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Zdá se, že za těch 125 l®t se toho v Evrooě zase tak moc
’nezměnilo. Německo se rozvaluje dnes jako tehdy a my k tomu
natahujeme ruce ke ’’Smíření 95” jako provinilí žáčci. Doda
tečně jsem to také na Senovážném náměstí podepsal, nebot ne
vynechám příležitosti, abych nesdělil třebas i Sudetsk.ým Ně
mcům, že naše reparace jsou vyšší a že na nich trváme. Něme
cká říše, která je původcem našeho uvržení do dvojnásobné
totality,musí už konečně ústy naší vlády znát naše nároky.*
Ano, jsme dlužni Sudetsk.ým Němců#, ale jen těm, které nedobi
té fašistickou zběří jsme hnali jako dobytek opět ke svvm
[Soukmenovcům za Bavorský les. Ano, jsme dlužni Sudetským Nč■cům potrestání amnestovan.ých vrahů Benešovým dekretem.A-no,
Jsme dlužni Sudetsk.ým Němcům a to i těm, kteří v době koiruistické totality Domáhali našim politickým vězňům jako pra-,
praneteř skladatele Antonína Dvořáka, paní Rosemarii KrausDvořák. Vzpomínám na vylidněné zbořeniště vesnic v okolí Sta
rého Města pod Sněžníkem, kde jsem v roce 1958 zdravil stále~ještě vystrašené antirašist,y našimi rabovácími zabijáky:
i Uvnitř čísla: QUten Tag, Herr Hackenberg z Ma
lého -Vrbna! I takové jsme hnali;
1. Text Drohlášení a výzvy vládě České reoubliky,aby
při první příležitosti uznala nezávislost Čečenska.
2. Seznam všehh poslanců naší Poslanecké sněmovny.
3. Ing.Cldřich T i h e 1 ka: Československý odboj za II.
světové války./Svědomí/
4. "ZSČ”, 9*4.1945: Magna charta slovenského národa.
■Předpokl.cena: 2,- Kč
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Uzávěrka: 9.4*95

Vážený pane poslanče (poslankyně),
MUSIQUE

žádám Vás, abyste se při nejbližším zasedání Poslanecké

sněmovny osobně zasadil(a) o přijetí deklarace Parlamentu České

republiky, v níž by nejvyšší zastupitelský sbor přijal:
HUDBA

1. prohlášení, že genocida vedená ruskými vojsky proti

obyvatelům Čečenska není vnitřní záležitostí Ruska

2. výzvu vládě České republiky, aby při první příležitosti
uznala nezávislost Čečenské republiky.
Čečensko, které se v 19. stol, stalo součástí ruské říše na

základě ruských imperiálních výbojů, jako jediná autonomní
republika nepodepsalo tzv. federativní smlouvu SNS.

Po I. světové válce bylo

Československo uznáno jako subjekt

mezinárodního práva na základě přijatého principu sebeurčení

národů. V roce 1938 bylo demokratickými velmocemi obětováno

diktátorovi ve jménu míru.
Považuji za nemorální, aby právě Česká republika mlčky

MUSJQUE

přihlížela obětování Čečenska - po Karabachu, Tádžikistánu a
Bosně. Proto věřím, že budete jednat v souladu s vlastním
svědomím. Doufám ve Vaši osobní statečnost a prozíravost

politika, který vidí dál než do příštích voleb.

HUDBA

9. dnfyna 1945,

& svobodné Ceskoilovensko

Stísni 6.

Smrt vetřelcům a zrádcům I

Velitel’ 'německých vojsk
vo Viedni zabitý
6. apríla bol velitel’ německých
vojsk vo Viedni gen. plk. SS Die
trich zabitý
siedmymi výstrelini
z revolveru, v lom momente,
ked1 išiel io viedenskěho roz
hlasu, aby vyzýval viedenské oby
vatelstvo k obrané proti Červenej
armade.

CA drví Nemcov na Moravě,
vo Viedni a Královci
Z operačnej zprávy Sov. inf. kancelárie z 8. apríla:

