5. května 1995

soukromý týdeník
samizdatovou tradicí

První

ZAHRANIČNĚ POLITICKÝ TÝDENÍK
VÁCLAVSKÉ

NÁMĚSTÍ

15

*

112

58

PRAHA

1

Vážený soudruh

Vladimír

Hajný

Čs.armády

RES PUBLICA

Šumperk

Pro zajímavost uveřejňuji svou korespondenci s ’’Novou do
bou” a myslím, že něco řekne, že odpovědi na dotazy nebyly
právě silnou stránkou redakce. Cdpověd jsem nedostal priroz eiiě, ..an i_ po odstartování perestrojky v r.lQPy.__________ V4 .
Všiml jsem si, že u některých novinářů není právě Petr
Uhl zrovna v oblibě a tak po některých návrzích, aby zastá
val funkci ombudsmana byl napadán ještě víc. Dost mne to
překvapilo, nebot neznám za totality jiného člověka v ČSSR,
který by se více zastával svých bližních a zejména těch nejkrutěji pronásledovaných než je on. Ing.Petr Uhl má tedy
podle mne kvalifikaci pro tuto funkci jako nikdo jiný. Neu
mím si totiž dost dobře představit, že by se někoho nezůs
tal za každého rizika. To o lidech, kteří obklopují Václa
va Klause si to nemyslím skoro vůbec a ookud z nich bude
někdo vybrán na tuto funkci lze si jen přát aby výjimka po
tvrdila oravidlo. V dramatickém setkání před obrazovkou s
ministrem Novákem a JUDr.Kopečnou v souvislosti s případem
Jiřího Wonky mě však Petr Uhl nepřesvědčil. Stál sice proti
přesile a velmi excelentně jim argumentoval /bylo vidět tě
ch 9 let v kriminále se zákony po ruce/, ale bylo cítit, že
k._sametovému ”revolučnímu”právu přistupuje s respektem. VH.
Uvnitř čísla:

1. "Za svobodné Československo”, 3.května 1945:
- Soupné středisko německého imperialismu dobyté
- Berlínská posádka 70.000 můžů kapitulovala
- včera vydal maršál Stalin tento rozkaz Rudé armádě
2. Vladimír Bájný: DopÍ3 redakci ’’Nová doba” 3.12.1979*
3• Vladimír Hajný: Dopis redakci -”-do Moskvy PQ.12.P7.
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Hra Jerom a Savary a JeanLoup D abadie “D ’A rtagnan ”
byla nedávno nastudována v čes
ké verzi v divadle ABC.

602 00 BRNO *

V šump© z*ku, 29 • 12.1987
U p říležito sti stéh o výročí

Veveří 11

*■ „Colette”, nový butik s českou
oděvní tvorbou s francouzskými
vlivy byl otevřen v Betlémské uli
ci č.12 v Praze 1.

úm rtí L ouise Pasteura uspořá
dá p. Maxime SCHWARTZ, ředi
tel Pasteurova ústavu, přednášku
o Pasteurově životě a díle
a o dnešní činnosti Pasteurova
ústavu. Přednáška se koná ve
středu 26. dubna v il hod. na 3.
lékařské fakultě Univerzity Kar
lovy (Ruská 87).
<■ „Dáma s kam éliem i ” od A le 
xandra D um ase m ladšího byla
nastudována v Českých Budějovi
cích (v Jihočeském divadle). Pre
miéra se konala 6.1edna 1995.

NOVINY

Ve Vařen časopise č. 49/87 byl uveřejněn Článek Borise Kozlova
pod názvem “Včera, dnes a zítra...’-, se kterým jsem nucen vyjádrit evůj
zásadní nesouhlas. Není ta poprvé, co se chci kriticky vyjádřit k mate
riálu jež je u Vás publikován. V r.VEC jsem Vám napsal o sv
pobouře
ní nad’článkem "Kambodža - lid rozhoduje” z r.1977, v němž jste nehorá
zná vychvalovali soudruha x ol lota organizátora genocidy kambodžského
lidu. Bah?.?ž.?l jste mi tenkrát vůbec neodpověděli. To ale není důležité,
cd ledn.*? letošního roku jsem se domníval, že ta doba již minula, že slu
šně řečeno chybné postupy, v zahraniční politice T eonida lljiče Brožněva
budou odhaleny o postaveny na pranýř veřejného mínění. V otázce tragická
okupace mírumilovného a «přáteleného socialistického československá v
r.l?68'SQ tak ne?tálo.

