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Rodina Kořínkových Dobrá rada nad zlato!
byla známá za totali Kancelář prezidenta
ty , pronásledována ta České a Slovenské federativní republiky
kovým způsobem, že si
V Praze dne 3. července 1990
č. j. 2218/90 — sekr.
to dnes již stěží do
Milí Kořínkovi,
vedeme představit.
nezlobte se, že se setkání s panem prezidentem neuskutečnilo.
Posléze se raději
Nikdo zvenku si nedovede představit, jak takový prezidentský
vypadá. Prosím Vás, buďte trpěliví a až Václav Havel ne
uchýlili do ilegali život prezidentem,
jistě k setkání s Vámi dojde.
ty, kde ztrávili ně bude
Přejeme Vám hodně optimismu a zdraví.
S pozdravem
kolik let, nebot již
Ladislav Kantor, člen Kolegia prezidenta ČSFR
dále nemohli snášet
takové pronásledování.■A co na to manželé Kořínkovi z Prostějova___
jVšechno to nastalo z
Sedmnáct let se domáháme slyšení ohledně ukradeného děcka,
velmi prostého důvodu,j Za totalitního režimu ignorováno, teď zase nesplnitelné...
To si tedy máme počkat na znovurestaurování Husákova re
chtěli posílat děti
žimu ... ? Setkání s Václavem Havlem, „až nebude prezidentem“,
do náboženství. Režim nám bude houby platné ... !
Drobná poznámka redakce a rada:
jim tedy začal děti
Vezměte si spacáky a zaujměte místo na trase, které mnoho
odebírat. Jejich sna Pražáků
dnes říká Rallye Hradčany. Možná, že pana prezidenta
někde mezi Vladislavským sálem a Daliborkou potkáte..
ha po revoluci jak
SPEKTRUM — revue, nezávislý výběrový časopis, vychází čtrnácti
vidět také vyzněla
denně, vydává AMK OLPA, klub novinářů a publicistů spolu se
naprázdno. Šéfredak sdružením
organizací, rozšiřuje a objednávky přijímá PNS, šéfre
tor Bedřich Vémola v daktor Bedřich Vémola, zástupce V. Hajný, administrace Dag
mar Misiorzová, pošt, spoj Olomouc 1, PSČ 770 01, box 169,
době všeobecné eufo Šumperk
3, PSČ 787 03, box 6 — Index Sm-57. Tiskne OPTYS
rie nad Václ avem Ha- PRINT Opava .Neobjednané rukopisy se nevracejí.
Uzávěrka 20. 9. 1990, vyšlo 5. 10. 1990.
vlém uměl ji ž tehdy
vyhmátnout jak pravda a láska prohrává na celé čáře se lží
a nenávistí. Nemám zvláštní radost z toho, že na tomto kon
statování nemusím nic měnit ani dnes. Spíše naopak, pravda
a láska prohrává pomalu ale jistě celou válku. Je tomu poma
lu již tři roky co Mgr.Bedřich Vémola neočekávaně zemřel.
[Tato drohná zmínka má připomenout a vzdát hold jednomu za
totality pronásledovanému novináři, vyhozenému z redakce
"Naše slovo” po roce 1968. Čtrnáctideník "Soektrum-revue” •
vycházející na severozápadní Moravě za jeho vedení začal
být distribuován i v Praze. Posléze stejně jako jiné menší
časopisy byl zlikvidován trojnásobným zvýšením cen polygra
fických potřeb. Jeho přínos pro svobodu slova na severní Mop?avěvbyl neocenitelný. Napadá mě, že v této zemi se spíše
lodměňuje zrada humánních ideálů než jejich věrnost a to je
tedy neocenitelná zkušenost pro mladší generaci. Kdyby se
dnes měli znovu rozhodnout důstojníci policie či ostatní od
borníci u soudů, prokuratur, tak znovu zvolí kolaboraci s
tt „ « 4
+
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M a u th a u s e n
21. března Himmler v dopise F. Kerstenovi
představuje uvolnění dvou židovských transpor
tů s 2.700 židovskými muži, ženami a dětmi do
Švýcarska jako pokračováni cesty, kterou jsme
se svými spolupracovníky po celá léta důsledně
sledovali, dokud válka a s ni ve světě se prosa
divši nerozum neznemožnily její prováděni.
Jeruzalémský soud s Eichmannem označil tento
dopis za nejcyničtějši ze všech předložených
. .

_
dokumentů.

;

i

i

28. března přijel do Terezína poslední trans 
port z Berlína, poslední z řady 113 transportů.
Byl také posledním transportem z celého ně 
meckého území. Po něm už. přišlo jen 9 hamburských Židů. Téhož dne řekl Himmler ve
Vídni veliteli koncentračního tábora Mauthause
nu Ziereisovi o Židech, kteří jsou v jeho moci:
Tito lidé jsou můj nejcennějíi kapitál.
Téhož dne sdělilo říšské ministeistvo zahra
ničí svému zástupci v Praze, že se 6. dubna
uskuteční prohlídka Terezína delegátem Mezi
národního výboru červeného kříže a zástupci
švýcarského a švédského vyslanectví v Berlíně.
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{Rychlé tempo postupu na západě
Ve zprávě vrchního velitelství expedičních sil spojenců se praví, že
armády spojenců jsou v okolí Tittlingu, 17.5 ku od rakouských
hranic.
V Československu vojska spojenců postou
pila o 43 km na jih od včera osvobozeného Che b u. Dále na západ
spojenecká vojska postoupila o 16 km, při čemž překročila v délce 32 lun
Dunaj a dostihla M ii n s t e r h a u s e n u, ležícího 21 km jižněji od
Dunaje.
Severně od A ugsburgu očistili spojenci na severním břehu
Dunaje úsek v délce 17,5 km.
Podél švýcarských hranic je v moci spojenců území od Basileje
k Bodamskému jezeru.
Německá obklíčená skupina j žně od Stuttgartu byla značně
zmenšena. V prostoru Černého lese, je jiná německá obklíčená skupina
téměř rozdělená ve dvě části.

Tri armády sa strčily
v Nemerku

Z Londýna se úředně oznamuj?, že spojenecká vojska obsadila
Rezno a Brémy.