Dnes započaly naše vojská šturm na město a pevnost KráTovec.
Za deň urputných bojov vojská 3. bieloruského frontu, útočiace na
Královec zo severozápadu, přelomily vonk»jší obvod opevnění a obsadi
ly 5 městských štvrtí. Vojská frontu, útočiace na město z Juliu, obsa
dily 5 městských štvrtí, hlavně nádražie, přístavba po překročení rieky
Segel obäadily inestskii štvrf, v ktorej sa spojily ‘s vojskami, útočiacimi
zo severozápadu. Tým dovršily vojská frontu obkolesenie zoačnej skupi
Značný postup
ny nepriaterských vojsk, ktoré bránia město a pevnost Královec. Za
deň bojov zajaly vojská frontu výše 15.000 německých vojakov a dóspojencov
Spojenecké vojská vstúpily do stojnikov.
V priestore Vratislavi pokračovaly boje o zničenie obkolesenej
Meppenu na rieke Erosi. DaleJ
na juh bolo rozšířené pred- nepriatefskej skupiny.
Na severovýchod a na sever od Bratislavy obsadily vojská
mostie na tejto rieke. V priestore
Liegena na severovýchod od Rei- 2. ukrajinského frontu, pokračujúc v ofenzňe na území Česko
ue, spojenecké vojská obsadily slovenska výše 60 obcí, medzi nimi Prá^no, Gajdel, Tužina, Sla
Chopeten a postúpily na východ tina, Jastrebie, Dolny Vychoč, Myjava, Kunov, Kovalov.Un’n,
Gbely, Brodské.
od toho města.
Súčasnc vojská frontu překročily rieku Moravu a Dunaj na
Na Juh od Brém (Bremen)
spojenecké vojská přešly cez Sulin severozápad a na západ od Bratislavy, zmocnily sa predmostia
8 obcami: Angern, Baumgurteu, Marcbegg, Markthof, Eugelhartslätlen,
gen a Siedenburg.
• Spojenci postúpily po viac ako Leumersdorf, Kopfstätten, Prala — Eckratsau a viedly boje na rozšire19 km na východ od rieky nie tohto predmostia.
V bojoch 7. apríla vojská frontu zajaly výše 2.300 vojakov a důstojWesel nedaleko Múndenu. Spoje
necké tanky sa přebily z predmostia níkov nepriatefa.
V priestore Viedne vojská 3. ukrajinského frontu, pokračuna Wesele v priestore Ilanimelnu, obsadily Schulenberg Júc v ofenzívě, obsadily mestá Tulln, Neulengbach, velké obceJudea Else a došly do llasedu. Po nau, Siegbartskirchen, liappoltskirchcD, Alland a viedly úspěšné poulič
kračovalo sa v likvidácii nepriatei- ně boje v Južnej a západnej časti města Viedne a obsadily
ských odporov v llammelnu. í)a- přitom arzenál, východně, južné a západně nadražie.
Súčasne obsadily vojská frontu s bojami na Julra na juhozápad
lej na juh spojenci .obsadili
Stahle na východoom břehu rieky od Viedenskěho Nového Města na území Rakúska výše 80 obcí.
Wesel (naproti llolziuúudeuti). Na V bojoch 7. apríla zajaly vojská frontu 5.000 nepriatelskýcli vojakov
západnom břehu Wesely spo a dóstojnikov a ukořistily 8 lieladiel, 32 tankov a satnochodných die),
jenecké vojká dosialily autostrádu 107 pofoých diel, 190 gufoinetov, výše 3U0 automobilov, 14 rušňov,
nedaleko La bacliu. Spojenecká 1.058 vagónov.
Na ostatných úsekoch — bez podstatných zmien.
pěchota je b a pol km ua juho
7. apríla boto ua všetkých frontoch poškodených a zničených G0 ně
západ od Wizenhauseu.
Na západ od Miihlhausenu meckých laukov a samochodných diel a soslreleuých 58 ncpriatcfských
Sjojenci obsadili Strud. Na Juho- lieladiel. Okrem toho bolo 50 lieladiel zničených na ietištiach v Králov
východ od Mühlhausen očistili ci a Pillau.
Langensalza. Na juh od iulu míle od Siegcnu.
(na východ od Heilbronn).
bol obsadeny Schleisingen.
Na juhovýchod od Euldy
Na východ od Karlsruhe
Pvktačoialo sa v likvidácii rultr- spojenci postúpili o 16 km, preko- spojenci postúpili o viac ako 13 km.
skélio »inieška*. Siegen Je úplné návajtic miestuy odpor nepriatefa.
V Taliansku jednotky 8 anglicočištěný. Spojenci vj budovali no Tankové Jeduolky spojencov, po prej- kej armády opat postúpily ined/.i
vy průchod na rieke Sieg, 2 a pol deni 32 km, doňahly Kreisheim jaz.eroai Comacco a rickou Heno.
Aa StoOnjajD NuoeiOUKau. boaaaaa rase»
TitUá

«vály

1-ro 4exo«jo«nuQfo sopuyw

i

•

GGUl*»

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ROČNÍK 2.

ČÍSLO 94

PONDĚLÍ, 9. DUBNA 1945

Telegram presidenta Beneše veliteli naši fronty

BOJUJEME ZA SPOLEČNÝ CÍL
President Beneš zaslal veliteli 4. ukrajinské fronty, armádnímu generálu Jeremenkovi a členu váleč
né rady 4. ukrajinské fronty, geoerálu-plukovniku Mechlisovi tento telegram:
Mezi pozdravy, jež Jsem obdržel po příjezdu do osvobozené části Republiky, je pro mne obzvláště cenný
pozdrav od velite’e a člena válečné rady 4. ukrajinské fronty. Této frontě připadl velký podíl v osvobozeneckých
bojích na čs. území. Dovolte mi, pane generále, použili této první příležitosti, abych Vám osobně i všem dů
stojníkům, poddůstojníkům a mužstvu, Jež Je pod Vašim velením vyjádřil upřímné uznání čs. lidu za odvahu a
vehkolepé činy, projevené v bojích za tak nevýhodných podmínek terénu a podnebí, v boji proti tvrdě se brá
nícímu nepříteli. Obzvláště jsme hrdi na to, že v rámci 4. ukrajinské fronty bojuji i čs. voj. Jednotky, čímž
dokazují, že společný náš cil, k němuž spějeme v bojích, zůstane společným cílem i v době míru, vykoupeným
společně prolitou bratrskou krví pa bojis’ich Ukcajiiy a Československa. Doufám, že budu mít příležitost po
zdravovali Vás a Vaše bojovuÍKy a poděkovat Vám i osobně. Zatím Vás srdečné zdravím touto cestou.

