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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Pan ministr sprave
dlnosti mi odpověděl
osobně i když to pödepsal jeho náměstek,
ale i to mi stačí i
když mne to přirozeně
neuspokojuje. Velmi
mne zarazila ta marxi
stická myšlenka, kte
rou s oblibou používa
jí všichni usurpátoři.
Myslím tím tu vznosnou
větu že pan ministr _
nikdy předtím a ani v
budoucnu nehodlá po
važovat Drávo za služ
ku vládnoucí moci.Ale
pane ministře odpoví
Mojmir Mihatov
dáte soukromé osobě a
navíc osobě, která do
sud ani před sametem či po něm nikdy nebyla členem byt jen
místního zastupitelstva. Jaká já jsem vládnoucí moc, ale
to je mně novina. Vládnoucí moc jste především vy, pane mi
nistře a zároveň jste i ten který umožnil aby právo bylo
zpolitizováno tak nehorázným způsobem. Již dnes je Jasné,
v jakém duchu jsou posametové zákony vykládány Vašimi pra
vděpodobně z větší části bývalými komunistickými soudci.
Pokud náhodou snad některá soudkyně z komunistické éry ne
byla v KSČ tedy vězte, že ji více než dostatečně kryl stra
nickou legitimací její manžel. Nemusím chodit na vysoké šk
oly právnické ./a mnoho nechybělo, kdyby mě doc.Jičínský býlval nevyhodil z teorie státu a práva/ abych věděl, že ved
le psané litery zákona existuje i jeho výklad, který si Va
ši soudci a v mém případě Vaše, sudičky vykládají pět let
do
sametu ve prospěch bývalých komunistických institucí a
v neprospěch oprávněných vlastníků. Chcete říct, že bývalí
komunističtí soudci a soudkyně k nám spadli z neb,e a že to
nebyli ti nejskalnější členové nomenklatury zejména z Kra
jských soudů? Vsázím se s Vámi o ten spo-rný "ostrov”, že
nejen soudkyně Eliška Cihlářová je bývalá komunistka, ale
i obě přísedící měli z rudého kabátu ostudu. Takový stav
nemůže být v právním státě ani náhodou. Je to výsledek vlá-•;.Uvnitř
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V Šumperku, dne 12.červne 1994

Marka 8,38
Lebo ktokol’vek by sa hanbil
za mňa a za moje šlová v tomto
pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn člo
věka hanbiť, keď přijde v slávě
svojeho Otca so svátými an jel mi.

Vážený pane ministře!

Dovolte mi, abych ve svém dopise spojil dv* zcela odlišné věci a
využil tak příležitosti k vyslovení nespokojenosti a žádost o revizi v
soudním rozhodnutím ve správní věci mé matky /restituční nárok zamít
nut/, rozhodované Krajskýak soudem v Ostrav* sp.zn. Ca 321/93 b vyjád
řením názoru na Vaše údajné hrubé výroky v Prostějov* na adresu Pavla
Wonky a některých členů Charty 77, mezi nimiž jsem měl možnost se také
náhodou pohybovat.
Nechci na tomto míst* komentovat, to ud*lám níže, VáS údajný vý
rok na adresu nebohého Pavla Wonky a chartistů, ve kterém jste je m*l
označit podobn* jako kdysi totalitní KSČ a nepochybuji o tom, že u Va
šeho "nezávislého soudu" budete mít větší št*stí než já a jak se říká
pravda nakonec přece jen vyjde najevo, zvláší když Vás nebudou v příp
ravném řízení před zapsáním do protokolární výpovědi posílat za dveře.
Takto procedurálně bezchybn* se postupoelo vůči restituentům a svědkům
na Pozemkovém úřad* v Šumperku a na základě z takto získaných machina
cí svědeckých výpovědí JUDr.Šimoníkovou, soudkyň* Krajského soudu JUDr.
Eliška Cihlářové jako předsedkyně senátu vynáší rozsudky bez osobního
vyslechnutí poškozených a svědků.
Vážený pane ministře, již jednou jsem byl informován z Vašeho úřa
du, vedoucím odd*lení právní pomoci, že případ mé matky nelze kladn*
Vyřídit, nebot všechny restituční zákopy prý hovoří jen o zmírnění chyb
a vrácení alespoň poloviny louky, kterou od nás pod nátlakem organizace
VaK odkoupila a kterou absolutn* k účielu vykoupení nepotřebovala a ani
nepotřebuje /dokonce sám gen.řed.SmVaK Ostrava nám cht*l celou parcelu
k r.2OO3 vrátit/, se již do toho zmírn*ní nemůže vejít- Je tady jakýsi
rozpor mezi vůlí gen.ředitele a soudkyní Krajského soudu, která nehledíc
na dobrou vůli nabyvatele za totality, toto dnes za posametového a post
komunistického rozhodování neuznává. To je tedy povedené právo a sprave
dlnost. Mám důvod se domnívat, že její rozhodování inebylo podjaté, neboí
v rozsudku cituje svědka, který zpochybňuje mou disidentskou činnost.
Pane ministře, máme právo znát politickou minulost soudců, kteří nás ro
zsuzují, co za jejich výroky ve v*ci okradených restituentů a eventuel
ně odstraněných politických odpůrců fémovou vraždou jako Pavel Wonka
stojí. Máme právo znát jejich politickou angažovanost a nomenklaturní
post ivení v minulosti a zda uzavřeli svou osobní smlouvu s ňáblem. Z Va
šeho hlediska je možná taková minulost, členství ve zločinecké organi
zaci patrn* tou nejlepší kvalifikací. JUDr.Eliška Cihlášová, která byla
po rozsudku ve v*ci majetku mé matky vykopnuta k Vrchnímu soudu /správ
ní kolegium/, do Prahy na významnější funkci, mne nutí, abych v této
v*ci získal co nejvíce objektivních informací.
Na rozdíl od výroků o Pavlu Wonkovi, které jste údajně měl přednést
souhlasím s Vašimi údajnými názory na některé chartisty zejména z okru
hu, kterému se říká "nomenklaturní chartistický hnůj", ale ten jste ve
svém výroku asi nem*l na mysli. Pokud jste m*l na mysli ty druhé, ke kts
rým asi právem náležím, budu uvažovat o svém přejmenování aby to sed*lo
na Vladimír Hajzl.
S projevem hluboké úcty
Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
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Smrt vetřelcům a zrádcům I
nost, rasu, víru a barvu pleti, aby
podporovali naše úsilí, abv byla
utvořena silná a trvalá organisacc*
spojených národů.