Zahájení konference
spojených národů v San Franciscu
27. dubna byla v San Franciscu zahájena konference spojených
národů, aby připravila stanovy obecné mezinárodni organisace pro za
chováni míru a bezpečnosti. Je přítomno přes 850 delegátů. První ple
nární schůzi konference zahájil dočasný její předseda, státní tajemník
USA Stettinius.
President Spoj, států Trooman <;o obrátil k účastníkům konference
s poselstvím, v němž zdůraznil mimořádnou důležitost zasedání.
Konferenci pozdravil guvernér Kalifornie a starosta San Fraicisca.
ho veFmi pěkných miest, kde by
sa tento štáb mohol usadit’.
Pýtajúc sa ho, kedy sa podl’a
jeho názoru skonči vojna v Europe,
vyslovil Molotov presvedčenie. že
nemecký odpor sa chýlí ku konců.
3a

Jeden z novinárov sa vrátil k pol'skej otázke. Čo mal Molotov na
mysli, pýtal sa. keď hovořil o ťažkostiach. s ktorými sa střetává
reorganizácia pol'skej vlády na širšej základní, takže bude třeba po-

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR

Před večer k once
radiť sa tiež s poFskou vládou a
inými poFskými demokratickými
vodcami, k čomu však třeba času.
PoFská vláda bude reorganizovaná
na novom. širšom podklade, povedal Molotov.
Dalšia otázka bola, aká je mienka sovietskej delegácie o usne-/
sení na konferencii v Dumbarton
Oaks, či prinesie pozmeňovacie
návrhy alebo či příjme tieto usne
sen ia celé. Molotov odvětil, že by
bolo predsa nesmyselné svolávat
konferenciu do San Francisco,
keby sa malý žiadať změny usne
sení z Dumbarton Oaks.
Dalšia otázka zněla, či bude pbl'ská vláda na konferencii sanfranciskej zastúpená. Molotov odpově
dni, že by si prial, aby bola zastú
pená. Na otázku, či sa majú všetky budúce porady o pol'skej otáz
ke konat v Moskvě, odpovědni Mo
lotov, že komisia sa má rtielen
schádzať, ale sa tiež s Poliakmi
ladit. A dodal, že bez Poliakov
nemožno poFskú otázku vyriešiť.
Na otázku o možnosti dohody
medzi poFskou vládou a poFskou
skupinou v Londýne Molotov od
větil, že nejde o vyjednáváme
medzi různými poFskými skupina
mi. ale o jednanie komisie s Po
liakmi.

cboGo/uij K> úexccaoBfiiuno. Hocanaii ia:<ia l-io ’lexccJiOBBiiKOio Kopnyca n CCď.

Vydává oddělení osvěty a propagandy.

Smrt vetřelcům a zrádcům!

ROČNÍK 2

V Itálii rozvrat německé fronty
Ve zprávě vrchního velení expedičních sil spojenců ve Středozemí
se praví, že 5. i 8. armáda v Itálii pokračují v rychlém postupu
na sever, narážejíce jen na desorganisovaný odpor ne
přítele.
Na ligurském pobřeží spojenecká vojska útočí ve směru na J an o v. Jednotky 8. armády dosáhly řeky Adiže na široké frontě. Jed
notky 5. armády 26. dubna z rána obsadily Veronu a překročily řeku
Adizi blízko města. Pancéřové jednotky spojenců bojují severozápadně
od Mantovy.
Úhrnný počet zajatců, vzatých spojeneckými vojsky od počátku
ofensivy, převyšuje 60.000 mužů.

Sláva vífazom v Nemecku!

28. dubna 19(5
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Dějinná chvíle

H. — Konec nacistického Ně
mecka se nerýsuje již jen na obzo
ru, je na dosah ruky. Uskutečňují Tři armády se spojily na Labi. — Prohlášení Tří. —
se usnesení Krymské, konference. Čtyři denní rozkazy Stalinovy. — Řezno a Brémy
Na Labi si podali ruce rudoarvzaty. — Povstání v severní Itálii
mějci a spojenecká vojska ze zápa
du. Zmrzačené pahýly nacistické
Rozkaz najvyššieho veCiteía vojskám operujúcich armád
ho netvora jsou rozseknuty. Po
strašlivých úderech, které zasadila
Vojská. 1. ii k r a j i n s k é h o f rout o a spoj e n e c k é a n g 1 <>Rudá armáda hitlerovským voj americké vojská úderom z východu a západu rozervaly front
skům v Polsku a Prusku, brit
německých vojsk a 25. apríla o 16. hodině sa spojily v střede Ně
ská a americká vojska se valí ne
zadržitelně Německem, Holand mecka, v p r i e s t o r e m e s t a T o r g a u. Týni boly německé vojská,
skem a Itálií a vykuřuji nacisty ktorc sa nacliádzajú v severními Německu, odřezané od německých
z jejich posledních brlohů. Nebude vojsk v južných oblastiacli Nemecka.
dlouho trvat a pod údery Rudé
Na oslavu dobytého víťazstva a na počest' tejto historické.) udá
armády padne i ohyzdná nacistic losti dnes, 27. apríla o 19. hodině hlavně město nasej vlasti Moskva
ká hlava na Sprévč.
v mcnc vlasti v/.dáva hold udatným vojském 1. ukrajinského frontu
Prokletý hákový kříž se válí a spojeneckým anglo-americkým vojském 24 dělostřeleckými salvami
v prachu. Je předvečer konce na
cistické tmy. Zář svobody z vý z 324 dici.
Necli žije víťazstvo slobodumilovnýcli národov nad Nemeckom!
chodu prorazila mraky německého
středověku a drtí příšery barbar
Najvyšší velitel'
ství. Německo se svíjí jako zašláp
27. apríla 1915. Číslo 316.
marsal Sovietskeho svazu
nutý červ. Cizopasník na těle ná
J. Stolili
rodů Evropy vidí a cítí svůj kotíce.
Hyne bídně, jak bídný byl i jeho
život.
Spravedlivost dějin, která se armějce do Berlína a k Labi. Ne Moravou. Brzy se spoji armády
začala u Moskvy, Stalingradu a Le návist k podlým vrahům a lupi svobody i na našem území. Musí
ningradu, zvítězila. Ani hory a řeky čům, bezpříkladná statečnost a být našim cílem, abychom se této
a ani oceány a betonové pevnosti nekonečná láska k vlasti přivedla historické události zúčastnili i my.
Konečné vítězství vyžaduje však
nemohly zadržet armády svobody. sovětské vojáky do srdce Němec
ještě posledního vypětí našich sil.
Žádné překážky nemohly zadržet ka a dovršuje vítězné tažení zá
padních spojenců konečnou poráž Dokázali jsme v posledních bojích,
otce zavražděných dětí, syny umu kou Německa.
že dovedeme bojovat. V příštích
čených matek a otců, manžele zha
Předvečer konce je i předveče bojích musíme bojovat ještě lépe,
nobených žen. My, kteří jsme vi rem úplného osvobozeni naší vlas abychom byli hodni toho, být jed
děli řádění nacistu v Sovětském ti. Americká vojska postupují nou z armád svobody, abychom
svaze a v naší zemi, známe tu v západních Čechách a bratrská byli hodni našeho spojence, vítěz
strašlivou sílu, která vedla rudo- Rudá armáda se valí nezadržitelně né Rudé armády.
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President republiky Beneš a gen.
Eisenhower vyměnili si na
vzájem poselství. Dr. Beneš ve
svém praví: „Dovolte, abych vojá
kům, kteří postupují pod vaším
velením, vyslovil svůj dík za jejich
osvobozenecké dílo.“
Ve svém poselství gen. Eisen
hower odpovídá: „Můžete být prá
vem hrdi na účast čs. letců a čs.
brigády na osvobozeneckém díle.“