EDVARD BENEŠ, president Československé republiky.

Magna charta slovenského národa
Vyhlásenie čsl. vlády o slovenskom národe a o Slovensku
Na slávnostuom .shromážděni
SloveaskeJ národnej rady'vyhlá
sil 5. aprila miestopredseda vlá
dy minister Gottwald po sloven
ský me notu novej československej
vlády Národnej jednoty toto:
Nová vláda ina pověřila, aby som
vyhlásil tú časf jej programu, ktorá sa týká slovenského národa a
Sloven’ka.
Je to program, klorý má začat
lioni eru vo vzájemných vzfalioch
niedzi našimi dvoma národuii, kte
rý má ri/. a navždy odstráuif tie

neblahé příčiny, ufaličujúce v mi
nulosti našim odvěkým nepriatelom,
Nenicoin a Maďarom, vrážaf medzi
nás klín. Slovom, je to program,
ktorý má utvořit a akiste aj utvo
ří tie vnitropolitické předpoklady,
zneinožůujúce opakovanie sa aj Muícliova, aj toho, čo sa nazývalo viedenskoii arbitrážou, ako aj 14. a
15. niarca 1939.
Nová vláda pověřila ma touto
čestnou úlohou ako (’echa, a to
preto, aby tým zdůraznila svoje
presvedčeuie, že jej program mči

slovenskému národu a Slovensku bu
de schvalovaný a podporovaný aj
celým fudoni českým. Vláda Jo
oprávněná rátat so súhlasom a pod
porou českého fudu tým viac, že pn
celom svojom konaní Je odhodlaná
vychádzat zo základného článku českosloveuskej ústavy, ktorý hlásí, že
jediným zdrojom štátnej moci je lud.
.
j
i
i
i
11

A keif v novej republiko bude
skutočne vládnut vola českého a
slovenského Indii,tak nič a nik to
nebude můří znemožnit, alebo
našlrbif skutečné bralsho medzi
< celíiiii a Slovákmi.
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Vo vědomí. loho( nová, vláda^vyhlasuje a bude koaaf toto:
• Vláda sa bude ako prvá domáca
vláda republiky pokládat ta stejesuenie československé] šlátnej pospo
litosti, založené] na nových zásadách.
Robiac koniec'váetkým starým'spo
rou: a vychádzajúc z uzoania Slo
vákův ako nacionálne samobytflélio
národa, vláda bude sa od prvých
» v ojich Jtfok okJůfl.ed HMWikAk
v česko-sloveoskom pomere uskuteč
něná bola zásada »rovny s rovnyui«
a aby tak uplatněné bolo ozajslné
bratstvo ined/.i obidv^ina^národmb
Uzuávajúc, že -Slováci láajú
byť páumi vo svoje] sloveuskej
zemi, rovnako ako Češi vosvojej
českej dómoviue, a že republika
bude obuovovaná ako spoločný
stát
rovnoprávných národov,
•Českého a slovenského, vláda
vyjádří toto uzuanie důležitý
mi
šlátuopolilickymi
aktiui.
V Sloveuskej uároduej radě, opierajiícej sa o Národně výbory v obciach
a okresoch.bude vidieť uieleu opráv
něnu predstavitefKu samobytuého
slovenského národa, ale i nositelku
šlátnej moci ua území Sloveuska(moci
zákonodárné], vláduej a výkonnej),
ako to zodpovedá osobitnej dohodě
Sloveuskej uarodnej rady s prezideulom Republiky a s čs. vládou v
Londýne. Spoločné štátue úlohy bude
vláda ako centrálua vláda republiky
vykonávat v najužšej súčinuosli so
Slovenskou národuhu radou a so
sborom slovenských uároduych povereníkov ako vykonuým vláduym
orgáiiom Slovenskej uároduej rady.
V rámci novobudovanej jedootnej čs. brannej moci a ua zákla
de jednotných služebných poriadkov budií tvořené národně slo
venské vojenské útvary (pluky,

