom
oslobodené

— Z Londýna prichádza zaují
mali zpráva o tom, že Ameríčania
ukořistili na západnom troute ná
kladný vlak, naložený německými
tajnými zbraůami V —2. Taktiež
padly spojencom do nik presué ná
vody k použivaniu tejto zbraně,
lllási sa, že už jeden týždeň nedopadaly na Veíkti Britáuiu němec
ké tajué zbraně.
— Do Paříži došla juhoslovanská misia při spojeneckom vojsku.

Nacisti híadajú
útočiště vo Švédsku
Do Švédská teraz ulekajti mnohí
Němci. Noviny Afton liladet oznamujii, že do Švédská sa už predtým
připlavili i prilictali utečenci z vý
chodoněmeckých oblastí. Teraz pribiidajti noví, 'lak 4. apríla přistály
nedaleko jednej švédskej rybárskej
dědiny tri dopravné lietadlá, aké
obyčajne mávajti k dispozici i vyšší
štábní důstojníci. Preto možno súdit,
žo ich pasažéři sú vysoko postave
né nacistické osobnosti, hfadajúce
vo Švédsku útočiště.

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ROČNÍK 2.

NEDĚLE, 8. DUBNA 1945
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Výše 80 slovenských obcí oslobodených
Boje vo Viedni
Z operačnej zprávy Sov. inf. kancelárie zo 7. apríla:

ZO SVETA

•a

8. dubna 1945.

Vojská 4. ukrajinského frontu obsadily na severozápad od
Ružomberka výše 30 obcí, inedzi nimi: Brenka, Malinka, Kamenštica, Ujsoly, Roztoky, Stankovany, Oombáš.
Na severovýchod a na sever od Bratislavy sa zmocnily vojská 2.
ukrajinského frontu Nového Alesta nad Váhom a výše 50
iných obci, inedzi nimi: Kšinná, Uhrovec, Kalnica, Čachtice,
Březová, Kostolné, Hlboké, Selica, Čačov, Štěpánov, Smolinské.
V týchto miestach přešla na našit straou 24. maďarská pešia divízia s
plnou výzbrojnu, vedená plukovníkotn Muzsonom a Jeho štábom.
Při Viedni obsadily vojská 3. ukrajinského frontu mestá Möd
ling, Pressbaum, Klosterneuburg, prenikly k Duoajii na severo
západ od Viedne a začaly riest pouličně boje v južnej časti Viedne. Siičasne juíiozápadne od Blatenského jazera vojská frontu spoločno
s bulharskou armádou obsadily město a železuičnú Jtrižovatku Mursko-Središie.
Diia 6. apríla bolo zajatých v týclito miestach 3600 vojakov a dóstojníkov a bola dobyli tito kořist: II lietadiel, 22 tankov, 7 diel, 127
gulometov. Mimo toho bolo zničených 27 německých tankov a 14 lietadiel.

Postup spojencov v plnotu prúde
Spojenecké vojská, ktoré postu
povaly z pradtnostia na prieplave
Tvente, obsadily cestu Ztiiphen
— Deventer a nachádzajti sa dve
mile od Deventcru. Po prejdeni
24 km spojenecké jednotky obsadily
Lappen. V okolí Lingenu bolo
utvořené predmostie na ricke
Emži.
V slrednom Nemecku spojenecké
vojská postúpily do Langensalzu.

laxoMOux«». Kopmuax rateia t-ro
FlAiH MčMul uvitv a

lué spojenecké jednotky sú ua
11 km od Gothy. Na východ od
ruhrského »vreca« boly obsadeué
mnohé obce, inedzi nimi Hamm.
Od uepriatofa bol očištěný taktiež
Eisenach.
Na juhu bol dobytý Würzburg.
Spojenecké jednotky postúpily tfalcj
na východ, sever a juh od tohoto
města. Obsadily tiež polovicu Heil
bronnu.

‘íbxoí.iomqxoco

Kopiifta i CCCP,

TELEGRAM PŘEDSEDOVI RADY LUDOVÝCH
KOM1SÁROV MARŠÁLOVI STALINOVI
Nová čs. vláda, utvořená na oslobodenom území našej vlasti, věrná duchu smluvy inedzi našimi žernami,
ponáhfa sa pozdravit Vás, pán marsal čo najtíptimnejšie a vo Vašej osobě vládu velkého Sovietskelio srazu,
obětavý sovietsny l’ud a hrdinná Čerrenú armádu. Vláda je si vědomá toho, že iba vdaka hrdinství! a oběta

vosti sovietskych osloboditelských vojsk mohla vziat s istolou do rúk státně záležitosti Republiky. Naša vláda,
predstarujúca široký uárodný front Čechov a Slovákov, chce Vás, pán marsal úpriinue uistlf, že táto