Povstaňte v Taliansku
Oslobodzovací výbor severného
Talianska oznámil, že v severnom
Taliansku vypuklo povstanie. Len
čo spojenci překročili Pád, zmoc
nili sa talianski vlastenci Janova,
Turína, Milána, Brescie, Coma a
mnoho iných nůest. Talianskošvajčiarska hranica je v rukách
povstalcov. Velitel’ německých
vojsk v Janove sa vzdal so 7000
Nemcami. Taktiež nemecké loďstvo
v janovskom přístave sa vzdalo.
Komitét národného oslobodenia
v severnom Taliansku převzal
správu oslobodeného územia do tej
doby, kým pride spojenecká vojen
ská komisia.

Majové liroliy
při Březne
Nové a nové zprávy o zverstvách
Gestapa na Slovensku námi otriasajú a zvyšuji! našu nenávist’ proti
německým hrdlorezom. V Březne
nad Hronom boly v posledných
dňoch rozkopané hroby obětí Ges
tapa. Mrtvoly majú zohavené tvá
ře. vypíchnuté oči a po celom tele
sú znatefné znaky po strašnom mu
čení. Obete bolv zabíjané střelou
do tyla. Na poliach, obnažených
roztánaiúcim sa snehom. nachád^a
sa vel’a mrtvol. Podl’a výnoved'
breznianskvch ohčanov musia byť
na okolí Března ešte iné masové
hroby. Z Března totiž boly odvle
čené stovky ohčanov, o ktorých
sa dodnes nič nevie.
V Ilornei Gebote sa našiel hrob
21 čs. vojakov. ktorí padli Nemcom do zajatia. Všetci bolí usmrtení ranou do tyla.

Za svobodné Československo

28. dubna 1915

Za svobodné Československo

Strana 5

Poselství tří

Slavné rozkazy slavným postupům

Na oslavu spojení vojsk 1. ukrajinské fronty s anglo-americkými
vojsky, jež se uskutečnilo 25. dubna uprostřed Německa, v okolí města
Torgova, vysílačky SSSR, USA a Vel. Britanie vysílaly tato provolání
Stalinova, Churchillova a Troomanova.
„Jménem sovětské vlády obracím se k vám, praví maršál Stalin,
velitelé a vojáci Rudé armády a armád našich spojenců.
Vítězné armády spojených mocností, vedoucí osvobozeneckou vál
ku v Evropě, rozdrtily německá vojska a spojily se na území Německa.
Náš úkol a naše povinnost je dorazit nepřítele, donutit ho, aby složil
zbraně a bez výhrady kapituloval. Tento úkol a povinnost před našimi
národy a před všemi svobodymilovnými národy Rudá armáda splní do
konce. Vítáme skvělá vojska našich spojenců, stojící bok po boku na ně
meckém území se sovětskými vojsky, plné rozhodnosti splnit’ svou po
vinnost až do konce.
Poselství min. předsedy Churchilla říká:
„Po dlouhém pochcdu, těžké práci a vítězstvích na souši i na moři,
po přechodu četných bojišť, armády velkých spojeneckých vojsk pře
ťaly Německo a stiskly si ruce. Jejich úkolem je nyní zničení zbytků
německého vojenského odporu, vymýcení nacistické vlády a podrobení
hitlerovského státu. Sil k dosažení tohoto úkolu je dosti. Setkali jsme
se v oddané a vítězné družbě a s neochvějným rozhodnutím splnit náš
úkol a povinnost. Vpřed na nepřítele!
Prevolanie prezidenta II. Troomana
„Anglo-americké armády pod velením gen. Eisenhowera sa střetly
so sovietskymi vojskami tam, kde sa ich stretnutie předpokládalo
v srdci nacistického Nemecka. Sily nepriatel’a sú rozřezané na dve
časti. Neuderila ešte hodina konečného víťazstva v Europe, ale tá hodina,
ktorej příchod sme tak dlho očakávali a ktorú vymodlieval všetok l’ud
americký, národy britské a l'ud sovietsky, sa blíži. Svaz našich zbraní
v srdci Nemecka má význam pre celý svět a svět ho nenechá, bez povšimnutia. Znamená to predovšetkým, že posledná slabá, zúfalá nádej
Hitlerova a jeho lupiěskej vlády padla. Spoločný front a spoločna vec
mocností, ktorou sú v tejto vojně spojenci proti tyranii a nďudskosti,
boly predemonštrované ich činmi tak, ako dávno predtým boly predemonštrované v ich rozhodnosti. Nič nemůže rozdělit’ alebo oslabit’
spoločné úsilie našich zakalených armád previesť vyriešenie týchto
úloh až do konečného triumfu spojencov v Německu.
I’o druhé, spojenie našich sil v tomto okamihu ukazuje num ša
tným a celému světu, že súčinnosť našich národov vo věci mieru a slo
body je efektivnou súčinnosť.m. ktorá může rýehlo překonávat i najviičšie ťažkosti najviičšej kampaně, akú poznaju dějiny vojen. Národy,
ktoré můžu spoločné vypracovávat’ plány a můžu bojovat’ v jednom
šiku, před tými niet překážek vzdialeností, jazyka alebo prekažok,
ktoré sme my překonali. Tie móžu spoločné žiť a pracovat’ i vo věci
usporiadania mieru v povojnovom období.
Napokon tento triumf spojeneckých zbraní a spojeneckej stratégie
je zaplatením dané mužnosti a ráznosti Franklina Roosevelta, ktoru
nemožno vyjádřit' slevami a ktorá mohla byť završená len vytrvalosťou
a mužnosťou bojujúcich vojakov a námořníkův. Až do tej doby, dokial
naši nepriatelia v Europe a v Ameriko nic su úplné porazení, nesmie
byť oslabené naše úsilie v tyle, sinemjúce k podpore našich hrdinských
vojakov, protože my všetci vieme, že na vojnových frontech přestávky
nebude.“