divizie vjatď.),-8ložénéCpfevJžne « Vám priniesla. slobodu Červená
z mužstva, poddostojnícířá
•ařnláda. Máte svoju 1’udovú, národdůstojuíclva slovenskej' uárod- uú moc v podobě Slovenskej národ
noati a •. potíží vajúce veliacu a něj rady. Máte svoje Tudové orgáuy
služobuú reč slovenská.Důstojnici správy ,v podobě Národuýcli výboa gážisti. bývalé) slovenskej ariuá-^ rov. Usku ločůujetft historicky/ v ýdý, pokiir Š&ibprehrešDHprbtťúá- znáčhý Čin konfiškáifióii půdy curoduej cti Slováka a nebudu pod- dzineckycli nepriatel'ov a zradcov a
liehať Deštnému štíliaiíin pře'svoju jej oddáním do rúk slovenského
činnost za bývalého zradcovského dědinského 1’udu. Máte pluézáruky,
J&.pustayuuij^sloye.uskebo .uároda v
.X*^wu,.,bud^4irjív^Á4Q.
dy vo svojej dolerajšej hodnosti, rámci obuoveuej Českosloveuskej
pričoui smerodajné budedobrozda- republiky bude zodpovědní želauiu
uie a doporučenie Slovensko] uárod- Slovákov. Nuž rnajte ua pauiáti,
qd
' že tote tšelko tnuožneué je preilo**■ Nová- Vláda iréptibliky« ■búde -sa • všelkjhn Vitažstvaíulčervenej armády,
starat' o to, aby při ústavnom ne ua pleciach ktorej ■ leží i lilavná
sení poměru národa slovenského a farcha ďalšieho boja za oslobodenie
českého konstituované boly ■• sloveu- celého Československa a rozdrveuie
ské orgáuy moci zákouodarnej, vlád uášho spoločného uepriatela. Bojci
uej i výkonnej, rovnako ako. ich má a důstojníci Červenej armády prednes slovenský národ v Slovenskej Hevajú za vás i za nás svoju krv.
Mestá a dědiny Sloveuska pokryté
uároduej řade.
O budúcom rozděleni kompeteu- sú mohylami našich bratov, lirdicie medzí orgámui úslreduymi a uov — krasnoariuejcov.
Uvědomte si to a .konajte podlá
slovenskými dohoduú sa legitimní
zástupcovia národa českého a slo toho. K pozdravotn, posielaným
venského. V ústreduých štátuych na adresu Červenej armády,
úradocli, iuštitúciach a v hospodář připojte aj rozhodné činy*
Spojme svoje sily za uskuských orgáuoch celošlátueho výz
namu, bude Slovákom zabezpečené točnenie hesla:
Všetko na podporu Červe
primerané zastúpenie to do počtu,
nej armády — osloboditelky!
ako aj čo do vyzuaniu.«
Keď tu v mene novej vlády vyVšetko pre front!
hlasujeiu tiito svojlio druhu »Magnii
Všetko pre konečné viťazChartu« slovenského národa, dovol stvo!
te mi, aby soni v mene vlády při
Všetko za to, aby nad Slopojil ešte niekol'Ko vážných slov.
venskom a celou našou Čes
Nezabúdajte, ž.e vojna je este v
koslovenskou republikou čim
plnotu prude, že boči chrabrá Čer
skůr zažiarilo sluko inieru, a
vená armáda oslobodila už i Brati
slavu, predsa časí slovenského ú- my aby sme mohli v plnej
zetnia nachádza sa ešte v pazúrocli slobodě obrátif všetky naše
uepriatela, neliovoriac ani o českých sily na výstavbu nového,
krajinách, ktoré v phiom rozsahu krajšieho domova, na šťastie
čakajú svoje oslobodenie.
naše a našich potomkovi

"Res publica" č.15/95

9/dnWW45.
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Američania sá zmocnili
zlatého pokladu ríšskej

Prelilášénle šovietskej Vlády o Rakúskn

banky

Drviac nemecko fašistické vojská a preuašledujiic ich, Červená armáda
vstúpila na územie’ Rakúska a obkólesila híavué město Rakúska Viedeň.
Na rozdiel od Nemcov v Nemeeku vakiiskc obyvatelstvo sa vzpiera vystahovaniu, ktoré prevádzajú Němci, zoslává na svojich miestach a ra
dostné víla červené armádu ako oslobodilel’ku Rakúska zpod hitlerovského

Vojáci 90. americkej divízie objavili v solných doloch južue od
města Mühlhausen poklad nemeektj
ríšskej banky. Poklad pozostáva ati
zo 100 tou zlata v prútoch. (ikrtii
toho našli v doloch 3 miliardy papierových mariek, asi dva miliéuy
amerických dolárov, 100 juiliůuov
frankov, 1 ID.tiOO anglických libiir
šterliugov a- menšie , sumy v španielskycli, tureckých, portugalských
a nůrskych valutách.

jarma.
Ciefom sovietskej vlády nie je pripojenie akejkofvek časti rakúskeho
tízemia alebo změna sociálneho zriadenia Rakúska. Sovietska vláda zastáva
stanovisko moskovskej konlerencie spojencov o nezávislosti Rakúska. Uvedie do života tuto deklaráciu. Bude spolupůsobit pri likvidácii režimu nemecko-fašistických oknpaulov a pri znovuzriadcui demokratických poriadkov a zriadení v Rakiisku.
Vrchné velenie Červenej armády dalo sovietskym vojském rozkaž po
skytnut rakúskeinu obývateťstvu pomoc v lejlo věci.