čs. vláda bude pikladaf za prvý svoj úkol všestranné zosilcnie vojenského tisilia v celej zemi, obzvlášť na jej
v cslobodenej časti a v tile nepriatÍTa: aby český a slovenský národ pomáhal Červenej armádě v úplnom oslcbodení Republiky. Sire nadšení závěrečnými vífazstvami sovietskych vojsk; ktoré, svojím nebývalé rýcl:lym |0>tii|i0m, oslobodzujú našu vlast od preklialyeh německých votrclcov. Sme si istí, že nová čs. vláda,
utvořená na oslobodenom území Slovenska, bude už skoro mócf v oslobodenéJ Prahe, ako v svojom definitívnom
sídle vzdat čest vítaznej Červenej armáde-Oslobodilelke a jej slavnému maršálovi.
Spoločnym vífazstvom v budúcnosli bude navždy
bodeneckej vojny, sjednotilo tud Československa a
cchvejné spojeneelro so SSSR je lilavnvíu článkům
tým 7.3istí šťastná budiicnost slolodnej, nezávislej

spečatené těsné s|ojcnoctvo, ktoré teraz, počas velkej osloSovietskelio sviizu v duchu slavného bratstva. Těsné a ne"
nášho programu, protože čs. vláda si je vědomá toho, že len
a demokratickej Českosloveliskej republike.

Fríjmitc moje uislcuic o vysokej úcle k Vám.
Zdeněk Fierlinger, min. předseda CSR.

DÍK PRESIDENTA REPUBLIKY NÁM
Pan president poslal našemu sboru tento telegram:
Děkuji za zprávu, ve které hlásíte osvobození města RUŽOMBEROK.

Jednotkám, kterc se zúčastnily bojů za osvobození města,
vyslovuji své uznání a přeji všem příslušníkům sboru mnoho
zdaru v příštích bojích.
EDUARD BENEŠ

"Res publica" č. 14/95

Strm 2.

Z* svobolné Certoilovensko

8. dnbni 1945

Boje tankistů
o naši vlast

MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY

VELITELI 1. ČS. SBORU V SSSR
BRIG. GEN. KLAPÁLKOVI
Ujímaje se funkce ministra národní obrany, posílám
Vám, všem vojákům a důstojníkům 1. čs. sboru v SSSR,
uejvřelejši pozdrav a přání nejlepších úspěchů veVaš'
další bojové činnosti.

Bylo mi velkou ctí. že jsem velel od samého po
č.it';u jednotce, která byla utvořena na tížemi našeho
velikého slovanského spojeuce, Sot ělského svazu, jeho
bratrskou, nezištnou pomocí, jedno lee, která bojovala ua
frontě více než dvě léta po boku hrdinské Rudé ar
mády, — Jednotce, do které se vlili slavní bojovníci
našich partyzánských oddílů i slovenských povstalec
kých vojsk a která proto stělesňuje bratrskou bojovou
jednotu našich národů.
Válka uení ještě skoučena a naším nej přednějším
úkolem je, co nejvíce vystupňovat válečné úsilí, aby
bojující branué síly našich národů co nejúčinněji při.
spěly k vyhnání nepřítele ze země a k úpluému rozdrc.-ui válečné mašiny hitlerovského Německa V tomto
díle jste povoláui sehrál rozhodující ulohu Vy, uebuť
b >j liete na frontě ua rodné půdě po boku slavné Rudé
armády, uaší osvoboditelky, indii: jste si osvojil její
skvělé orgaoísačui předností i její nejcenuejší boj >v é
zkušenosti a právě proto jste předurčeni, aby kolem
Vás, kolem 1. čs. sboru, byla budována nová lidová
demokratická československá armáda podle vzoru a
přikladu Rudé armády.

Vaše bojové prapory se pokryly slávou úspěšných,
těžkých bitev, počínajíc Sokolovem, přes Kijev, Bitou
Cerkov, Žaškov, Duklu, Zborov, Bardějov, Levoču,
Kežmarok, Poprad a koučíe Ru/.omberkem. Střežte
tyl) bojové tradice a rozvíjejte je ku slávě jména
československého bojovníka za svobodu. Řiďte se pří
kladem hrdinných bratří rudoarmějcti, prodchněte svá
srdcestejuou odvahou, sebeobětavostí a uenávistí k ne
příteli, jakooui. Buďte liodui velikého poslání, které
Vám připadlo.

8. dubna 1945.

Veliký úkol — být základem nové československé
armády — Vás zavazuje k nejvyššímu vypětí sil.
Pracujte houževnatě a neúnavně, abyste si mistrovsky
osvojili válečné umění, naučili se zachovávat opravdu
železnou vojenskou kázeň a naplnili svá srdce nezlomnýin bojovým duchem a pevným anlifašistickým

národním uvědoměním. Chceme vybudovat armádu
nejvyššich hodnot, armádu, která bude spjata s lidem,
věrna lidu a proto lidem vážena a milována.
Odcházeje od Vás, neloučím se s Vámi, naopak
vidím ve Vás, kdož bojujete na frontě po boku slavné
Rudé armády, nejpevoějši oporu a základnu v našem
uejduležitějším státním a národním úsilí. Jsem pře
svědčen, že budu mít ve Vás oddané a nadšené spolu
pracovníky a pomocuíky při uskutečňování velikého
díla, které uás očekává.
Odcházeje od Vás, vyslovuji všem vojákům a dir
slojiiikum I. čs. sboru v SSSR velitelský dík za jejich
sebeobětavou činnost ve prospěch národa a vlasti(hici bych při této příležitosti vyzdvihnout poctivé
a záslužné působení uašich žeu-vojáků, které si své
ni « ,
[oslavení v armádě probojovaly svou
sebeobětavou a neúnavnou prací.