L oslobodeného Slovenska

Na zničení chtivých tyranů
s jejich plány na panství nad svě
tem nemůžeme od pokolení k po
kolení přinášeti za oběť naše nej
lepší a nejmladší síly. Ve jménu
lidské důstojnosti a civilisace mu
síme nalézti racionálnější metodu
k řešení sporů. A mezi národy
bude nalezena.

— Všetka košická tlač uveřej
nila úvodně články o smrti pre
zidenta Roosevelta. Mienka všetkých novin sa shoduje v tom,
že prezidentova smrť je ťažkou
ranou nielen pre Spojené štáty
severoamerické, ale pre celý svět,
že v osobě Rooseveltovej stratilo
Československo svojho velkého
a věrného priatela, ktorý nám po
skytoval pomoc v najťažších chvílach nášho štátu.

Američané musí býti nápomocni
trpícímu lidstvu v jeho návratu na
cesty mírného vývoje. Bude to vyžadovati času a snášenlivosti, bude
nám třeba trvalé víry v lid. Víra
takového druhu a mužnost, které
byly vždy vlastnostmi Roosevelta.
Njmí se stala Amerika jednou
z nejmohutnějších sil v boji za
blaho lidstva. Musíme uchovali
Americe toto postavení. Naučili
jsme se biti se společně s druhými
národy ve společném zánase za zá
chranu naší svobody. Nyní se mu
síme nauč!t žiti společně s dru
hými národy v zájmu společného
našeho blaha.

Zo světa
— Pařížsky súd odsúdil k doživotnému väzeniu Roberta Perriera, ktorý bol za nemeckej okupácie redaktorom novin „Aujourd
hui“. Perrier rozšiřoval nemeckti
propagandu a udával francúzskych vlastencov.
— Anglické lietadlá moskito zazaútočily na štáb gestapa v Odensee na ostrove Fiin, neďaleko dán
ského pobrežia.
— Ústředna
pódohospodárska
banka vo Varšavě poskytla 20 m<
liónov zlotých úvěru pre ma’orol’níkov, ktorým bola přidělená půda
za pozemkovej reformy.

Ústřednu tlač pnmiaíke
Roosevelta

Sovietske filmy
— Dňa 14 aprfla bola v košickom kině „Kapitol“ slávnostná
premiéra sovietskeho filmu .Ku
tuzov“. Bol přítomný prezident
Beneš a sovietsky velvyslanec pri
našej vládě Zorin, ako i členovia
Slovenskej národnej rady. Týmto
začala nová éra v premietaní filmov. Všetky štyri košické kiná
predvádzajú teraz sovietske fil
my, dodávané soviefskym ústavom „Intorgkino“. Konečne má
oslobodené Slovensko, po šiestich
rokochotravovaniaverejnejmienky lživými fašistickými kinožurnálmi a německými tendenčnými
filmami, možnosť soznámiť sa so
soviefskou filmovou produkciou,
tešiacou sa světovému obdivu.

Tlač o arináde
— Košické časopisy „Pavda“
a „Národná obroda“ rozpisujú
sa obšírné o budúcej československej armádě. Jej základom bu
de náš prvý čs. sbor v SSSR,
ktorého značná časť tvoria Slo
váci a partizáni. Slováci sa nie
len zúčastňujú na bojoch v roz

ličných jednotkách, ale utvořili
už aj čisto slovenské brigády, so
slovenskými dóstojníkmi,přísluš
níci ktorých sa zúčastnili na bansko-bystrickom povstání. Ďalšou
základnou složkou tvoriacej sa
armády sú partizáni, ktorí sú zá
rukou jej ludového charakteru.
„Národná obroda“ opomenula
boje prvej československej bri
gády v SSSR a prvejj čs. leteckej
brigády na zápbdnom fronte. Vlá
da vo svojom programovom pře
hlášení slúbila vytvárať slovenské
národně jednotky, pozostávajúce
zo Slovákov, so slovenskými dó
stojníkmi a so slovenským služobným jazykom. Tento slub sa
uskutočňuje už teraz za bojov.

Podá fašisto v do sloven
ských rúk
— V košickom okrese pokra
čuje pridelovanie pódy z pozemkov, zabavených fašistickým elementom. Národný výbor v Polanke rozdělil rolníkom s malým
výmerom pódy výše 180 ha pódy.

Rozhlas
— Nový československý roz
hlas otvoril svoju činnosť na
krátkých vlnách 49 m o 8. ho
dině miestneho času. Prvé vysielanie uviedli svojimi prejavmi
ministerský předseda Dr. Z. Fierlinger a minister informácií Vác
lav Kopecký.

Sport
— V oslobodených Košiciach
sa konal prvý futbalový zápas
medzi mužstvom miestnej po
sádky a SK Košice.