Výzva k obyvatelstvu Viedne
Marsal Tolbuchiu, velitel’3. ukra
jinského frontu, poslal obyvatefom
Viedne výzvu, V ktorej hovoří, že
Červená armáda vstúpila do Rakúska
nie preto, aby uchvátila rakiiske
územie a výlučné preto, aby rozdrvila uemecko-fašistické vojská a oslo
bodila Rakiisko od uemeckej závi
slosti.
Stojac na stanovisku moskovskej
deklarácie spojeucov o nezávislosti
Rakúska bude Červená armáda na
pomáhat k obnoveniu poriadku,klorý
jestvoval v Rakiisku do roku líl.ls
lojest do vlrhnutia Nemcov do Ra
kúska.
Červená armáda bojuje s němec
kými okupantami a nie £ rakuskym
oby vatefslvom. Je lož, klorú rozširujii híllerovci, že vraj Červená
armáda ničí všetkých členov národuo-socialistickej strany, leh strana
bude rozpusteuá, no obyčajuýmčlenom tejto strany sa uič nestane pod
podmieukou ich lojálneho chovania
k sovietskym vojském. Ilodiua oslobodenia hlavného města Rakúska,
Viedne, nastala, avšak ucmecko-fašistické vojská chcú urobit z Viedne
bojiště ako z .Budapešti. Viedui a

jej obyvatelstvu hrózia tie istéspustošeuia a úžasy vojny ako v Buda
pešti. Za úČelom zachráueuia Idavnélio města Rakúska a jeho 'histo
rických pamiatok kul túry a nuieuia,
vyzývá MARŠAl. TOI.BUCIIIN:

I. Všetko obyvatelstvo, krorému
Viedeň je drahá, aby ueevakuovalo,
lebo očistěním Viedne od Nemcov
bude zbaveué od úžasov vojny a
tých, kiorí cvakuujú, Němci požeuti
ua smrt.
?. Nedopustit zamínovanie Vied
ne Nemcami, nedopustit vyhodeiiie
mostov do vzduchu alebo urobit z
domov opevněn ia.
3. Organizovat boj proti Nemcoui za líčelom jej zachráueuia od
spustošenia hiilerovcami.
4. Aktivně zabraňovat vývozu
priemyseluélio zariadeuia, tovarov
a potravin z Viedne a zabráuit
vyrabovaniu obyvatelstva Viedue.
Nakoniec vyzývá marsal Tolbucliin, aby obyvatelstvo Viedne po
máhalo Červenej armádě v oslobodeni hlavného města Rakúska a
tým vmeslo svoj podiel do diela
oslobodenia Rakúska zpod uemeckofašislického jarma.

ZO SVETA
— Marsal Stalin přijal predrad
kynu britského komitétu Rond pra
pomoc Rusku pani Klementinu Churchillovú, manželku britského mi
nisterského předsedu Wiustoua Cliurchilla.
- 0. apríla přijal rudový komisár zahrauičia SSSR Molotov
juhoslovau8kého ministra zahrauičia
Šubašiča.
- 7. apríla usporiadal 1’udový
komisar zahraničia SSSR Molotov
na počest předsedu johosiovanskej
vlády maršala Broz-Tito a ministr»
zahrauičia Juhoslávie Šubašiča slávnostuý oběd, na ktorom holi pritomui traja ďalší ministři Julioslávie, juhoslovanský velvyslanec v
SSSR atď. a so sovielskej strany
nifkolko členov sovielskej vl.idy a
představitel ia veleuia Červenej
armády.
— Argentinsky charge d'affaires
Calvo podpisal akt medziamerikáuskej kouferencie. V důsledku toho
Argentina berie na seba záviizky
z predchádzajúcich jednaní ame
rických štátov a zaviizuje sa úplue
spolupracovat so spojeuými národmi
v boji proti štátom osi.
- V liruguayi bolo zadržanych
9 osob, ktoré sú obviněné zo špiopáže v prospěch Nemecka.

/ Severočeský kraj
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jová zeitě za druhou

p řijím á islám, jako

nem yslí-. , že budu

I*® ’ K perl

96

Vyzývám čtenáře
"Res publica”, aby
vždy ksždý čtenář za
slal jednu kopii pro
hlášení a výzvy vlá
do ČR alespoň jedno
mu poslanci uvedené
mu v tomto jmenném
seznamu. Iřirozené,
že ten, který se s
tímto stotožňuje.Je
likož však já sám
jsem přesvědčen, že
muslimové se dříve
či později střetnou
v globálním konflik
tu s evropskou civi
lizací /jedna rozvo-’

p l j P?;S1®nJ
o d e s íla t .H

04>i Bejček Josef
ooX Brodský Petr
Brožík František
OPA Dobal Viktor
KP5 Koronthály Vladimír
XfH^iiKuba Bohuslav
LQ, Lagová Hana
L B Maryt Jiří
Raška Miroslav
j?pS Roschová Anna
PXíP Řezníček Miroslav
Uu Štěrba Tomáš
Váca Oldřich
Z.8 Váchalová Anna
op-i Volák Stanislav
oPá Vrzal Ivan