Skláním se s dojetím a úctou před světlou památkou
těch, kteří nedošli s uáini a padli smrtí hrdinů.

Vojákům a důstojníkům 1. čs. sboru
v SSSR — nazdar!

Pevné bojové spolupráci čs. armády
s Rudou armádou — nazdar!

Nové lidové, demokratické čs. armádě
— nazdar!
Košice, 5. dubna 1945.

Ministr národní obrany:

Brig. gen. L. Svoboda

?4. březeu bude zapsán v histo
rii 1. čs. samost. tankové brigá
dy zlatým písmem. Tento den
lanková brigáda v plné síle vy
razila k útoku na nejúhlavnějsilio nepřítele našeho národa na
důležitém úseku trouty. Po silné
dělostřelecké přípravě vyrazily
naše tauky ua Němce, aby po
mstily všechna příkoři, všechny
zločiny, které Němci spáchali na
našem národě.
V článku, který byl čten před
tímto důležitým útokem všemu
mužstvu se pravilo: Za slzy ma
tek, dětí, rodin, za zločiny, kte
ré Němci napáchali na národech,
bijte je! 8 tímto heslem šli naši
taukisté do boje, aby pomohli
se slavnou Rudou armádou osvo
bodit náš lid.
Kolony tanků jdou ua slezské
město Z, majíce po boku rudoarmějce. Němci pod tlakem pluku
Rudé armády a uašich tankistů
za několik hodin byli vybiti z
tohoto města a ještě daleko za
uó zahnáui.
Naše tanky jdou znovu do úto
ku, rozvinují se v bojových for
macích a jdou na nové posice
Němců. Hrdina Sovětského svazu
kapitán Buršík a poručík Po
lanský chodí pěšky na bojišti
od tanku k lanku, ukazuji kam
tauky mají útočil if pálit do ně
meckých »Eerdiuaiidů« a tanku. j
»herd mandy«
ustoupily
pod :
tl.iKem
uašich tankistů
a
po cestě je vidět mrtvoly zabi- i'
lýcli Friců.
Poručík Lizálek
a podporučík Cíle , vnikají do
domu a přivádí zajatce, který
se dušuje, že nestřílel a chce ze
sehe dělal beránka. První den
našeho útoku se končí a Němci
ua několik hodin se odpoutali
od uašich tanků jenom tím, že
strhli za sebou most, který v
miuomelué palbě byl zuovuzřízen za několik hodin.

Noční útok tankistů
.leště téhož večera tankisté po
opravě mostu společně s naši
mi automatčíky a riidoarmějci
znovu vyrazili proti Němcům.
Útok taukistu byl tak pruď-

Za mbtfné CeikMlmnik«

Btrau 51

VÍTĚZSTVÍ - POVZBUZENÍ
K DALŠÍM BOJOVÝM VÝKONŮM
Ze zvláštního brigádního rozkazu z 5. dubna 1945.

»Důstojníci, rotmistři, poddňstojuíci a vojíni!
Dne 31. března 1943 jednotky naší brigády nočním útokem prolomily
nepřátelskou obranu severně I.IPT. SV. MIKULÁŠE, za bojů postoupily do
hloubky nepřátelské obrany o (i km a uhájily získauý teréu proti všem
protiútokům, které vedl nepřítel po silných dělostřeleckých přípravách a
za podpory taukú. Nepřítel ztratil jenom ua našem úseku přes 4110 mrt
vých a raněných a zanechal ua bojišti bohatou kořist.
Díky naší statečnosti, obětavosti a vytrvalostí vojska I. Čs. sboru
zmocnila se 4. dubna I.IPT. SV. MIKULÁŠE. Naše pěší jeduotky, proná
sledujíce nepřítele, překonaly rozhodným náporem odpor zadních vojů uepřitele a dnes, 5. dubna 1945, osvobodily spolu s vojsky 4. ukrajinské
fronty město RUŽOMBEROK, důležitou křižovatku dopravních spojů a silný
opěrný bod německé cbrauy na středním Slovensku.
Dostalo se nám velké cti, že ve zvláštním rozkaze vrchního velitele
Rudé armády, maršála Stalina, byla mezi jednotkami, které se nejvíce
vyznamenaly v bojích za osvobození města llUŽOMBEUKA, opět uvedena
naše brigáda. Včera v 22. hod., hlavni město Sovětského svazu —
MOSKVA — vzdala hold vítězným vojskům 1. ukrajinské fronty pod
velením arm. geu. JE11EMENKU a 1. čs. sboru pod velením brig. geu.
SVOBODY.«
Velitel brigády pak ve svém rozkaze vyslovuje svůj velitel
ský dik všem zúčastněným jsduotkám své brigády a končí svůj rozkaz
těmito slovy:
»Jsem přesvědčen, že vítězství, kterého jsme dosáhli, bude Vám po
vzbuzením k dalším úspěchům do úplného zničeni uBuáviděuého němec
kého fašismu.
Věčná sláva hidiuúm, kteří položili svůj život za osvobození sve vlasti!
Smrt vetřelcem a zrádcům!
Velitel brigády:
pplk. gst. Seluer Jaroslav«
----------------------- «zsX1------------- ----------