Postup v Taliansku
Strcdomorský štáb spojencov oznamuje
Na pravom křídle 8. armády an
glické jednotky obišly město Ar
genta. Na sever od hradskej Imola
—Bologna spojenecká ofenzíva pokračujo. Novozeelandské vojská sa
spojily na svojom lavom křidle
s vojskami, oslobodivšími město

Medicína, ktoré leží 14 km od Bologne na ceste Bologna—Lugo.
Na iných úsckoch centrálneho
frontu spojenecké vojská pokračujú v ofenzívě, prekonávajúc húžovnatý nepriatefský odpor.
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ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

Bohatství země
pod veřejné vedení
— n. Kdysi měli naši průmyslo
ví, finanční a agrární velmožové
zlaté časy. Páni, kteří se chvás
tali svým „vlastenectvím" a uplat
ňovali nárok takřka na výlučnou
„representaci národa“, intensiv
ně pracovali. Tvořili kartely a
koncerny, které nejenom zvy
šovaly ceny svých výrobků na
úkor spotřebitelů, ale i snižovaly
mzdu zaměstnancům. Agrární
velmožové prosadili dumpingové
ceny na cukr, který se prodával
draze domácím spotřebitelům,
aby šel lacjně za hranice. Cementářský kartel se obohacoval
na dodávkách cementu pro opevňovací práce na hranicích, páni
z těžkého průmyslu dodávali
drahé kanóny a drahá auta pro
naši armádu. „Vlastenectví“ ni
jak nepřekáželo tučným ziskům
z dodávek pro obranu státu. Říká
se také, že v podnicích důležitých
pro obranu státu, jako na př. v
Poldině huti,Vítkovicích atd. bylo
posazeno ještě před rokem 1938
na odpovědná místa mnoho
německých „odborníků". Asi také
z vlastenectví? Někteří průmyslo
ví a bankovní kapitáni zejména
z tábora „Nic než národ“ měli
velmi srdečné styky s henleinovskými sudetskými fabrikanty a
také s řlšskoněmeckým průmys
lem a bankovnictvím, prý styky
„obchodní“. A když v září 1938
historie postavila otázku: buď s
lidem, s demokracií, se Sovětským
svazem za národ a republiku —
nebo s Hitlerem, s fašismem proti
národu a republice, tu naši fi
nanční magnáti neváhali ani na
okamžik. „Zaplať pán búh za fa-

Generál Svoboda
hlavním velitelem
Změny ve velení československé armády
Košice, 18. dubna 1945 (TASS)
President Československé republiky svým dekretem zprostil
funkce hlavního velitele čs. branné moci, divisního generála
Sergěja Ingra a druhým dekretem jmenoval na toto místo bri
gádního generála Ludvíka Svobodu. Dekretem presidenta re
publiky byl zproštěn funkce náčelníka štábu hlavního velitele
branné moci generál Bohuš Miroslav. Nyní byl na toto místo
jmenován generál Bohumil Boček; president republiky zprostil
také funkce zástupce náčelníka štábu hlavního velitele branné
moci, brigádního generála Františka Moravce.

šisml“ — tak se to ozývalo v
těchto „vlasteneckých“ kruzích
v nejtragičtějších chvílích našich
národůKdyž pak Hitler obsadil Če
chy a Moravu, když utvořil lout
kový „SlovenÁý štát“, tu se tak
řka celá sebranka bankovních
a kartelářských paláců zapojila
do okupačního režimu, vydělá
vala na válečných dodávkách pro
německou válečnou mašinu a pře
nechávala gestapu, aby hlídalo a
rdousilo náš pracující lid. Tu ukázali naši finanční velmožové
svou skutečnou, protilldovou,
zrádcovskou tvář. Nejen, že ochotně vydali bohatství země na
drancování Němcům, nejen že
jim při tom napomáhali, ale zú
častnili se v různých hitlerov
ských, protilidových organisacích
přímého, cizáckého zotročování
našich národů, našeho lidu. Ne
nadarmo se dostali páni Preissové a Dobenínové, páni Dvořáč
kové a Malypetroxé do předsed

nictví „Ligy proti bolševismu“.
Ne nadarmo dával Hitler různá
vyznamenání svým nejlepším lo
kajům ze „Slovenského štátu“.
Češi a Slováci, celý náš lid
poznal a uvědomil si zradu na
prosté, ba zdrcující většiny na
šich hospodářských kapitánů. A
naše nová vláda, první naše vlá
da široké Národní fronty Čechů
a Slováků ve svém programu
dělá praktické vývody z tohoto
poznání, splňuje v programu
spravedlivý požadavek lidu i na
šich vojáků a vyjadřuje to, co si
všichni přejeme:
„Vláda požene « veškerou roz
hodností před soud zrádce z řad
bankovních, průmyslových a ze
mědělských magnátů, kteří za
německé nadvlády pomáhali v
bankovních, průmyslových, ob
chodních, zemědělských podni
cích a hospodářských organisa
cích všeho druhu německému
drancování a německému vede
ní války.*
,

Tyto osoby budou potrestány
podle dekretu o trestání válce«-
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ných zločinců. To však je jen
jedna strana věci. Druhá, neméně
důležitá strana je, že
„budou zajištěny a pod národní
správu dány ihned majetky vše
ho druhu, pokud jsou v držbě,
ve vlastnictví aneb ve správě:
občanů nepřátelských států, zej
ména Německa a Maďarska; ně
meckých a maďarských občanů
Československé republiky, kte
ří aktivně napomáhali rozbití a
okupaci Československa; ostat
ních občanů Československé re
publiky, kteří zradili národ a
aktivně podporovali německé a
maďarské okupanty ; akciových
a jiných společností, v jejichž
snrávě se nacházely osoby,'pa
třící do výše uvedených tří ka
tegorií.“