Hnízda prušáctví krušena

Molotovov přejav
v San Francisku

28. dubna 1915

Druhý rozkaz maršála Stalina veliteli 1. běloruské frualy, mar
šálu Žukovovi a náčelníku štábu gen.-plk. Malininovi praví:
Vojska 1. běloruské fronty, pokračujíce v ofensivě zmocnila se 27.
IV. měst Ratheuoua, Špandavy a 1‘ostupimi, důležitých křižovatek a
mocných opěrných bodů německé obrany ve středním Německu.
Jednotky, které se nejvíce vyznamenaly, byly navrženy k vyzna
menání.
Moskva vzdala čest vítězným vojskům 20 salvami ze 224 děl.
V treťom rozkaze marsala Stalina, adresovaném velitelovi 2.
bieloruského frontu maršálovi Rokossovskému a náčelníkovi štábu
frontu gen. pik. Bogoljubovovi, sa hovoří:
Vojská 2. bieloruského frontu, rozvíjajúc ofenzívu, dnes, 27. apríla,
zmocnily sa miest Brenzlau, Angermünde — důležitých úporných bodov nemeckej obrany v západnom Pomoransku.
Jednotky, ktoré sa najviac vyznamenaly, boly navrhnuté k vy
znamenáním
Moskva vzdala víťazným vojskům čest’ 12 dělostřeleckými salvami
zo 121 diel.
Ve čtvrtém včerejším rozkaze maršál Stalin se obraci k veliteli 1.
ukrajinské fronty maršálu Koněvovi a k náčelníku štábu armádnímu
gen. ťetrovovi.
V rozkaze se praví, že vojska 1. ukrajinské fronty se dnes v bojích
zmocnila města Wittenbergu, důležitého opěrného bodu německé obrany
na řece Labi. Jednotky, které se nejvíce vyznamenaly, byly navrženy
k vyznamenání.
Moskva vzdala vítězným vojskům hold 12 salvami ze 121 dél.

Jedno berlínské* predmestie po druhom
Z operačněj zprávy Sov. inť. kancelárie zo dňa 27. apríla:
27. apríla, na juhozápad cd města Pilavy, vojská 3. bieloruskébo
frontu, pokračujúc v ofenzívě, postúpily na kose Frische-Nehrung o
10 km.
Vojská 2. bieloruské’:.' frontu, rozvíjajúc svoju ofenzívu obsadily
27. apríla okrem uvedených miest taktiež město Pelitz a vefké obce
Jasenitz, Hammier, St< ?.:<m:mg, i’aschnew, Mähwegen, Brník. Lehnitz,
Bcrghloz, Brüssow, Fahrenwalde, Kulakow. Bertnow, Granzow, Passow a Ilcshlangin.
Vojská i. bieloruského frontu, pokraěujúce v ofenzívo dňa 27.
apríla, okrem už uvedeného v rozkaze pokračovaly v piuliěných bojoch
v Berlíne a obsadily mostské okresy Neu-Kölln, Teaiprlhof, a lelište
Tempeihof. Za bojov 26. apríla vojská frontu zajaly výše 8500 vojakov
a dóstojníkov a ukořistily 26 lietadiel, 200 tankov, 290 pofných diel.
27. apríla vojská frontu mimo dobytia města Wittenbergu pokra
čovaly v bojoch v juhozúp.i línej ěasíi Berlína, kde sa zmocnily měst
ských okresov Steglitz a Srhargendcrl.
Na území Československa oslobcdily vojská 2. ukrajinského frontu
mestá Uherský Brad a Uherský' Ostrah a obce Sacht I,»/., II ivřice,
Vlčnov, Hluk a ftllatnice. Na ostatných úsekoch frontu bez zvláštnych
zmien.
Za deň 26. apríla bolu na všetkých frontoch vyřaděných 110 ně
meckých tankov a 33 lietadiel.

Sovietsky komisar zahraničia
odpovedal na tlačovej konferencii
v San Franciscu na otázky novinárov, ktorí ho zavalili množstvom
otázok, menovite o pofskej otázke.
Odpovedajúc jednému dopisova
telovi, ktorý sa pýtal, či narazí
polská otázka na konferencii
v San Franciscu na vefké ťažkosti,
Molotov odpovedal, že polská otázka sama osebe nie je obťažná.
O Pol’sku sa na konferencii jednat
nebude, lebo konferencia na Kry
me dala na tento problém doůtatočnú odpověď. Podnikne sa všetko, čo třeba, aby polská otázka
bola vyriešená, pričom bude sa,
samozřejmé, počítat’ aj s mienkou
Poliakov. „Myslím, že nie je možné
rozhodovat’ o pofskej otázke bez
Poliakov", povedal Molotov.
Na otázku, prečo Sovietsky svaz
nežiadal viac hlasov ako3®, Mo
lotov poznamenal, že SSSR žiadal
najmenši počet hlasov. Zdůraznil,
že Ukrajina a Bielorusko hrály
důležití! úlohu v boji proti spoločnému nepriatefovi. Preto si zaslúžily, aby boly na konferenciu
pozvané. Zosnulý prezident Roose
velt to na Krymskej konferencii
pochopil. Chápal to taktiež Chur
chill. Molotov vyslovil nádej, že
toto stanovisko Spojených štátov
a Vel’kej Británie zostane nezmě
něné. Voči Ukrajině a Bielorusku
bude len spravedlivé, ak ich záslu
hy v boji proti spoločnéniu nepriatefovi budí! ocenené.
Na ďalšiu otázku, či budit na
Vkonfeieiicii tiež zástupcovia Ukra
jiny a Bieloruska, Molotov přehlá
sil, že dúfa, že tomu tak bude.
Tu sa jeden z novinářův spýtal,
či Molotov súhlasí s názorem pre
zidenta Troomana a iných, že keby
konferencia v San Franciscu ne
malá úspěch, zavládni by chaos.
Molotov odpovedajúc přehlásil, že
plné vystihujúcu odpověď dá vo
svojom preslove na konferencii.
Dalej sa sovietskeho komisa
ra zahraničia pýtali, či SSSR
zastáva nějaké určité miesto ako
sídlo štábu medzinárodnej organizácie. Odpovedal, že o tejto otázke
sa bude ešte uvažovat’ a že je mno-