ký, že Němci utíkali bosi z chalup.
Velitel praporu, hrdina Sovětského
svazu kapitán Buršík, viděl po
dezřelého chlapa v zákopu, sesko
čil s tanku a vytáhl z jámy Němce,
který měl n sehe připravené dva
»paucerfausty«, se kterými číhal
na tank. Desátuik Rampa», velitel
tauku se svou posádkou postřílel
v tomto nočním útoku 159 Němců.
Podporučík Uilc a četař Boháč byli
obklíčeni Němci a po čtyři hodiny
se bránili německé přesile a při tom
postříleli šest Němců a dostali se
ku svým. Němci byli vyhnáni z
vesnice Š., zanechávajíce za sebou
sta mrtvých, rozbité vozy,- děla a
jinou válečnou výzbroj.
Za dva dui bojů tankisté a a ni

mi automatčíci opor. Petrase uká
zali, že dovedou s Němci bojovat.
Poručík Blum se svojí rotou za dva
dni bojů pobil přes 120 Němců a
63 vzal do zajetí. Automatčíci
Klímčo Jan a Kučera Jan při čiš
tění zákopů zastřelili 15 Němců a
30 vzali do zajetí. V těchto bojích
tankisté málo odpočívali. 26. břez
na taukisté kapitána G., ačkoliv
předtím měli za sebou noční boj,
vyrazili proti Němcům již ve čtyři
hodiny ráno. I tok byl lak prudký
a nečekaný, že Němci v palebných
posicích zanechali pět těžkých děl,
ráže 155 mm a asi 10 děl různých
kalibrů vedle celé řady různé vý
zbroje.
[Pokračování.)

16. března si zapsala do deníku A. Shekovi
Zkrášlování. Nekonečné porady, co s kremator,
em ... Nejprve projekt umového háje. Popel pi
odvozu odpadků. Ale led se instaluje hřbitov
pro 600 hrobů. Staví se "starý" plot. Os tatí
část starých masových hrobů se planýruje.
15. března žilo na území Protektorátu Čechy

byli po své deportaci z Budapešti umístěni v
různých pracovních táborech na rakouském
území. Jsou v hrozném stavu. Vši. vši, komento 
vala jejich příjezd A. Sheková.
kříže.* Tak byla zahájena druhá "zkrášlovací
akce ”. Eichmann vydal zákaz spalování židov 
ských mrtvol v krematoriu - zahraniční organi
zace ortodoxního směru prý namítaly, že jejich
spalováni odporuje rituálním předpisům.

5. března navštívili Eichmann s Hansem
Gůntherem Terezín a ohlásili druhou návštěvu
delegace Mezinárodního výboru Červeného

8. března přijel do Terezína z Vídně trans
port s 1.073 převážně madarskými Židy, kteří

12. března překročila výprava Švédského
Červeného kříže s 250 lidmi, 48 autobusy a
nákladními auty německou hranici. Výprava
měla zajistit soustředění dánských a norských
vězňů do tábora v Neuengamme. Do konce
měsíce jich tam převezli přibližně 4.200.
Téhož dne přijel do Terezína ze Seredi tran’ sport s 548 slovenskými Židy.

i

Morava - mimo Terezín a věznice • 3.030
židovských osob, z nichž 842 bylo židovského
vyznání a 2.188 nežidovského vyznání. Podle
oficiální statistiky představovali 2,73 % z počtu
židovského obyvatelstva, jaký byl 15.3.1939.

devíti transportů s Židy žijícími ve smíšeném
úřadu hospodářství a správy SS Oswald Pohl,
kterému podléhaly koncentrační tábory, od
manželství. Celkem jich bylo 3.654 posláno do
Himmlera úkol: osobně seznámit velitele kon- ~ Terezína k "uzavřenému praco vnímu nasazení".
centračních táborů s Himmlerovým rozkazem,
17. března další záznam A. Shekové: Na
že se má s dosud živými Židy co nejlépe zachá
zítřek ohláčen frank. VJechny výlohy upraveny.
zet a že se už žádni Židé nemají ničit.
Chodníky umyty ... Záclony jsou povinné...