Prakticky to bude mít za ná
sledek, že velmi značná část ce
lého národního hospodářství,
zejména skoro celý náš těžký
průmysl, banky a peněžnictví
přejdou pod státní a veřejné ve
dení a kontrolu. Na Slovensku
se tato opatření místy už pro
vádějí
V nové naší republice již ne
bude možné, aby průmysloví,
agrární a finanční velmožové,
pokud takoví vůbec zůstanou,
mohli své hospodářské postavení
využít proti lidu, proti státu, jak
tomu bylo dříve. Lid a jeho vlá
da Národní fronty se naučily z
těžké minulosti. Zrádcovským fi
nančním magnátům budou brány
ty prostředky, s kterými a k vůli
kterým páchali zradu na národě
a státu. Tyto se dostanou do
národní správy. A poprvé v dě
jinách našich národů budou vý
robní prostředky sloužit opravdu
zájmům a potřebám našeho lidu
a jen našeho lidu.

Sovietska-juhoslovanská ”
obchodná dohoda
13. t. m. bola v Moskvě podpísaná sovietsko-juhoslovanská
dohoda, podlá ktorej sa obidva
Státy zavazujú vzájomne si do
dávat tovary, potřebné pre vedenie vojny a pre potřeby oby
vatelstva resp. národného hospodárstva.

Stále blb šie do Moravy
Z operačnej zprávy Sov. inf. kanceláři« zo dňa
18. apríla:
Vojská 3. ukrajinského frontu pokračovaly v bojoch o zničenie
zbytkov německých vojsk, zahnaných do priestoru přístavu Pillau.
Za bojov dňa 17. apríla vojská frontu zajaly 8730 nepriateFských
vojakov a dóstojníkov a ukořistily 80 tankov a samochodných diel,
89 obrněných aut, 244 poFných diel, 416 mínometov, 888 guFometov
a 4000 aut. Medzi zajatcami je velitel 28. nemeckej pešej divizie,
plk. Tempelhof.
Na juhozápad a na juh od Ratiboře vojská 4. ukrajinského
frontu obsadily za bojov výše 30 obcí, medzi nimi veŤké obce
Burgfeld, Piltsch, Oldřichov, Kravaře, Rogów, Hořice, Dolní
Benešov, Zábřeh, Bohuslavice.
Na území Československa obsadily vojská 2. ukrajinského
frontu město Ivančice a za bojov sa zmocnily obcí Vracov, Milotice, Klobouky, Židlochovice, Rajhrad, Syrovice, Melčany,
Nemčičky, Mendlov a Smolín.
Na sever od Viedne obsadily vojská frontu na území Rakúska
město Mistelbach a obce Radenburg, Hausbrunn, Kreuzstein,
Gross-Rusbach, Weinstein, Rückerdorf a železničnú stanicu Ulrich.
Na iných úsekoch frontu hlásia sa boje miestneho významu a
prieskumná činnost.
17. apríla bolo na všetkých frontoch poškodených a zničených
98 německých tankov a samochodných diel.
Sovietske letectvo podniklo 15. a 16 apríla útok na lode a do
pravné plavidlá nepriateTa v přístave Pillau a na otvorenom moři
na severozápad od Pillau.

Spojenci vstúpili do Česka
Němci sa hromadné vzdávajú spojencům
Vrchné velenie spojeneckých expedičných sil oznamuje:
Na juh od Hamburgu přešly spojenecké tankové jednotky
liineburgskými bažinami a sú teraz za Ulzenom. Po silnej delostreleckej a leteckej príprave započala pěchota a tankové jednotky
spojencov útok na Magdeburg. V Desave pokračujú pouličné
boje, v ktorých sa zúčastňujú po boku německých vojsk občania
města- VeliteF posádky města Saské Kamenice odmietol požiadavku
spojencov o kapituláciu. Spojenci sú 3 km na západ od tohto města.
Norimberk je sk&ro úplné obkolesený spojeneckými vojskami
Němci kladů v predmestiach húževnatý odpor. V rúrskom „miešku“
boli Němci stlačení na priestor v rozmere okolo 300 štvorcových
kilometrov v úseku Diisseldorfu.
16. apríla bolo zajatých 112 033 Nemcov.
Na atlantickom pobřeží bol zajatý so svojím štábom nemecký
admirál, ktorý velil nepriateFským vojskám v royenskom „miešku“.

V noci bolo úradne oznámené, že americké vojská 18.
apríla o 9.50 hod překročily západné hranice Českoslo
venska.
Miesto, kde boly překročené naše hranice, leží na severozápad
od Ašu. PodFa úradnej zprávy Němci kladů len zdánlivý odpor.

Letecká vojna

Z PROGRAMU VLÁDY:
Poalaviť celý pcňnžný a

úvěrový «yvtém, klučové podniky prie-

myslové, polnfovníctvo, prírodné a energltické zdroje pod všeobecné

Mátne vedcnic a

19. dubna 1945

<!o služicb znovuvýatuvby národuélio houpodáráCvn

a znovuoživením výroby a obchodu.

Spojenecké lietadlá bombardo
valy 18. t. m. nemecké vojenskc
ciele v Plzni, Klatovoch a v Ko
líne n. Labem.