Budou zločiny padesátých let potrestány?
V
Plzni
na
zločiny
padesátých let stále myslí a
také na ně nezapomínají. Nyní
byla provedena exhumace
tělesných pozůstatků bývalého
vězné z koncentračního tábora
na Jáchymovsku. Byla to oběť
skupiny Jeřáb a exhumace by
měla objasnit, za jakých
okolností tento muž - vězeň
padesátých let - zemřel. Pokud
paměť a svědci dokládají, na
odpůrce
komunistického
režimu Daniela Š. vystřelil ze
služební pistole dnes devětašedesátiletý někdejší pří
slušník SNB. Vězeň, odpy-

kávající si v koncentračním
táboře výkon trestu po zásahu
střely do hlavy zemřel. Pitva by
měla prokázat, jak úkladně byl
vězeň zastřelen. Na výsledcích
této expertizy velmi záleží,
poněvadž podobných úklad
ných vražd je na Jáchymovsku
zaznamenáno více. Podle
výsledků šetření bude bývalý
příslušník SNB stíhán. Vyše
třovatelem z Plzně byl
důchodce - SNB obviněn ze
spáchání trestného činu
ublížení na zdraví s následkem
smrti.
Další případ, jenž je v Plzni

vyšetřován, je záhadná smrt
Josefa Z. Z jeho zastřelení
v roce 1949 je podezřelý dnes
třiasedmdesátiletý příslušník
StB Antonín S. Ten údajně na
nebezpečného nepřítele Josefa
Z. vystřílel během domovní
prohlídky bez výstrahy osm ran
z pistole. O trestním stíhání
estébáka Antonína S. uvažuje
plzeňský městský státní
zástupce P. M.
Vše nasvědčuje tomu, že
alespoň některé zločiny
padesátých let nezůstanou
zapomenuty a budou po zásluze
potrestány.
-k-

Bude kardinál J. Beran blahoslavený?
Kardinál Josef Beran si v létech
padesátých užil své. Život neměl
lehký. Ale vždy se choval jako dobry
vlastenec, člověk přímý, nebojácný
a ověnčený mnoha ctnostmi. To vše
zvážila Česká biskupská konfe
rence, která navrhuje, aby kardinál
.1. Beran byl v budoucnu navržen
mezi ty, které římskokatolická
církev uctívá jako blahoslavené.
Zatím je opatřován dokumentační
materiál, který bude předložen
římské Kongregaci pro svatořečení

a pak by mohlo dojít k blahořečení.
Jak známo, by) nacisty vězněn
v letech 1942-45 v Terezíně a
Dachau. Po únoru 1948 odmítal
jménem katolické církve vyhlásit
loayální postoj komunistické vládě
a kněžím zakázal veřejnou a
politickou činnost. Byl od června
1949 internován na různých
místech v Čechách. I po amnestii
až do roku 1963 byl nucen žít mimo
Prahu. V lednu 1965 byl jmenován
kardinálem a na základě dohody

mezi čs. vládou a Vatikánem odjel
do Vatikánu. V Římě se zúčastnil
posledního zasedání II. vatikán
ského koncilu, kde vystoupil
s požadavkem náboženské svobody
pro všechna vyznání. Vyslovil se též
pro rehabilitaci Mistra Jana Husa.
Známý je i jeho projev v Radiu
Vatikán u příležitosti tragické smrti
Jana Valacha v lednu 1969. Kar
dinál J. Beran zemřel 17. května
1969 v Římě, ale neposkvrněná
památka žije a bude žít na věky.
-Jsk-

Zeny ve III. odboji a za mřížemi
V muzeu 111. odboje v Pří
brami byla slavnostně otevřena
zajímavá výstavka "Zeny ve
třetím odboji a za mřížemi
věznic".'Výstavka shrnuje řadu
prací z našich věznic a komand,
které dokumentují zručnost a
vynalézavost žen. Tyto práce
jsou také motivovány odporem
proti komunistickému jhu a
vůlí nepodlehnout brutálním
metodám, které měly zlomit
jejich duch a nepodlehnout
ponižování a zbavit je lidské
důstojnosti. Tato výstava je
věnována nejen ženám, ale i
všem, kteří oceňují odolnost
žen v kriminále i doma. Ženy,
které prožily surovosti bachařů, brutalitu vyšetřovatelů
i podlézavost soudců a
prokurátorů - odpověděly na
vše toto prací a umem. Rada žen
věznění nepřežila, řada z nich
zemřela brzy po propuštění a
řada jich trpí ještě dnes na

následky hrubého chování
vyšetřovatelů a bachařů. Je to
výstavka skromná, ale obsahem
nikoli nevýznamná. Také
církevní řády poskytly pro

výstavku cenné doklady a
svědectví o věznění a internaci
všech řádových sester v období
1952-89. Výtvarné řešení
výstavky je působivé.
-r-

Vina musí být vyslovena

Ředitel úřadu pro vyšetřování a
dokumentaci zločinů komunismu
Václav Benda učinil v minulých
dnech prohlášení, že nevidí velký
problém v tom, že u méně
závažných trestných činů z let
1948-89 došlo koncem minulého
roku k promlčení. Dále říká, že
nelze naplnit spravedlnost plošně.
Dokumentace zločinů má ale smysl
pro přítomnost i budoucnost. Je
třeba ukázat, že zločin nepřestane
být zločinem jen tím, že ve své době
používal mocenského krytí. Proto
jsou prý nebezpečné úvahy o tlusté
Čáře za minulostí - to by mohlo vést
v budoucnu k porušení moci páchat
svévoli. V. Benda na některých
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procesech výslovně trvá. Vina musí
být jasně vyslovena. Bendův úřad
se soustředí na vyšetřování
konkrétních činů a na jejich
dovedení do stadia soudního
postihu.
-ji-

O milicích jinak
Miroslav Štěpán považuje
stíhání osob za činnost v Lidových
milicích za závan politické msty a
revanše. Miroslav Grebeníček řekl,
že stíhání osob za Lidové milice je
zlovolný akt, bezpochyby souvisící
s dobrými výsledky KSČM v ko
munálních volbách ...