Dopis Lidovým novinám
Vážený pane šéfredaktore,
před nedávném se v článku T.Seidla o fil
mech z Bosny na kulturní stránce LN objevil
zavádějící a obsahu textu neodpovídající titulek
Mezi Sarajevem a Osvětimi není rozdíl. Tento
titulek navazuje na větu v článku, v němž autor
vidí "jediný rozdíl mezi Osvětimí a Sarajevem
v tom, že Němci používali plyn". Jak je Vám
jistě známo, těch rozdílů - při všech sarajev
ských hrůzách - bylo mnohem víc, např. i to, že
v Sarajevu mohli filmaři svobodně natočit firmy
na celou přehlídku, o niž Seidlův článek pojed
nává. Nebo že v 1000. den svého obležení
mohlo Sarajevo, jak o tom LN referovaly, při
vítat mezi jinými hosty i starosty Barcelony,
Budapešti, Ankary, Paříže, Varšavy, Kuala
Lumpuru atd. Je jistě ostudou, že Evropa při
hlíží, jak je jedno evropské město již 1000 dnů
obleženo a jak jeho obyvatelé trpí. V Osvětimi
však žádní starostové nebyli a k ostnatým drá
tům, oddělujícím jednotlivé úseky tábora, se
nesměl přiblížit ani ten, kdo hledal své nejbližší. Bylo mu dovoleno je spatřit jen v podobě
kouře, vycházejícího z komínů krematorii...
Hloupý titulek a dezinformujicí věta mohou
být produktem notářského neumětelství. Něk
teré pasáže "společenské" dvoustránky k 50.
výročí osvobození osvětimské továrny na smrt
(bohužel nikoli statisíců její obětí) mne však
utvrdily v přesvědčení, že je na čase i v našem
tisku začít budovat hráz proti bagatelizaci nacis
tické genocidy, proti její deformované prezenta
ci, at už ve formě vědomé nedbalosti či nezna
losti. Žijících pamětníků je už poskrovnu a až

nebude očitých svědků, budou mít advokáti
nacismu a manipulátoři s veřejným míněním
usnadněnou práci. Proto je už v trestných záko
nech řady evropských zemí (Německo, Francie,
Rakousko, Švýcarsko) paragraf proti popíračům
a bagatelizátorům holocaustu a proto vyzval
Evropský parlament i ostatní země k přijetí
takové legislativy.
V jiném článku, který otiskly Vaše noviny,
nazvaném Mravních pět švestek, staví profesor
Václav Bělohradský - jak je jeho zvykem, at
jde o cokoli - i Osvětim "do určitého filosofic
kého kontextu". Dočteme se, že se "Židé stali
obětí konfliktu mezi kulturou a civilizací", při
čemž kutturtrágrem byl zjevně Hitler, jemuž "se
podařilo vepsat svou kauzu do kontextu němec
ké nenávisti k západní modernosti, k utilitaristické a internacionální civilizaci"... "když evrop
ská identita byla pojata rasově a symbolem
civilizace se stali Židé". Cituje Hitlerovu vý
hružku, že "když Židé vyprovokují internacio

nální světovou válku, sami zahynou", ale pone
chává na úvaze čtenáři, kdo vlastně válku vy
provokoval. A máme se na co těšit, když i pa
desát let po Osvětimi "je konflikt mezi civiliza
cí a kulturou stále největším tématem doby".
Kromě nemnoha fakt typu "Osvětim byl
místem ... neužitečné práce, neužitečných apelů
a neužitečné krutosti" obsahuje Bělohradského
článek i řadu povrchností a omylů. Není např.
pravda, že Bulhaři byli jediným národem v celé
okupované Evropě, který se svých Židů zastal.
Takovým národem byli především Dánové, kte-

24. března ohlásila berlínská delegace Mezi
národního výboru Červeného kříže ženevské “

centrále, že německé úřady povolily návštěvu
Terezína, i když jsou názoru, že návštěva "neu
činí konec lživé propagandě nepřítele".

ří převážnou většinu Židů zachránili. Král Boris
a tehdejší bulharská vláda nevydala nacistům
Židy z vlastního Bulharska, ale připustila depor
taci Židů z Trákie a Makedonie, tedy z území,

přičleněných nacisty k Bulharsku po porážce
Řecka a Jugoslávie. Neodvážil bych se s Bělo-