Za svobodné Československo

19. dubna 1945
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Není nic důležitějšího nad šachování spolupráce
sjednocených národů
Řeč nového prosiila ita USA Trooniana
President Trooman ve svém vy
stoupení na společné schůzi obou
amerických sněmoven prohlásil
mimo jiné:
Teprve včera jsme uložili ostat
ky našeho milovaného presidenta
Roosevelta do země. V takovou
dobu je slov málo. Nejvýmluvnější
poctou jeho památce bylo by slav
nostní mlčení. Avšak v tuto roz
hodnou chvíli, kdy se světové udá
losti rychle vyvíjejí, mohlo by být
naše mlčení nesprávně vykládáno
a mohlo by uklidnit naše nepřátele.
Bylo prolito již tolik krve za ide
ály, o nichž sníme a k vůli nimž
Roosevelt žil a zemřel, že si ne
můžeme dovolit ani na minutu pře
rušit těžký zápas za dostižení ví
tězství.
Teď celý svět očekává od Ame
riky osvícené vedení v zájmu svě
ta i pokroku. Takové vedení vy
žaduje prozíravosti, smělosti a
trpělivosti. Může být zajištěno je
nom sjednoceným národem, který
je hluboce oddán těm nej vyšším
ideálům. Vyzývám všechny Ame
ričany, aby mi byli nápomocni při
zachování jednoty národa k obra
ně všech těch ideálů, které byly
tak výmluvně prohlášeny Roose
veltem. Já se své strany chci ujistiti všechny bratry Anvlčmty a
všechny, kdož milují nvr a 1 jbodu v celém světě, že budu pod
porovat a bránit tyto ideály víšemi
silami a celým srdcem. To je má
povinnost a nebudu
j! vyhýbat.
Aby nemohlo býti nedorozumění,
Německo a Japonsko mohou být
ujištěny a nemusí pochybovat o
tom. že Amerika bude pokračovat:
v zápase za svobodu až do t>' doby,
dokud nebudou potlačeny poslední
zbytky odporu. Jsme si hluboce vě
domi té skutečnosti, že máme před
sebou ještě velký a těžký boj.
Když již musíme p’atit tak vy
sokou cenu, Amerika nikdy nedá

souhlasu k jakékoliv dohodě o čá
stečném vítězství, souhlasu k to
mu, co by bylo jen novým odde
chem. To by nesporně znamenalo
utvoření nového nebezpečí pro ce
lý svět, nebezpečí pro příští bez
pečnost. Chtěli jsme a chceme bez
podmínečnou kapitulaci nepřítele a
nezačneme vyjednávat s kazimíry
o podmínkách míru. Odpovědnost
za uzavření míru je velká a spo
čívá na ochráncích míru — spo
jených národech. Jsme si vědomi
požadavků lidskosti. Nechceme vi
dět zbytečná neb neospravedlněná
utrpení, avšak zákony boží i lid
ské byly porušeny a vinníci nesmí
uniknouti trestu. Nic neotřese na
šim rozhodnutím potrestat váleč
né zločince i kdybychom je měli
pronásledovat na kraj světa. Trva
lého míru ne’ze docíliti, kdybychom
dovolili našim nebezpečným odpůr
cům beztrestně připravovat plá iy
k nové válce, ať jsou ukryti kde
koliv neb jakkoliv daleko. Na tom
to světě, kde vzdálenosti se stále
zmenšují, bylo by nesmyslem hledati spásu za zeměpisnými přehr?dami. Skutečná bezpečnost bud:
zvěčněna jenom v zákonech a spra
vedlnosti.
V této chvíli Američané, spo
lečně se svými chrabrými spojenci
znovu platí ohromnou cenu při
záštitě své svobody. S příznačnou
pro nás energií pomáháme osvo
bozování zemí. Otrocké okovy jsou
postupně rozbíjeny silami svobody.
Každý den, potřebný k dosažení
míru, přichází velice d-aho. Dnes
osvoboditelské armády kladou ko
nec strašnému nebezpečí Hitlerovu
o zřízení vlády nad celým světem.
Hodinu poté, kdy jsem složil pří
sahu, prohlásil jsem, že konferen
ce v San Francisco se bude konati.
Budeme zkoumati problémy míru
s takovou odvahou, s jakou jsme
přijali problémy války. Nestačí

přáti si mír. Musíme pracovati a
bude-li třeba i bojovati za něj. Úkol sestavit rozumnou mezinárodní
organisaci je složitý a těžký, ale
bez takové organisace nemohou být
uhájena práva člověka na zemi.
Musí býti nalezen způsob pro spra
vedlivé řešení mezinárodních roz
míšek. Bez takového mechanismu
musil by svět zůstat ozbrojeným
táborem, lidstvo by bylo odsou
zeno k smrtelnému konfliktu a
bylo by zbaveno naděje na sku
tečný mír.
Chceme-li, aby v budoucnosti
nebylo válek, musí 6ýti národy
sjednoceny ve své rozhodnosti za
chovávali mír v souhlase se záko
nem. Pro zachování budoucího mí
ru není nic vážnějšího nad zacho
vání spolupráce sjednocených ná
rodů, jež byly nuceny sebrati
všechny síly, aby rozrušily spik
nutí fašistických mocností, jehož
cílem bylo panství nad celým svě
tem.
Zatím co velmoci nesou na sobě
obzvláštní odpovědnost za zacho
váni míru, jejich odpovědnost spo
čívá. na závazcích všech národů,
velkých i malých, nepoužívat síly
v mezinárodních vztazích, mimo
případů, kdy je toho třeba k oc’' -pně zákona. Závazek velmocí
r.oežívá v tom, aby sloužily náro
dů-'. celého světa a nechtěly nad
ivmi panovati.
Aby byly utvořeny základy trva
lého míru, musíme nejen pracovat
harmonicky s našimi druhy v ci
zině, nýbrž musíme míti podporu
vlastního národa. Ani ten nejzku
šenější kormidelník nemůže za
věsti loď bezpečně do přístavu,
když nebude podporován svorně
posádkou lodi. Pro všeobecné bla
ho je každý člověk povinen pln i ti
svou povinnost.
Zvu všechny Američany bez ohledu na jejich stranickou přísluš-

Co je fundamentalismus?