/

OPÍ Bečvář Ivan

bude«

Západočeský kraj

A;pv-ti<Bělehrádek Stanislav
ó hnBroulík Jaroslav
W Červinka Josef
- Bílý Jiří
OP3 Bachna Petr
Č3 Čechák Vojtěch
mpDostál Robert
Opí Bureš Eduard
Z# Čundrle Václav
^»‘pFischerová Eva
Kp u Decker Jan
Ch^sDrápela Jiří
£S>Vš Frommer Alfred
KílH Exner Václav
oPt Fejfar Tomáš
OOA Hába René
OPI Gjurič Andrej
en/XZirulich Václav
PA4Hubová Marta
'
ou/>Gross Stanislav
oo^Hofhanzl Čestmír
c* «Kačenka František
4íUHirš Pavel
opí Honajzer Jiří
oPS Kalus Jaromír
od£ Koháček Petr
iß Hrazdíra Antonín
tIA/^Kašpárek Miroslav
OUt Kolářová Milena
zuB Hurta Josef •
Klučka Václav
o&L Krámek Jan
ČMjJegla Jan
KAS Kolář Pavel
OM Kužílek Oldřich
Kpu Karas Jiří
čí U Křížek Josef
opJ Lom Petr
kí>u Kasal Jan
xou Kubiš Josef
oQ£ Marvanová Hana
— Kavan Petr
z.0 Kuchař Vlastislav
o PA Mašek Ivan
OPS Kolář Robert
0A+Lojdová Kateřina
OPÍ Payne Jiří
KPť Krupík Josef
Z.P Machalík Jiří
oOt Páv Tomáš
4^0 Kry čeř Jan
OPÍ Nečas Petr
en t> Seifer Pavel
UAzJKulička Pavel
64‘^Nedorost Ladislav
Li Stiborová Marie
í?<'*vLoukota Milan
oPJ Němčík Jindřich
XpiSvoboda Tomáš
th «Macháček Jiří
Pdi Novák Jiří
opa Špaček Radim
z.j5 Matějka Jaroslav
0P3 Novák Libor (1962)
tótpTroian Zdeněk
ehzf Opatřil Rudolf
ztSd/y Matulka Dalibor
Lß Vorlíček Zdeněk
— Mazalová Gerta
Z.ß Palas Jaroslav
KUJ/Votava Vratislav
KJp-tVMotvčka Ludvík
Pavela Josef
opi Zemina Ondřej
KZth Navrátil Jan
OPI Pavlíková Jiřina
(?PJ Němec Luboš
OAí Pluhař František
KP b Nováková Eva
X44/1 Recman Svatomír
/ Jihočeský kraj
oZJ Novotný Miroslav
cup Sochor Vítězslav
Lí U Procházka Vladimír
Z-B Šoural Jaroslav
Li Bumbová Stanislava
Přibáň Martin
— Stodůlka Zbyšek
Z>4tP
Buzková Petra
Hop
Šafařík
Pavel
Skočovský Miloš
Kdzý Hájek Jiří
oď! Šimánek Jaromír
Opí Syká Martin
S Litomiský Jan
PH«ÍŠtambera Dalibor
ppXUllmann Josef
KDu
Mach Karel
KDS Tollner Pavel
ĎPíVychodil Otakar
•CP>?-«ítNovák Jaroslav
OPÍ Uhde Milan
OPi Zubek Leopold
ppj Pešek Pavel
Xpv Uřičář Jiří
Se znám poslanců naší Sně- opí Trojan Václav
OpJ Vlček Vlastimil
olU Třebický Jan
.tM-guVrcha Oldřich
movny s uvedením jejich
— Vačkář Jiří
ti» P Wagner Jozef
politické příslušnosti
Líní Valach Vítězslav
Kol Zahradniček Jan
má za cíl personifikovat
Vlach Jiří
Prohlášení a výzvu vládě tSíP Zeman Eduard

cue

il

— Doubrava Vlastimil
auPFaifr Jiří
t?D-t Fejfar Ota
Z & Hájek Josef
opi Jaroš Emil
—Kozák Stanislav
of-X Kozel František
WíP Kraus Michal
o PA Ledvinka Karel
Lukáš Věnceslav
KjČAMandík Josef
OW Nájemník Václav
CPI Novák Libor (1958)
íliPOrgoníková Hana
opi Pěnička Stanislav
- Rymeš Ladislav
ífpvSevera Pavel
Stráský Jan
Strait Jaroslav
OPI Tomanová Hana
— Unger Jaroslav
J ’^/Valenta Josef
— Vlček Jaroslav
XooVraný Jan
Kt>\) Výborný Miloslav
opí Zima Anton

s tá tn í n á b o ž e n s tv í/,

op-SBudinský Vladimír
Í O Čapek Miroslav
ZUH Čelišová Květoslava
0U4 Čerbák Miroslav
Oft! Čermák Petr
OPA Effenberger Josef
Kds Haringer Jiří
oPl Holub Josef
tup Hrdý Karel
z-B Chudoba Martin
op<4 Ježek Josef
OPÍ Ježek Tomáš
o Pí Kadlecová Milada
o Pí Mandelík Richard
OPA Matoušková Eva
JřPÓ Melichar Jaroslav
Ci<P Petržilek Pavel
L ß Řezáč Vladimír
Z4U Trnka František
jp£xVik Jan
L Žižka Jaroslav