hradským házet v článku o Osvětimi celou
"českou katolickou a nacionalistickou pravici"
- ač k ní žádné sympatie nechovám - do jedno
ho pytle s Němci, jejichž "nenávist k žido-zednářsko-bolševickému internacionalismu" vedla
k plynovým komorám. O odpovědnosti nacistů
v celém článku nic, pouze o jakési "metafyzické
vině" všech Evropanů a o "totálním přetržení
pouta solidarity mezi lidmi".
6. března předložil židovský starší B. Mur
melstein podle rozkazu terezínského komandanta Rahma návrh, jak v prostoru terezínského
krematoria zřídit malý umový háj. Delegaci se
mělo namluvit, že se krematoria užívalo jen
mimořádně ke spalování lidí, kteří podlehli in
fekčním chorobám.
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ka. Je nesporné, že nacisté v Osvětimi vraždili
kromě Židů i Poláky, Romy, Rusy a příslušníky
jiných národů. Proto nelze souhlasit s židovský
mi exhibicionisty z New Yorku, nárokujících
výlučnost svých oběti. Stejně jako se snahami
katolické či kterékoli jiné církve, aby její ná
boženská symbolika převládala v tomto místě
utrpení. Kdyby se mezi obětmi objevilo jméno
jediného budhisty či konfuciána, měla by i jeho
památka být náležitě vzpomenuta. Souhlasím s
páterem Chorowskim, že nelze popírat polské
oběti Osvětimi, že spor o Osvětim mezi Židy a

Poláky je iracionální. Musejí však být respek
továny proporce ze všech stran: to, že obrovská
většina obětí byli Židé a že Osvětim byl jedním
z hlavních dějišt "konečného řešení", Židovské
ho holocaustu. Jen historickou pravdivostí může
Osvětim plnit svou odstrašující funkci a přispět
k protinacistické, protirasistické a protišovinistické výchově příštích pokolení.
JUDr. Josef Klánský
prezident lože B'nai B'rith Renesance

DEVASTACE HŘBITOVA
VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
Nový hřbitov ve Světlé nad Sázavou (starý
byl za války násilně zlikvidován a náhrobky
použity do staveb) o rozloze 3.133 m’, sousedí

cí společnou zdí s komunálními hřbitovy, do
znal za poslední léta systematické péče Správy
hřbitovů PŽO výrazné změny k lepšímu.

Domnívám se, že na Bělohradského článek o
Osvětimi platí latinské řČení "si tacuisses, philosophus mansisses" a že psát o čemkoli má ten,
kdo ví nebo kdo má co říci. Cožpak lze stát o
nacistické továrně na smrt uzavřít voláním po
"kategorickém imperativu", že "žádná kauza,
ani lidská, ani božská, není tak veliká, abychom
se pro ni museli zříci těch mravních a rozumo
vých pěti švestek"? Je vůbec možné v souvi
slosti s nacistickou genocidou mluvit o velikosti
jakési kauzy?
V Bělohradského článku se dočteme, že so
větští vojáci našli v Osvětimi 3.000 umírajících
kostlivců, když Němci několik dní před osvobo
zením vyhnali 70.000 vězňů na pochody smrti.
V témže sloupci, o několik odstavců níže, se v
článku D. Provazníka dočteme, že vojáci Rudé
armády osvobodili 850 nemocných vězňů, poté
co Němci vypravili na pochody smrti 58.000
vězňů. Co je nesporné, je to, že šlo vesměs o
zubožené lidské bytosti. Nemohl-li redaktor
stránky Společnost z 27. ledna číselné údaje
upřesnit, nebylo jeho povinnosti sladit texty tak,
aby se vzájemně nezpochybňovaly?
Ještě pár slov o náboženských symbolech,
jimž jste v souvislosti se vzpomínkovými osla
vami věnovali velkou, snad až přílišnou pozor
nost: dva z pěti článků dvoustránky - Osvětim
a pochopení dvou pohledů od W. Chrostowského a Spor o symboliku tábora od D. Provazní-

Hřbitov je poněkud netypický, náhrobky
zaplňují pouze 1/5 celkové plochy (celkem 102
kusů), zbytek je čistě upraven a zairavněn. V
r. 1992 bylo navíc na volné části hřbitova umís
těno 32 historických náhrobků ze zrušeného
židovského hřbitova v Uhlířských Janovicích,
které byly náhodně objeveny na stavbě rodin
ného domku v Ondřejově.
Pro r.1995 bylo v rámci hřbitovní správy
připraveno několik posledních zásahů pro do
končení celkové úpravy hřbitova (oprava naru
šených míst obvodové zdi, vztyčení a stabiliza
ce cca 20 kusů ležících náhrobků, výměna
vchodové branky) - tato koncepce však byla
nyní násilně a nečekaně přetržena.
Mezi 3.-6. únorem 1995 poškodili neznámí
pachatelé vstupní dřevěnou branku a vandalsky
povalili 41 pomníků: 4 byly rozlomeny na 2 a
více kusů. Předběžně odhadovaná škoda se
pohybuje kolem 60.000 Kč. Dosavadní šetření
je dle sdělení policie ze dne 27.2. bezvýsledné.
Ukazuje se nyní jako možné znovu obnovit
jednání s MÚ ve Světlé n.S. ve věci převodu
nevyužívané části hřbitova pro zřízení městské
ho kolumbaria. Tato nabídka města se v nejrůz
nějších formách objevuje již mnoho let, napo
sledy v r. 1991, kdy protihodnotou měla být na
náklady MÚ vybudována kamenná zed s bran

kou rozdělující hřbitov na dvě nově vzniklé
části. Rozhodnutím tehdejšího vedení ŽO však

byl ponechán stávající stav.
Požadavek ŽO by mohl být rozšířen o likvi
daci následků současné devastace i předchozích
poškození a také o závazek trvalé správy a
údržby pro případy dalších násilností s podmín
kou neplatnosti převodu při neplnění těchto
povinností.
M.Malý