V poslední době je v novinách
stále více Článků o vražedných
akcích muslimských fundamen
talistů ve všech světadílech, až nám
z toho přechází mráz po zádech,
když si vzpomeneme, že by takové
akce se mohly objevit i u nás.
Mnoho lidí, jak slyší jen slovo funda
mentalismus, již je naježeno a plni
opovržení, aniž by měli tuchu, co je
to za hnutí, co chtějí a proč se
uchylují k metodám, které by u nás
nemohly obstát.
Za prvé se ty hrozné věci dějí
v zemích muslimů, kde je zcela jiný
způsob myšlení i hodnot a za druhé
někdy ani ti novináři, co o těchto
věcech píší, nemají sami jasno
o tom, co vůbec ten fundamentalis
mus je.
Kdybychom začali naučným
slovníkem, tak bychom se dozvěděli,
že tento směr vznikl na konci
minulého století vytištěním tzv.
článků fundamentálních (tedy
základních), které žádají postup
k morálce a zákonnosti, odstranění
nebo alespoň omezení zločinnosti,
zavedení vzájemné úcty v lidských
vztazích i ve vztazích mezi
jednotlivými generacemi, poctivost
v jednání - prostě to, po čem všichni
hlasitě voláme a co nám naši poli
tikové zatím velmi málo dopřávají.
Mluvíme-li o minulém století,
tak to jsme daleko pozadu, protože
první znané fundamentální články
byly uveřejněny asi tak před 3 000
lety na hoře Sinai židovskému vůdci
Mojžíšovi a od něj se tyto články
rozletě!,> po celém světě pod náz
vem: "Desatero Božích přikázání"
Staly se základem všech zákoníků
svéta (mimo komunistických) a Židé
dle nich žijí dodnes, křesťané je též

znají, protože jsou součástí Starého
zákona v Písmu sv.. Jejich funda
mentální články jsou ale obsažnější
o přikázání Ježíše Krista o lásce
k Bohu a bližnímu a pro tyto články
vznikly ve středověku veliké války,
které zle postihly i naši zemi a tak
místo lásky se popravovalo,
upalovalo a mučilo, jen s tím
rozdílem, že nové fundamentální
články se jmenovaly kompaktáta a
vydržely jen do porážky u Lipan.
Některé další fundamentální
články pocházejí z Koránu a hovoří
o tom, že kdo padne v boji o Alaha,
dostane se do nejvyššího sedmého
nebe, a to prý stojí za to, jiné funda
mentální Články hlásají třídní boj a
nenávist a jejich působení jsme měli
tu čest poznávat 40 let ve stínu
šibenic a mříží kriminálů, takže
jsme s nimi seznámeni velmi
dokonale a nepřejeme si býti ještě
dále poučováni. Když se trochu
zamyslíme nad tou hromadou
názorů, násilí a zvůle, začíná nám
být trochu nevolno od žaludku a se
všemi těmi názory bychom nejraději
někam hodně daleko praštili.
Jenom na konci, v tom rozčilení,
se ozve v místě, kde bývá srdce,
takový malý brouček a ten se
neúnavně hlásí o slovo, až ho
nakonec poslechneme, aby nám to
své řekl: "Proč si nevyberete jen to
dobré a osvědčené a proč to pak
všichni neděláte?
Není tady konečně návod na je
den potřebný a dobrý fundamen
talismus lidského typu? Ty základní
články z konce minulého století
k nám hovoří právě teď stejnou řečí,
jako hovořily tenkrát, propagují a
uplatňují to, co naše země i stát
nutně potřebuje a co naši politici
nejsou schopni nám dát, protože to
sami neznají a ani nedovedou
nalézt. Spolu s ekonomickými
úvahami a právními rozbory je
nutné do celé akce vložit právě tu
trochu lidského srdce, vlídnosti,
porozumění, dobré vůle, sjednotit se
ve společné snaze a touze po klidu,
všeobecném prospěchu, po pravdě
a spravedlnosti. Ta společná touha
i snaha - jak víme z minulosti - má
obrovskou sílu a leknou se jí i ti
politici, kteří si ještě myslí, že mají
patent na všechno, hlavně na
umístění na předním místě ve vládě
nebo parlamentu a to ostatní se
poddá.
To už jim můžeme dosti důrazně
říci činy.
LUPÁ

Různé
Kdo se chce stát členem
Sdružení bývalých politických
vězňů, přihlaste se na adrese: SPV
- Praha 8 - Karlín, Křižíkova 97.
(Stanice metra B). Nikdo vá3
nebude urážet až jsi doktor,
profesor nebo dělník. Hlavně je
třeba, abychom mezi sebou měli jen
čisté a dobré mukly, bez kamarádů
s StB, KSČ a LM.
Upozornění pro předplatitele
časopisu "Věrni zůstali". Jelikož
nám KPVČ zabrala veškerý
majetek (včetně redakce) a také
peníze, l^teré jste poslali jako
příspěvek na časopis pro rok 1995,
může se stát, že vám budou
příspěvky poslány zpět na vaši
adresu. Tím chtějí zlikvidovat váš
časopis. Budete-li mít zájem, aby
časopis i nadále vycházel, posílejte
své příspěvky na bankovní spojení:
Investiční banka Praha - Karlín č.ú.
101023258/5100. V příštím čísle
obdržíte složenky.
Žádáme naše členy SPV o spo
lupráci v naší organizaci nebo
redakci. Zájemci přihlaste se v kan
celáři v Karlině - Křižíkova 97.