České republiky,aby při
prvrjí oři leží tost i uňala
nezávislost Čečenské re
publiky. Ale moc si od
toho neslibuju.

,KLUß

Středočeský kraj
#P£Benda Marek
ďixpBláha Jan
ODS Blažek Ladislav
Li- Body Ladislav
ODS Černý Jan
W/zFrank Václav
hpo Janeček Josef
opa Kalvoda Jan
Opí Klas Jan
ozU Koucký Jan
opJ Krása Václav
JáuLobkowicz Michal
jj^Ortman Jaroslav
opí Rubáš Luděk
Li Sojka Tomáš
OOA-Stadler Jiří
zíí/Sýkora Jaroslav
cíuŠoler Jiří
OPAŠuman Vladimír
OZ>J Tlustý Vlastimil
Z 3 Vlček Zdeněk
City Vy vadil Jiří

Předseda:

PhDr. Uhde Milan
Místopředsedové:

PhDr. Vlach Jiří
Ing. Kasal Jan
Ledvinka Karel

Ing. Tollner Pavel

===== ’’SVĚDČ
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Československý odboj
zo druhé světové volky
Když byla 12. prosince
1943 podepsána v Moskvě Československo-Sovětská spoje
necká smlouva málokdo asi tu
žil, jaké osudné důsledky to bu
de mít pro naši republiku a de
mokracii. Tento akt se stal pod
nětem k úvaze, které se smlou
vou také určitým způsobem
souvisí. Otázce Českosloven
ského odboje za druhé světové
války.
• • •

Při diskusích o době nacisti
cké okupace a druhé světové
války vznášejí často pamětníci,
účastníci oněch dramatických
událostí, výtky na adresu histo
riků, že nedostatečně propagují
význam druhého Českosloven
ského odboje, ba co víc, zavi
nili prý, že se bojovníci domácí
i zahraniční fronty a veškerý
protihitlerovský odboj, netěší v
naší společnosti dostatečné ob
libě a vážnosti, rozhodně nikoli
takové, jaké se za první repu
bliky těšili bojovníci za svo
bodu národa a státu z první
světové války. Historikové a
publicisté zahrnují prý odboj a
odbojáře z let 1939 až 1945
kritikou a výhradami v té míře,
že veřejnost a zejména mladí li
dé hledí na aktivní odpůrce na
cismu a okupace s nedůvěrou,
s podezřením a co nejhoršf, pří
mo s nezájmem. Stav společen
ské mysli je v tomto směru
opravdu neblahý. Jenže není

způsoben chybami ani zásluha
mi subjektivních činitelů, není
zaviněn odbornou literaturou,
přednáškami či publicistikou.
Je plodem konkrétního dějin
ného vývoje, důsledkem obje
ktivního shluku událostí a sou
vislostí, které vytvořila tehdejší
doba, a které v roce 1945 vy
ústily v poválečné uspořádání
naší země a státu.
Pokusím se vše lépe vy
světlit. I za první Českoslo
venské republiky nebylo málo
diskusí a sporů o domácím a
hlavně zahraničním odboji, tedy
o odboji z let světové války.
Mluvilo se mnoho, zejména o
situaci v politických poměrech
a bojových výsledcích česko
slovenských legionářů, přede
vším ovšem o jejich největší a
nejdůležitější části, o legioná
řích v Rusku. A často tu zněla
slova velmi kritická, bolestně
zraňující tehdejší účastníky,
kteří si již brzy po návratu do
vlasti trpce ověřili dávnou zkuj
šenost, že holá realita se pod
statně liší od vysněných ideálů.
Ony pověstné "trafiky" pro vá
lečné invalidy nebyly právě tím
nejvhodnějším výrazem lásky a
díků projevovaných českoslo
venským svobodným státem.
Leč přesto. Pamatuji ještě ob
dobí první republiky, chodil
jsem tehdy do měšťanské ško
ly, dnes bychom řekli do zá
kladní školy. Vzpomínám velmi

dobře na hluboké zážitky, které
v nás dělech vyvolávalo promí
tání diapositivů z legionářského
života a bojů, z představení,
která organizoval a výklad do
provázel ředitel školy, sám bý
valý legionář. Vzpomínám, s ja
kým dojetím jsme četli příběhy
s touto tématikou, jak jsme byli
hrdi, že jsme svobodná Česko
slovenská republikánská mlá
dež. Jaká to byla vlajkosláva