Lesákovo svědectví o únoru 1948
Bývalý poslanec ústavodárného komunistická policie bušila do stu
národního shromáždění, jeden dentů a občanů, aby je rozehnala.
z nejmladších poslanců napsal Někteří utíkali přes Seminářskou
do Svobodného slova v pátek 24. zahradu, jiní se schovávali v do
února obsáhlý článek. Zabývá se mech v Nerudovce i jinde. Následky
v něm vznikem února 1948. Toto střetů byly hrůzné a smutné... Byl
Lesákovo svědectví je prosté, ale to střet Masarykových a Sta
barvité, neboť v té době vše prožíval linových dětí!... Výsledkem tohoto
a dokonce i řídil běh události, když střetu bylo vyloučení půl pátého
vedl mladou generaci v únoru 1948 tisíce studentů z pražských
na Hrad. J.Lesák o těchto dnech vysokých škol a sta univerzitních
profesorů a docentů... Na ty, kteří
říká:
"Idylické Časy dvacetileté Masa chtěli odejít z republiky byly na
rykovy republiky byly nejšťastnější hranicích pořádány hony jako na
dobou našich zemi... Školy vedly zajíce... 26. února bylo pod okny,
k úctě ke stáří, k povinnostem a kde bydlel, nalezeno tělo Prokopa
učily milovat naši zem... Bojím se, Drtiny - Pavla Svatého... 10. března
že dnešní mládí má touhu bylo pod okny ministerstva
za každou cenu být úspěšné a mít. zahraničí nalezeno mrtvé tělo
co nejvíce peněz, což přebilo národní ministra Jana Masaryka... Mrtvol
cítění a zaslepilo mnohá srdce. . Dvě
schůzky rozhodly o našem dalším
osudu, v Teherane a na Jallě Tam
spojenci rozdělili Evropu..
Američané stáli u Berouna, ale
Na vršovickém hřbitově byia
museli se Stáhnout a Pi aim obsadili
Rusové... To rozhodlo o našich v pátek 24. února slavnostně od
příštích dnech... Ministr Duriš začal halena pamětní deska novináře,
rozdávat z cizího... Přijali jsme roz národohospodáře a továrníka dr.
hodnutí připojit se k Marshallovu Jiřího Hejdy. V poválečných
plánu, ale Stalin jediným gestem dějinách sehrál tento muž
náš přístup zmařil. Jan Masaryk na významnou roli jako novinář a
letišti pronesl památná slova: národohospodář. Byl odsouzen
"Odjížděl jsem do Moskvy jako v procesu s dr. Miladou Horákovou
československý ministr zahraničí a na doživotí. Propuštěn byl na
vracím se domů jako Stalinův amnestii v r. 1960. Pracoval s námi
pacholek..." Pak přišla milionářská na dílnách a neustále se zabýval,
dávka, poté smrtonosné skříňky jak využít uplynulé doby a
ministrům... Osnovatelé zločinu zkušeností k dalšímu prospěchu
byli objeveni, ale nic se nestalo. našeho státu. Jeho myšlenky doba
Atentátník Sosnar byl ve spojení se nesmazala, ty žijí ještě dnes, jenže
zetěm Gottwaldovým Alexejem jsme z poznatků málo použili. Jen
Čepičkou... Pak přišlo odvolání ve zkratce opakuji, co dr. Jiří Ilejda
devíti nekomunistických velitelů hlásal a o čem byl skálopevně
SNB, kteří byli nahrazeni přesvědčen. Říkával: všechno
příslušníky KSČ. Ministr vnitra J. bohatství pod zemí patří státu;
řízení financí, aby se předešlo
Nosek nápravu nezjednal a mlčel...
Pak přišla demise ministrů... spekulacím, patří do rukou státu;
Neúspěšná, protože představitelé doprava po zemi, ve vzduchu i po
sociální demokracie i ministr Jan vodě by měl provozovat stát (aby
Masaryk zaváhali... Místo schůzí - bylo zabráněno neštěstím a
mohutný průvod na Hrad. Průvod katastrofám); daňový klíč patří
vedl posl. J. Lesák... A byli v něm státu (ne proto, aby se stát
nejen vysokoškoláci, ale všichni obohacoval, ale aby se hospodařilo
mladí lidé z Prahy... Od té chvíle spravedlivě a aby byla poctivě a
nás dělí již 47 let. Dodnes bych mohl spravedlivě prováděna politika
odříkat slovo od slova, co jsem řekl sociální. Je to hodně stručné, ale
dr. Benešovi a co řekl on nám... výstižné i pro dnešní dobu, kdy je
Vzkázal nám: "Jsme přece demo vše jiné, někde dokonce opačné. Ale
kraté a proto musíme národní krizi kolik nerozvážností již bylo
řešit diskuzí! V ČSR bude zacho napácháno! I jako literát napsal
vána demokracie v intencích mých několik knížek. Je to především
a Masarykových!"... Pak násle "Útěk", "Věnec sonetů", který
dovala manifestace, při níž přenesl ve své paměti z kriminálů,

přibývalo: Míla Choc, Slavoj Sádek,
Petr Konečný, František Novotný,
Bedřich Wiesner, dr. Mariánko a
další... Únor 1948 začal a po
kračoval. .
A vzkaz J. Lesáka: "Konrád
Adenauer se vehementně pustil do
denacifikace. Za pět let se ve světě
začalo mluvit o hospodářském
zázraku. A u nás? Staří komunisté,
kteří potírali vše co bylo soukromé,
stali se novodobými kapitalisty.
Sedí ve veřejné správě této země na
prominentních místech. Jiní zas
rozkrádají miliony, které patří
republice, tedy nám všem! Zůstala
tu řada politických a kriminálních
zločinů, které jsou dosud nepo
trestány a nikdo se nemá k tomu,
aby je zařadil na pořad dne. To vše
musí véstk etickému marasmu..."
■jsk-

Sto let od narození dr. Jiřího Hejdy
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napsal tisíce článků do novin a
příruček, vydal knížku o národním
hospodářství. V závěru svého života
říkával, že žil zbytečně ...
Na budově původní továrny ve
Vršovicích byla odhalena pamětní
deska, v místech, kde dr. Jiří Ilejda
podnikal. Založil továrničku, dobře
řízenou a vybavenou, takže se mu
podařilo i v tehdejší velké
konkurenci vybudovat podnik,
který byl na výši. Slavnostní
projevy za Klub Milady Horákové
pronesl F. Kopecký a F. Přeučil.
-jsk-

PTP protestuje
S ostrým protestem proti udělení
medaile Jiřího z Poděbrad Jiřímu
Pelikánovi vystoupil Svaz PTP
(pomocných technických praporů).
Svaz PTP sdružuje tisíce lidí, kteří
byli po roce 1948 vylučováni
z vysokých škol a vyhazováni ze za
městnání. Hlavním exponentem
tehdejší moci byl právě medailista
Jiří Pelikán, který mimo jiné byl
předsedou akčního výboru Spolku
vysokých škol a později nejvyšším
činitelem Mezinárodního svazu
studenstva. Je to tedy pro širokou
veřejnost docela nemilé překvapení,
že takovýto Člověk, který si spíše
zaslouží odsouzení za svoji činnost,
je nakonec vyznamenán. Je také
nanejvýš smutné, že v nadaci Jiřího
z Poděbrad je řada bývalých
komunistů.
-k-