V tomto měsíci křižovaly německé silnice a
V březnu - jak zaznamenal deník vězně A. - železniční trasy desetitisíce vězňů v evakuač
J. Herzoga - zemřelo v Bergen-Belsenu 17.000
ních transportech smrti. Lidé v nich hynuli
vězňů. Apely se už nekonají. Ani se nepracuje.
hladem, zimou, nemocemi anebo - když vyčer
Jenom se ještě umírá.
páni již nemohli dál - kulkou doprovázejících
SS.
Připravil M.K.

Kdo
rychle
dává...

• Od Sarajeva ke kazašským Cechům Je
Přece jen pořádný krok. Co bylo důvodem
tohoto zájmu?

. Začalo to filmem Zapomenutí krajané Mi
lana Maiyšky. Autor patří také k týmu Epicenrum. Tímto filmem se vlastně u nás otev<řel problém kazašských Čechů. Nu, a pro
tože jsme nadace zabývající se lidmi v tísni
a poněvadž víme, že Češi z Kazachstánu ne
jenom chtějí, ale jsou i nuceni odejít, že tam
pění budoucnost pro jejich děti, rozhodli
cela tak, jako teď komunistická vláda
v Československu se chystá odpravit jsme se.Že jim pomůžeme. Při nadaci jsme
Clementise a Slánského. Pan Kozelka, založili Krajanskou poradnu. Chceme po
skytovat informační servis, a to nejen těm
říká pravdu, že v bloku Číslo 46 nacis
ito krajanům, ale všem i ze Západu, neboť
ti prováděli smrtelné pokusy na věz
ních. Ale mlčí o tom, že někteří lidé i öni se u nás těžko orientují.

Peroutka a Buchenwald
Bohumil Pečínka

číslo: 51 tisíc. To byl počet oběti, kte
ré spolkl Buchenwald. Stáli jsme
a rozpačitě jsme mlčeli, neboť tato čís
lice měla své tajemství. Ne všichni
z těch 51 tisíc byli zabiti nacisty. Mno
zí z nich byli zabiti komunisty.