každého 28. října, jak se slavila
výročí bitev u Zborowa či u
Bachmače, jak byly vyzdobeny
všechny výkladní skříně 7. bře
zna, v den narozenin Prezidenta
Osvoboditele... Ano, jistě mi
namítnete, že to byla do určité
míry legenda. A jako každá le
genda jen částečně odrážející
realitu. Jenže ta legenda byla
většinou obyvatelstva spontán
ně ochotně přijímána, protože
tentokráte v zásadě souhlasila
se skutečností. Vždyť přece
subjektivně i objektivně tvořil
náš první odboj v letech 1914
až 1918 jednotu, záměry a plá
ny jeho protagonistů se nikte
rak nerozcházely s dosaženými
výsledky. Tehdejší odboj splnil
vytčenou metu, za příznivých
mezinárodních okolností přede
vším. Dosáhl vzniku nezávislé
ho, svobodného, demokratic
kého státu - Československé
republiky. Tak byl většinou na
šich lidí chápán a uznáván.
Dnes by nás sice při vzpo-
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L’ESQUISSE, EFFRACTION DÜ SILENCE
předpremiéra festivalu Tanee-Praha
Pondělí 12. 6. ve 2Q hod. Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
stupně 100,80, 60 Kč. Vstupenky lze
v pokladně divadla

mince na tento historický pře
děl naplňovala menší euforie
než naše pradědy, neboť jsme
poznali lépe úskalí nejistoty a
nebezpečenství, jež byly dány
do vínku novému státu. Přesto
musíme uznat, že láska, vděč
nost a úcta, city, jimiž národ
zahrnoval své hrdiny, kteří byli
připraveni prolít krev za jeho
svobodu a kteří ji také prolili,
byli plně oprávněny.
Avšak jak je tomu s bojov
níky další generace? S vojáky
domácí a zahraniční fronty z
řad druhé světové války? Proč
oni nejsou a nebyli předmětem
stejného všeobecného obdivu a
uznání jako ti předešlí? Vysvě
tlení se nabízí zřetelné.
Československý politický vo
jenský odboj z let 1939 až 45
nesplnil úlohu, kterou si před
sevzal...! Přesněji řečeno, splnil
ji pouze částečně.

I když při porážce hitlerov
ského Německa bylo všestran
né politické, diplomatické i vo
jenské úsilí, nevedlo však k
obnově československé státní
svrchovanosti a nezávislosti, k
obnově svobodného a demo
kratického vnitřního režimu a
koneckonců ani k obnově stát
ních předmnichovských hranic.
Pomiňme fakt, že komunisté
doma i v zahraničí sledovali od
počátku až dokonce moskev
skou linii, jež přes veškeré slov
ní proklamace se velmi lišila od
politické koncepce hlavního
proudu československého od
boje, reprezetovaného prezi
dentem Benešem. Bohužel však
ani on a jeho lidé, politikové,
vojáci na válečných frontách
doma i v ilegalitě, nedokázali
splnit nejvýznamnější perspek
tivní část svého poslání s níž
odcházeli do boje, především

Foto: Václav Bartoš

Pohled na starý Frenštát pod Radhoštěm

ovšem i proto, že mezinárodní
okolnosti byly tentokráte nepří
znivé. Československo v roce
čtyřicátémpátém povstalo z na
cistických trosek jako neblahá
karikatura opravdu demokrati
ckého svobodného státu, ne
boť v něm od počátku roztáhli
své sítě agenti sovětské tajné
policie, aby spolu s domácími
komunistickými pomahači při
pravili a provedli konečný úder. Mnohé pak z. těch, kteří
nasazovali životy proti hitlerovcům neodměnilo vládnoucí
panstvo tentokráte ani "trafi
kami", nýbrž mnohaletými kri
minály, ba dokonce šibenicemi.
Hrozný paradox, řekl bych pří
mo schizofrenie druhé světové
války a odboje nepostihla
ovšem jen Československo.
Zvláště zřetelně tragicky se
projevila například v Polsku.
A tak tedy závěrem. Skláním
se v hluboké úctě, v upřímném
uznání, ale zároveň i s lítostí
přede všemi, kteří za druhé
světové války a nacistické oku
pace byli připraveni prolévat a
také vskutku prolévali krev za
obnovu nezávislé demokratické
republiky. Mnohou jasnější bar
vu z jejich obrazu dokázali se
třít komunisté svou usměrně
nou, nenávistnou, znechucující
propagandou. Rovněž i čas se
nachýlil, nové dojmy a události
překrývají ve vědomí národa
vzpomínky na někdejší epochu.
Mohu, ale ani nemusím brát
právě řečené v úvahu a přesto
jsem nucen s trpkostí konsta
tovat, že ani mrtvým ani živým
bojovníkům oněch válečných
let nepřikla a nepřikne naše
společnost takovou aureolu, ja
kou kdysi ověnčila vojáky, jež
se shromáždili pod praporem
T.G. Masaryka.
Připravil:

Ing. Oldřich Tihelka
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