Píší a mluví o nás
Český deník v úterý 27.12.1994
přinesl obsažný článek z pera Karla
Plocka o KPV a Sdružení býv.
politických vězňů. Je tu zmínka o
tom, jak a kdo narušuje naši
jednotu a proč nechtějí jednotné
hnutí KPV, KAN, PTP, Charty 77
a organizací dalších, které mají
v programu objasňovat cíle StB a
KGB a komunismu. Myšlenky
z článku přinášíme ve zvláštním
článku v tomto čísle.
Český rozhlas, druhý pro
gram, přinesl v neděli 22. 1. t.r.
pořad "Kronika akce Kaplička",
v němž se podrobně zabýval
případem našich hokejistů. Pod
titulkem: Zmařené osudy dvoj
násobných hokejových mistrů světa
líčí osudy těchto lidí, kteří se dostali
neočekávaně za mříže. Někteří
hokejisté byli i v pověstném domeč
ku a vytrpěli si své. Nesouhlasili
s odřeknutím naší účasti v Anglii a
odmítali podezření z protistátní
účasti na vymyšleném protistátním
spiknutí. Živé záběry byly velmi
působivé.
Svobodné slovo z 31.1.1994
popisuje dr. M. Jirásek, jak byl zat
čen a za jakých těžkých podmínek
si odpykával výkon trestu v hor
nických táborech. Cituje i Solženicyna: "Není pravda, že ekonomika
rozhoduje o všem. Rozhodující je
morálka. Nelze se zam '.-it na bezuzdné obohacování, ale je nutno
trvat na sebeomezování a odříkání."
Cituje.i Jana Masaryka, který řekl:
Komunismus je ze sedmi procent,
ideologie a ze třiadevadesáti takti
ka." Na ubikaci četl i zajímavý verš:
Slíbili nám tohle rudí, prý již pánů
nebude,
Země naše závist budí, rájem bude
pro chudé.
Ale jak to v světě chodí, vládne zemi
pobuda.
Nové pány země plodí, zbarveni
jsou do ruda!
Kdo hladí kočku po srsti, nic se
nedoví, ta jen přede. Kdo ji hladí
proti srsti, doví se více. Život je příliš
krátký a příliš cenný, než abychom
měli být zbabělí.
Josef Lesák promluvil v sérii
přednášek Masarykova demokra
tického hnutí na téma únor 1948.
Přednášel o příčinách, které k puči
vedly a také o důsledcích násilného
zásahu komunistů v r. 1948. Byly
to vzpomínky věrohodného svědka
smutných událostí, který byl v cen
tru dění a obeznámil přítomné
s autentickými skutečnostmi.

Soud zaspal dobu
Okresní soud ve Zdaru nad
Sázavou požádal loni v prosinci
městský úřad v Hrotovicích na
7'řebíčsku o "posudek" jistého
občana. Vedle sdělení o rodinných,
výchovných, výdělkových a
majetkových poměrech požaduje i
zprávu o tom, jaký má třídní původ
a poměr k socialistickému zřízení.
Městský úřad soudu sdělil, že

posuzovaný občan re chová slušně
a jeho majetkové poměry nejsou
pracovníkům úřadu známy, třídní
původ odmítl pět let po revoluci
zjišťovat.
Stejně i poměr
k socialistickému zřízení. Ale
jmenovaný v letošních volbách
kandidoval
do
městského
zastupitelstva za SPR-RSČ a tak lze
usuzovat, že nebude příliš kladný.
-k-

Promlčení zločinů
V poslední době rozumný člověk
jen kroutí hlavou, že u nás má dojít
k promlčení totalitních zločinů. Par
lament se pro toto řešení vyslovil a
doporučil, aby v následných letech
místo potrestání byla nastoupena
cesta řádného zdokumentování
zločinů, spáchaných v letech 194889. Mnoho rozumných a zodpo
vědných osob se naproti tomu
vyslovilo, že je třeba především
dovést určité, věci do stadia
trestního stíhání. Tak se také shodli
v Brně ředitel pro dokumentaci a
vyšetřování zločinů Václav Benda
a nejvyšší státní zástupkyně Bob.
Kopečná. Shodli se i na tom, že bude
třeba zaměřit se na závažné trestné
činy, které nebyly k 29. prosinci
1994 promlčeny. Na společném

jednánf V. Benda s nejvyšší státní
zástupkyní Bob. Kopečnou se shodli
i na dalším fungování úřadu pro
dokumentaci a na formě společné
vzájemné spolupráce. I když Nej
vyšší státní zastupitelství nemůže
vykonávat dozor v konkrétních
záležitostech, které bude zpraco
vávat policejní vyšetřovatel, protože
zde jsou příslušné nižší články
státních zastupitelství, nabídlo
pomoc úřadu například radami
svých kvalifikovaných právníků.
Bylo též dohodnuto, že Bendův úřad
bude zase v pravidelných časových
intervalech poskytovat Nejvyššímu
státnímu zastupitelství přehledy
věcí, které jsou předávány k trest
nímu stíhání.

’’Černá listina”

i trestně, ač důvody pro tento
postup zde nebyly. "Černá listina”
vznikla v sedmdesátých letech, tedy
v době husákovského norma
lizačního procesu. Zpočátku
obsahovala především jména osob,
které se zapojily do obrodného
procesu na sklonku šedesátých let
a chovaly se nebojácně. Pak byla do
listiny zařazena jména osob, které
nesou-hlasily s okupací naší země
sovětskými agresory a vojsky
"spřátelených" armád. Postupem
času byla do listiny včleněna jména
těch, kteří uprchli do zahraničí a
jejich příbuzných. V seznamu je i
mnoho osob, které se komunistům
znelíbily anebo jim zabrali majetek,
domy, auta, polnosti atd. Černá
listina byla podkladem k tomu, aby
řada nevinných osob a jejich rodinní
příslušníci byli vyřazováni ze
slušnějšího zaměstnání, nebyl jim
povolován výjezd do zahraničí,
jejich děti nesměly studovat a
všichni byli soustavně a promyšleně
persekvováni. Seznam v "černé
listině" vykazuje 7-10 000 osob
potenciálně postižených.
-jl-