Za SPV Stanislav Stránský

Muklovská rekreace
(dokončení ze str. 1)
Bratři Slováci měli zťyem o náš
časopis a i o spolupráci s redakcí protože i na naší straně byl zájem
o spolupráci, byla dohoda rychlá
a jednoduchá. Rozhovory probíhaly
vždy po večeři spolu s vyprávěním
a podáváním informací i při
věnování pozornosti rozloučení p.
Markoviče s televizním pořadem.
Během týdne jsme podnikli řadu
výletů - nezdařil se výlet do Dämenovské jeskyně pro poruchu el.
proudu, ale všechny ostatní výlety
i zájezdy se zdařily. Navštívili jsme
Štrbské Pleso, Poprad, Lomnický
Štít a samostatně s manželkou
Poprad - Tatry, které se ale celé
zahalily do mrakových cárů, takže
nádherné panorama jsme neuviděli
a ani z Popradu nevyfotografovali.
Rozloučení provázelka výměna
adres a vyslovení naděje na další
setkání v Bratislavě příštím rokem
na sjezdu komise pro zjišťování
zločinů KSČ.
LUPA

SPV
1948-1989
PRAHA
LEDEN 1995/1

Sdruženi bývalých politických vězňů České republiky 1948 ■ 1989 ■ PRAHA
Svobodo projevu. Sovo a flSai Je zaručeno současnou českou ústavou. Mezinárodním poktem o občanských a politických právech. Jehož
Je signatářem (vyhláška min. zohr. věd 4. 120/1976 Sb ). Listinu základních lidských práv o svobod ■ zákonem FSz r. 1991. Cenzuro Je nepřípustná.
Rozumějí se tím jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova o obrazu o jejich šíření hromadnými Informačními prostředky. Každý má
právo zastávat svií názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případně jinými prostředky podle vlastní volby.

Do edičního roku 1995
Úmrtím br. Antonín Kroužka
nastal začátek změn v redakční
radě časopisu "Věrni zůstali", který
skončil před Vánocemi rozchodem
redakční rady z důvodů nemožnosti
pokračovat dále ve vydávání
časopisu. Průměrný věk v redakční
radě se pohyboval okolo konce
sedmdesáti let a v některých
případech překračoval osmdesátku.
Ozývaly se zákeřné a dlouhodobé
nemoci, takže někteří členové
redakční rady nebyli dlouhodobě
schopni vykonávat své funkce, což
ohrožovalo nejen expedici, ale
hlavně korespondenci i styk
s dopisovateli, evidenci přichá
zejících článků a velice zatěžovalo i
evidenci příspěvků, která sice byla
vykonávána počítačem, ale v něk
terých případech dosti nespolehlivě.
Počítačovou evidenci se podařilo
nahradit mladšími lidmi, velice
schopnými a tím vypadl první
závažný důvod ke zrušení expedice.
Dalším příznivým jevem bylo, že
pracovníci expedice - s. Šišková a
br. Pánek byli ochotni pokračovat
dále v práci, bude-li ochota i jinde.
Mimo řady muklů byl získán pro
práci na počítači i syn br. Lapáčka
(18 let) a br. Ing. Handl naučil br.
Pánka práci na počítači spolu se
sestrou Ing. Kohoutovou. Ing.
Kohoutová v minulé době
obstarávala tisk adres a dovolí-li to
zdravotní stav, bude tento tisk
provádět i nadále. Mimo to se hlásí
ke spolupráci v redakci další
pracovníci, takže bude zajištěn i
přísun a evidence předplatného.
Sestra Ohadálková se loni
uvázala na rok 1991, bude-li mít
čas, bude možno účetnictví provádět

na počítači a její práce by spočívala
jen v pravidelné kontrole. Z těchto
důvodů jsme se odhodlali začít s ex
pedicí prvního čísla pro rok 1995 a
pokračovat v měsíčních lhůtách
po celý rok 1995.
Své čtenáře zdvořile žádáme
o spolupráci a eventuelní pochopení
obtíží, když to někde zaskřípe.

Nakonec bychom ještě neměli
zapomenout na bývalé členy re
dakční rady a za jejich mnohaletou
namáhavou a velice náročnou práci
jim srdečně poděkovat nejen jmé
nem svým, ale těch tisíců muklů,
kterým svou prací přibližovali
muklovský svět a uctívali utrpení
těch, kteří nepřežili.
LUPA

Muklovská rekreace na Slovensku
Díky Ing. Emilu Šlosiarikovi a Standu Stránskému
Milou vzpomínkou na setkání ve
Zvoleni (komise pro zjišťování
zločinů komunismu) bylo pozvání
na týdenní pobyt v Nízkých Tatrách
- Liptovský Mikuláš a Hotel Máj
v Liptovském Jánu. Pozvání přišlo
trochu náhle, ale času na obstarání
jízdenek bylo dost, takže jsme
s manželkou vyjeli v sobotu 10.12.
večer z Dobřichovic, abychom
v neděli ráno v 8 hodin vystoupili
v Liptovském Mikuláši z rychlíku
a přesedli na autobus, který nás
dopravil do Liptovského Jána.
Setkání se známými a přáteli už
v rychlíku a nakonec před hotelem
Máj bylo samozřejmě radostné,
představování manželek i něk
terých známých jmen s neznámými
tvářemi se odbylo rychle a už přijelo
auto, aby nám sdělila jeho posádka,
že budeme bydlet v sesterském