Jc-rič Kozlov uvádí svůj článek příkladem. z návštěvy Zbigniews
Brzezinsk *ho, jako by něco dokazovalo to, že mluvil na uzavřeném semi
náři Karlovy University. Není tomu tak dávno co v sovětském tisku ucti
vě interpretovali Brzezintikého názory ne zahraniční politixku, díky za
to, takové, formy má demokratický tisk ve svobodné zemi. Kde, sie zasta
la glasnost fe cevétlení bílých míst v historii Pražského jara a posléze
jeho zadušení 800.100 armádou, maršálavJakubovského. Krotí jaké kontrarevoluci zasahovaly tyto vojska, vždyt do 21.8.1968 nezahynul na nešem
území násilnou smrtí ani jeden občan, zatímco armády Leonida Iljiče při
nesly smrt asi 80 mírumilovným lidem. Jis čí žádost tyto armády vstoupily
na území Československa proti vůli presidenta republiky, vlády, Ústřed
ního výboru KSČ a jejího generálního tajemníka. fodle dosevední oficiál
ní intex'prett-ce, víz *'I čučení“, by mohl spřátelená vojska pozvat každý
chumsj.
i-odle vzoru chorobně nesnášenlivých Stalinist^ se Boris Kozlov
pokusil otřít i o presidenta ťeaarykr, že prý “očerňoval bolševismusT•
Jak, ele lze nazvat státní benditismus prováděný Stalinem v letech 1932
1934, kdy v rámci t.zv. kolektivizace zahynuly v neuvěřitelných mukách
miliony nevinných obětí. Očerňování je příliš slabá slovo.
■ 'e asmnzře jmd, žex na příkladě jednoho článku v duchu takového
děržimordy jsko byl Leonid Iljič se svou specifickou formou glestnosti,
spíše známou pod názvem "zakroj rot”, nelze přistupovat k všeobecně prospěšná Činnosti Vaší redakce v r.l937.wLze si jenom přát, že s prominu
tím í Vsše redakce pochopí, Že glásnost nelze tu uvolnit, tam přiškrtit
a jindy zase umožnit bezostyšná znásilňování demokratické formy socia
lismu, j*k se to podařilo Borisi Kozlovovi, který má výhrady i proti
lidské tváři sociďlisxu. Tvář Ieonida Jljióe prý socialismu sluší lip.
ínkrimir. r/aný článek má název ’Včera, dnes c zítra...”, ty tři tečky"
jsou tsr. charakteristické, něhot gl&rnosi zítra nekončí, ale má své po
zítří e pooozítří... Chvála Bohu, jek říká generální tajemník KSSS a UV
Michail lorbečov.
Brzezinski prý tehdy v Fráze končil poznámkou nedle starého
ruského přísloví i "Foživjom, posmotrim!” Nic lepšího bych nevymyslel.
S přátelským pozdravem

.... ..

/

Vladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
787 Cl Šumperk
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Za svobodné Československo
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Smrt vetřelcům a zrádcům!