IJřad pro vyšetřování ČR vydal
zprávu, že do konce první poloviny
roku by mohlo být vyneseno
závažné rozhodnutí o tak zvané
"černé listině". Tuto listinu svého
času "vyrobil" komunistický režim
a na základě této "černé listiny"
pronásledoval tisíce osob, které byly
komunistům nepohodlní. Rada osob
byla na základě listiny stíhána

Zatec odmítá
násilí
Z popudu KPV v Zatci městské
zastupitelstvo v Žatci schválilo
vyhlášku o zákazu komunistické,
nacistické a fašistické ^propagandy
na území města Zátce. Své
rozhodnutí poslanci odůvodnili
nevyvratitelnými argumenty o
zločinném působení bývalé KSČ.
Varuje tak i před signály a
podobnostech, jež vysílá KSČM.
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Obětem komunismu
S návrhem památníku, jenž
by měl být zasvěcen obětem
komunismu, seznámil veřejnost
v Betlémské kapli architekt Jan
Kaplický. Památník by měl být
tvořen schodištěm, vedoucím
letenským svahem. Schody by
vedly z nábřeží Edvarda Beneše
u Čechova mostu k místu, kde
v padesátých letech stá)
Stalinův pomník. Schodiště by
mělo 42 schodů, které by
připomínaly 42 let trvání
komunistického režimu v ČSR.
Bylo by z obou stran lemováno
stěnou z černého skla, na němž
by byla vyryta jména všech
obětí komunistického násilí.

V

Pomník bratří Čapků
Ixítns v dubnu, ve dnech výročí
oslav konce války, bude odhalen
pomník bratří Čapků. Bude umís
těn na Vinohradech. Spisovatel
Karel Čapek byl první obětí
nacismu z řad české kultury. Jeho

Předseda Jiří Dienstbier
Staronovým předsedou Svobod
ných demokratů byl opět zvolen Jiří
Dienstbier a místopředsedou dr.
Tomáš Sokol. Tato strana má dnes
1.500 členů a počet základních
členských organizací se blíží počtu
okresů. V době, kdy byl Jiří

Komunisté neplatili daně
Úřad pro dokumentaci a vy
šetřování zločinů komunismu
podává slovenské prokuratuře
žádost o podklady, týkající se
vyšetřování daňových úniků
bývalých komunistických promi
nentů. Je důvodné podezření, že

bývalí vedoucí komunisté, kteří
pracující vybízeli k vystupňování
pracovních výkonů a plnění
občanských povinností, sami se
hleděli samozřejmým povinnostem
vyhnout. Daně řádně neplatili - to
opět nechali na pracujících.
-k-

Zemřel inž. O. Kokeš
Smutná zpráva nám přišla kon
cem února. Ve věku 85 let zemřel
v Praze inž. O. Kokeš. Byl spolu
zakladatelem české a Moravské
agrární strany, jež je přímým
pokračovatelem Republikánské
strany zemědělského a malorolnického lidu čs. venkova. Několik
let vedl sekretariát a do poslední

chvíle redigoval Brázdu, jež byla
jeho velkou láskou. Poslední
rozloučení s inž. O. Kokešem se
zúčastnilo ve velké obřadní síni
pražského krematoria mnoho jeho
osobních přátel, hodně muklů i
mnoho přátel české a Moravské
agrární strany.

->/-

Konfederaci nelze privatizovat
Konfederace politických věz
ňů České republiky (KPV ČR)
představuje konkrétní ideu
státoprávního charakteru,je
tedy součástí národního
dědictví a nelze ji rozdělit ani
privatizovat. Protože idea již
byla činy a oběťmi naplněna,
nelze ji zničit ani pošpinit, a to
jednotlivcem ani skupinou,
natožpak vznikem justamentózního iltvaru.
Nemělo by být pochyb o tom,
že státní orgány se s úvodním
pojetím faktu ztotožní a jako
dosud jej budou akceptovat v
zásadě, i při konkrétních
jednáních, týkajících se zále
žitostí Konfederace a jejích

bratr Josef Čapek zahynul v dubnu
1945 při trans|M>rtu smrti. Byl tedy
jednou z posledních obětí války.
Tyto údaje poskytl předseda
Společnosti bratří Čapků.
p. František Černý

členů. Jiný postoj by prolomil
naznačenou jednotící zásadu a
způsobil by atomizaci, jež by
mohla vést k dalšímu štěpení a
tím jak k zneužití idei a ztrátě
centrální identifikace i veri
fikace, tak k eventuelnímu
vzniku sekcí stranických
"nositelů" odkazu boje poli
tických vězňů, což není důs
tojné, vzhledem k morálnímu a
politickému poslání vlaste
neckých činů desetitisíců
občanů české republiky. V.J.

Nikdo nemiluje svoji vlast proto,
že je velká - ale proto, že je to jeho
vlast!

Dienstbier ministrem zahraničí,
máme na něho celkem nepříjemné
vzpomínky, že zahraniční zastu
pitelské úřady obsazoval výhradně
starými osvědčenými kádry z řad
komunistů. Mnozí velvyslanci
setrvavší na těchto postech dodnes.
■k-

Major SNB odsouzen
K nepodmíněnému trestu odnětí
svobody na 14 měsíců odsoudil
senát táborské pobočky krajského
soudu v Českých Budějovicích býv.
majora SNB Zdeňka Šípka. Uznal
ho vinným z trestného činu zneu
žívání pravomoci veřejného činitele
za to, že v srpnu 1988 fyzicky napa
dl signatáře Charty 77 Vladimíra
Hajného a 17. listopadu 1989 aktiv
ně zasahoval hrubou fyzickou silou
proti demonstrantům na Národní
třídě v Praze. Soud ho odsoudil jen
za ty skutky, které mu byly jedno
značně prokázány. V rozsudku
zdůraznil, že bývalý major SNB
neprojevil přes uplynulou dobu
sebemenší lítost nad prokázanými
skutky.
-k-

Kdo je
nej bohatší?
Bohatých zemí na světě je mno
ho. Nejbohatší ale stále zůstává
Švýcarsko, kde průměrný příjem na
obyvatele v r. 1993 činil 36.410 USA
dolarů. Na dalších místech jsou:
Lucembursko s 35.850 dolary,
Japonsko s 31.450 dolary, Dánsko
s 26.510 dolary, Norsko 26.340,
Švédsko 24.830 a Island 23.620
dolarů. Tedy vesměs státy z Evropy.
Amerika se řadí s 24.750 dolary na
sedmé místo, Kuvajt s 23.350 dolary
na desáté místo a Německo, které
s 23.560 dolary obsadilo devátou
příčku. V r. 1992 bylo jedenácté.
Československo zatím zůstává na
chvostu.