„Lež o Buchenwaldu“ - tímto kate
gorickým titulkem nedávno ve čtr
náctideníku Národní osvobození
byli dodáni do tohoto bloku jen intri • Myslíte, že se s nimi má zacházet ja
(21. 2.1995) napadl Miloslav Moulis
kami komunistů. ...čas od času byly ko s uprchlíky?
Článek Františka Tomáše publikovaný
z Buchenwaldu vysílány transporty V žádném případě. Krajané by měli v rám
v,Lidových novinách (4. 2.1995). To
koncentračních tábor
smrti. Líní SS-mani napsali jen číslo, ci cizineckého režimu dostat po příjezdu do
máš mj. tvrdil, že koncem války existo
rech byly dvě krvavé
kolik vězňů má odejít. Komunističtí’ ČR trvalý pobyt. Neprocházeli by uprchlicval v nacistickém koncentračním tábo
diktatury: jedna, viditel
vězní , kteří seděli v pisárnS, to~vyplni-, kými tábory, ale pobytovými středisky, kde
ře Buchenwald seznam demokratic
fi jmény. A užili toho k tomu,* apy na-J)y žili jen krátce. Adaptační doba maximál
kých politiků a publicistů, kteří měli
ná,diktatura SS-manů.
Xransporf~smrti poslali své politické ně šest měsíců je nutná k seznámení se s probýt zlikvidováni komunistickými spo
Druhá, neviditelná, dikta odpůrce. „Ještě jsme byli v Buchen; středím, k návštěvě intenzivních kurzů češluvězni. „Nejen já, ale všichni Češi
tura komunistů.
i ostatní vězňové, kteří prožili konec
waldu - a už čeští komunisté mezi ná tiny a rekvalifikaci. Vyřídili by si trvalý po
mi říkali, že je věčná škoda, že Česko byt, našli zaměstnám a bydlení. Tomuto mo
Buchenwaldu, dosvědčí, že ve větách
slovensko nemá tolik solných dolů, delu se nejvíce blíží zařízení odboru pro
p. Tomáše není ani zrnko pravdy,“ píše
To je delší a špinavější historie, než aby tam bylo možno dopravit všechny. uprchlíky ministerstva vnitra, které se jme
autor článku Moulis.
- , nuje integrační pobytové středisko a odbor je
Dostala se nám do rukou úvaha ji aby ji bylo možno tady krátce pově příslušníky inteligence. ...Lidstvo,
používá pro azylanty, kteří prošli dvěma lety
ného buchenwaldského vězně - Fer dět Ano, nacisté odpravovali injekce všichni ti, kteří nezhrubli a nézesuro-’ uprchlického tábora, získali azyl a chtějí
dinanda Peroutky, kterou odvysílala mi vězně, kterých se chtěli zbavit Ale věli, si doplnili to heslo, které vzniklo
, u nás trvale žít. Může se stát, že s tímto po
11. května 1952 rozhlasová stanice úplná pravda je, že injekční stříkačka "na nárožích koncentráků a v celách
stupem krajané nebudou souhlasit.
. <
nakonec
zůstala
v
rukou
komunistů
Svobodná Evropa. Praví se zde: „Já
žalářů, v ten smysl: nikdy se již ne • Vláda rozhodla, že se kazašskými Če
myslím, že ještě nebyla napsána sku a že oni také injekcemi odpravovali li smějí v historii opakovat zvěrstva, pá
chy zabývat nebude. Nechala to zcela
tečná historie koncentračních táborů. di, kterých se chtěli zbavit. V kon chaná nacisty a komunisty.“
'
v kompetenci ministra vnitra. Je to řešení?
Tenkráte, hned po osvobození, někte centračních táborech byly dvě krvavé
Tolik svědectví bývalého šéfredak To mne samozřejmě znepokojuje. Předří na to neměli čas a jiní se báli. A teď diktatury:jedna, viditelná, diktatura tora Přítomnosti a Svobodných novin1 pokládal jsem, že vláda zaujme kladné sta- lidstvo je postaveno před nové hrůzy SS-manů. pmhá, neviditelná, diktatu- Ferdinanda Peroutky. V dubnu to bu’ novisko. Třeba i s tím, že část odpovědnosa nemá čas podrobně rozebírat hrůzy ’ra komunistu. Vysvětlení spočívá v le de padesát let, kdy byl koncentrační ti přesune na nás, nevládní organizace, ktestaré. Mnoho vrahů docílilo toho nej- nosti SS-manů. ...Všechnu práci, kte tábor Buchenwald osvobozen. Niko’ ré se k tomu hlásí a jsou ochotny pomoci.
vyššího, čeho vrah může docílit: je rá souvisela se správou tábora,'svěřili mu z jednapadesáti tisíc mrtvých věz‘ iStanovisko by umožnilo kazašským Cechům
jich zločiny zůstaly utajeny. Když nás do rukou vězňů. Tak se dostali komu ňů život vrátit nelze. Neznamená to,• jnávrat a trvalý pobyt. Faktem však je, že
že bychom měli rezignovat na histo-■ (konzultace, které vedeme s odbory minis
Američané osvobodili v Buchenwal nisté ke své moci.
...Začali odpravováním lidí, které rickoupaměť. O důvod víc, když na1 terstva vnitra, se zdají konstruktivní. Je to
du, druhého dne jsme se shromáždili
na hlavním náměstí, abychom vzpo pokládali za kapitalisty a fašisty. Po stejné straně Národního osvobozeníí ovšem jediné konstruktivní jednání se zámněli mrtvých. Před námi na velké ta tom pokročili o krok dále a začali od- je otištěn jiný článek s paradoxním ti■ stupcem státní správy. Jinak je postoj od
buli bylo červenými písmeny napsáno pravovat komunistické úchylky, do- tulkem „čemu se učit u Peroutky“.
mítavý či vyhýbavý. Tsem také velice znepokojen oddalováním problému. Hovoří se
o něm již rok a půl a v Kazachstánu zatím
běží Čas, který je nebezpečný pro naše kra
jany. Oni si totiž budou muset určit občanství. Nikdo neví, jaký osud je tam čeká.

V

• Co může pro návrat krajanů z Ka
zachstánu udělat vaše nadace?
V současné době máme již k dispozici 35
rmožností ubytování se zaměstnáním. Pokud
by byl právní podklad a pokud stát bude sou«hlásit s koncepcí, což je nutné proto, abychom
nepřivezli pouze těch 35 rodin a ostatní tam
nechali na holičkách, budeme v hledání moži nosti pokračovat. Nemyslím si, že se budou
| stěhovat do české republiky všichni. Jejich
, příjezd by se však neměl odkládat. Nadace te■ dy komunikuje prostřednictvím médií, kores! ponduje s místními i okresními obecními úřa
dy i s pracovními úřady a vede agendu pro
získání ubytování a zaměstnání. Bez státních
financí se však mnoho udělat nedá. Peníze by
mělo přidělovat ministerstvo vnitra, a to ob
cím na adaptaci bytů. Zastáváme názor, že
nejreálnějším způsobem přesídlení krajanů do
ČR je jejich rozptýlení po celé republice. Pro
stě podle místních možností.
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• Co můžeme udělat my?

Stránku přípravu:
Čestmír Vaško

Na celou akci je potřeba peněz. Proto
±j?xistuje konto u česke obchodní banky, kte
té má číslo 27-600102473/0300. Na ně mů
že každý přispět. I malá částka pomůže.
r Šárka HELMICHOVá