Nepřítel vyhnán ze Slovenska
Ústup demoralizovaných ne
přátelských německých a ma
ďarských jednotek od Žiliny byl
překotný. Utíkali zřejmě, co jim
nohy stačily. Stopa, která oby
čejně provázívá jejich ústupy,
vyoraná barbarským a meto
dickým ničením, je tentokráte
méně zřetelná. Pravda, mosty,
zvláště ty největší, byly vyho
zeny do povětří. Ale právě jen
ty největší, a to ani ne celé.
Většinou jsou z nich ničivou si
lou třaskavin vyrvány jen části,
válející se v řečišti Váhu. Je
však vidět, že nějak méně měli
náladu ničit, at už proto, že to
lik spěchali, nebo že jim pomalu
přece jen docházejí třaskaviny.
Proto některé menší mosty že
lezniční a silniční stojí.
V celku jsou také trati a ne
vidět na nich už rozorané praž
ce. Ba místy dokonce stojí te
legrafní vedení celé i s dráty
podél trati. I silnice od Ziliny
na Velkou Bytču, Púchov a dále
k moravské hranici jsou mno
hem méně poničeny nežli hlou
běji na Slovensku. A kde jsou
ničením vytvořeny překážky vo
jenské dopravě, jsou na místě
ženisté a opravují škody zná
mým tempem.
Postupuje se a leje po celý
den jako z konve. Krajina, s
počátku jenom krajina, je zata
žena šedivým deštěm. A krajina
je prázdná, tak jako i silnice
jsou prázdné. Nelze sice říci, že
nepotkáš človíčka, protože civi
listy vidět je, ale dlouho, dlouho
nevidět po mnoho kilometrů
skoro jediného vojáka ani vo
jenské vozidlo. Daleko za Vel.
Bytču se kraj proměnil v hlu
boký týl, kde by bylo možné
všímat si bujného jara, kdyby
nebylo tolik vody a bláta, pro
nikajícího až na kůži.
Konečně je vidět dělostřelce
s jejich hrubými kusy. Pak
dlouho nic. Potom rumunské
kolony, pak zase dlouho nic a
po dlouhých kilometrech ko
nečně nějakou minometnou ro
tu. Na koních, na vozech, na
minometech sedí promočené tr
pělivé postavy vojáků, schoule
né co možná nejvíc pod protidešťovými pláštěnkami. Kolony
postupují pod západním svahem,
který je celý na’kilometry da

leko rozryt sítí zákopů, neboť
nepřítel se zde kdysi chystal na
dlouhou obranu, vytvořiv si ně
kolik záchytných obranných li
nií. Ale dnes už je Němec příliš
zlotmen, než aby mohl připrave
ná obranná postavení zaujímat.
Také protitankových překážek
bylo mnoho postaveno. Jsou to
obrovské železobetonové kostky,
překračující celá údolí. Nu, blíží
se konec a překážky budou je
nom vyhozeny do vzduchu, mís
to aby byly v těžkých bojích
dobývány.

Směr Morava
V Puchově na vidlici silnic
malá orientační tabulka: Pro
tektorát! Opravdu, protekto
rát. Tak blízko je do toho ně
meckého protektorátu, správně
řečeno na Moravu a přece je
diného Němce nevidět. Chabá
a podivná ochrana! Utekl ně
mecký »ochránce«. Utíká dále.

-4 kdy i u nás?

Silnice se stáčí k západu pod
nekonečnými pečlivě připrave
nými okopy a drátěnými pře
kážkami obrany, která se neko
nala. V údolí vidět mračna kouře.
A jak se naše kolony, nyní už
častější přibližují k tomu kouři,
vidíme na trati dohořívající ná
kladní vagony, které Němci už
neměli čas odtáhnout. Tak je
tam na trati podpálili. Osení kol
dokola je širokodaleko sežehlé
do žlutá.

Kde je najdeme?
Kde najdetne tu či onu jed
notku? Dotázaní se smějí. »Naj
dete je tam, až kam došli«, ří
kají. A to je věru daleko. Až u
moravské hranice, oddělující
Valašsko od západního Sloven
ska, osvobozeného již a celého
vyzdobeného slavobranami 9
nápisy VÍTÁME VÁS OSLOBODITELIA a štíhlými májemi,
na jejichž vrcholcích se třepo
tají veselé barevné fábory, jimž
ovšem déšť nevadí jako nám
vojákům.
-ek