hotelu Dumbier, asi 100 m dále
a auto že přijelo pro nás. V Dumbieru jsme zaujali část 2. patra a ob
sadili pokoj 222. Pokoj byl
dvoulůžkový s koupelnou a WC,
s balkonem na severní stranu a
s výhledem na Nízké Tatry.
Po východu před hotel se nám
ukázalo panorama zasněžených
Vysokých Tater a hned bylo co
fotografovat. Seznámení večer se
slovenskou částí rekreace proběhlo
skutečně bratrsky a po celý týden
jsme se cítili jako doma, manželka
vyslovila podiv nad tím, jak mohl
Mečiar na Slovensku tak pře
kvapivě vyhrát, když za celý týden
jsme nepotkali ani jednoho člověka,
který by mu fandil. Slováci sami
byli dost rozpačití, když to měli
vysvětlovat.
Dokončení, na sir. 8

Oznamujeme všem muklům členům Sdružení
politických vězňů ČR, že stálou kancelář je nyní
na Praze 8 - Karlín, Křižíkova 97, kousek od metra
a stanice elektr. dráhy č. 8 - stanice Křižíkova.
Telefon 212 180 98.

ní ústavní stížnosti je nezbytné splnění některých podmínek,
MINISTR SPRAVEDLNOSTI

mimo jiné i té, že ji lze podat ve lhůté 60 dnů ode dne, kdy

ČESKÉ REPUBLIKY

zákon k

ochraně práva poskytuje.

věci nabyl právní moci
Vážený pan
Ing. Vladimír HAJNÝ

V Praze.dne 14. 7.1994

ČSA 34

M - 483/94

781 01

o posledním prostředku, který

nabylo právní moci rozhodnutí

Protože rozsudek ve

Vaší

dnem 3.12.1993, nepřichází však tato

možnost v úvahu.

že výběru soudců je věnována

Musím Vás rovněž ujistit,

Šumperk

náležitá pozornost.
listopadem

Vážený pane inženýre,

nesoudila.

1989

zpronevěřili

svým

České republice před

Polovina soudců v

Soudci,

povinnostem,

kteří

nebyli

se v minulosti

jmenováni do svých

funkcí a museli justici opustit. U dalších jsem využil svého
seznámil jsem se s Vaším

dopisem, v němž žádáte revizi

rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.9.1993 sp.zn.
22 Ca 321/93, který rozhodoval v restituční věci Vaší matky
a v

němž

rozhodují

se

nespokojenost

vyslovujete

v restitučních

věcech a

soudci,

kteří

jejich

požadujete znát

minulost.

práva a
Váš

v rozsudku

? majetku nebylo vyhověno, avšak
umožňuje, oprávněné
právní úprava

možných restitucí

otázka zmírnění křivd, které

plné míře neuspokojuje.

osoby v

rozsahu zmírnění

je výsledkem nejen

kromě toho soud

vyplývá a

že

podjaté, když byl

zpochybňoval Vaši

musí uvést v

odůvodnění všechny

přezkoumání
Vaše

v k.ú. Šumperk.

rozhodnutí

Protože

není

zamítnut návrh Vaší

Okresního

úřadu

v

úřadu, jímž bylo rozhod

vlastníkem

skutkový

rozhodly v neprospěch

né totiž je pouze to, zda rozhodnutí je v souladu se zákonem
či nikoliv.

Konečně považuji

tom,

pozemkového

matka

soudcích jenom proto, že

toho či onoho účastníka nepovažuji vůbec za únosné. Podstat

složitých politických

citovaným rozsudkem byl

Šumperku - Okresního
nuto,

bylo

který údajné

disidentskou činnost. Z odůvodnění rozsudku nic takového ne

že

jsem

Wonky. Mohu
Již shora

na

soudu

majetkových křivd a

jednání, ale také kompromisů.

matky

rozhodování

citován svědek,

informace o

Platná

že

důkazy, o které se opíral při svém rozhodování. Opatřovat si

Chápu Vaše rozhořčení, když Vašemu požadavku na vrácení

zákon

řízení. Nemohu tedy připustit

podal návrh na kárné

názor,

stav

p.č. 874

louky

věci

byl náležitě

nepronesl,

měl

za nutné reagovat
pronést

Vás jenom ujistit,

což

bylo

již

na Vaše tvrzení

že jsem žádný

nade

o

výrok na adresu Pavla

hanlivý
vší

takový výrok

pochybnost

zjištěno

šetřením Policie ČR.

Mám ustálené názory na právo jako takové. Nikdy jsem ho

nepovažoval a ani v budoucnu ho nehodlám považovat za služku
vládnoucí

moci. Byl

jsem a

jsem i

nadále proti tomu, aby

zjištěn, nemusel krajský soud nařizovat ústní jednání. Zákon

docházelo ke zpolitizování práva jenom proto, aby občan nebo

soudu takový postup dovoluje.

skupina občanů mohla dosáhnout

svých cílů. Takový stav bych

nemohl považovat za slučující se s.právním státem.

Vašemu požadavku na
vyhovět, protože

revizi předmětného rozsudku nemohu

k tomu nejsem

oprávněn. Ministr spravedl

nosti nemůže zasahovat ani do probíhajícího řízení.ani

zkoumávat

rozhodnutí v

občanskosoudních věcech - na rozdíl

od rozhodnutí učiněných v trestním

řízení, kde má podle zá

kona možnost podávat stížnosti pro porušení zákona.

Každý občan má

právo obrátit se na Ústavní

Doufám, že přijmete mé vysvětlení s porozuměním.

pře

soud s ús

tavní stížností podle čl.87 odst.l písm.d) Ústavy. Pro podá

S pozdravem