Zmocnit sa kóty

Automatčíci kpt. Klaina do
Pane redaktore!
Tuto otázku položili mi po stali za úlohu zmocnit sa kóty
sluchači jedné vojenské školy, v lesíku, odkiaT nepriateTskí
když jsme na hodiné hospodář snajperi a gulometčíci stále zne
ského zeměpisu mluvili o Ma pokojovali našu pěchotu. K to
ďarsku. Třebaže je v Maďarsku mu všetkému mali Němci jednu
nová, demokratická vláda, těž samochodku, ktorá bola dobře
ko
zapomenout
na žitný zamaskovaná.
ostrov 'a na Košice atd. Proto
V tejto situácii bola naša pě
jsem nemluvil o Maďarsku se
zvláštní úctou. A tu jeden kur- chota účinné podporovaná desant poznamenal: »Tam ale už lostrelcami škpt. Janku, ktorí
střílejí zrádce a nepřátele lidu. v ťažkom, rozmoklom, kopcovi
Kdy pak se toho dočkáme i tém teréne, pomocou svojich
obsluh vytiahli svoje dělá na
u nás?«
Kursant měl pravdu. A mohu kopec a tým mohli byť k dispoříci, že ty zprávy o popravách zícii našim pešiakom.
válečných zločinců v Bulharsku,
Velitel bat. por. Bokoš neraz
ve Francii, v Itálii, v Rumun videi, že v lesíku je nepriatefsku, ba i v tom ještě nedávno ská samochodka; dal hned roz
feudálním Maďarsku začínají kaz obsluhe. Cat. Klapšte zanašim vojákům jít na nervy, mieril s jednej strany a des.
protože všude už se do toho Kubeš úplné so strany. Zahájili
dali, jenom u nás stále ještě na
parbu a dobrými zásahmi samo
cosi čekáme — snad na to, až se chodku vyřadili z boja. Potom
na zradu zapomene, až se »uklid
přesnou palbou pronásledo
ní vášně«? —
vali Nemcov, ktorí sa dali priaTázal se nejenom kursant, mo na útek. Automatčíci hněď
táží se mnozí a táži se i já — obsadili dóležitů kótu, ktorá bo
kdy konečně i u nás?
la po boji posiata mnohými po
Nazdar!
Z-L-F bitými fricmi.
ppor. Böhm.
Vydává oddálení osvěty e propagandy.
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Historický deň

Čtvrtek, 3. května 1945
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B E R Lí N!

Včera oznámil maršal Stalin
vo zvláštnom armádnom roz
kaze historické víťazstvo hrdinskej Červenej armády: Bol vza
tý Berlín, středisko lúpežného Spupné středisko německého imperialis
německého imperializmu a zlo- mu dobyté — Berlínská posádka 70.000
činnej prušiackej útočnosti, mě
mužov kapitulovala a bola zajatá
sto, z ktorého vojna vyšla a kde
sa po štěstích rokoch vrátila.
Pri tomto víťazstve bpla ber Včera vydal maršal STALIN tento
línská posádka nielen rozdrvená,
ale došlo k události, ktorú kaž
dý z nás přijal so zadosťučinením: Berlínská posádka so svovoj skám Červenej armády
jím velitelom v čele bóla núa
Červeného
vojnového loďstva
tená kapitulovat a vzdat sa do
zajatia! Aká historická odplata
týmto fašistickým dobyvatelom
»Vojská 1. bieloruského frontu pod velením maršala
světa, ktorí zapálili požiar voj
ny a ktorí chceli vziať Moskvu, Sovietskeho svazu Zukova za súčinnosti vojsk 1. ukrajin
Leningrad a Stalingrad.
ského frontu pod velením maršala Sovietskeho svazu
Brániac svoju spravodlivú vec Konjeva po úporných pouličných bojoch dovršily rozproti německým lúpežníkom,
brániac svoj slobodný domov a drvenie berlínskej skupiny nepriateíských vojsk a dnes
vymoženosti vefkej októbrovej 2. mája úplné sa zmocnily hlavného města Nemecka.
revolúcie bol sovietsky Tud ne
přemožitelný. O tom sa pře Berlína, střediska německého imperializmu a ohniska nesvědčili Němci v rokoch 1941 meckej agresie.
a 1942. Boriac sa za tuto spraBerlínská posádka, ktorá bránila město, na čele s vevodlivú vec, očistila Červená
armáda svoju vlast a na svojej litelom obrany Berlína gen. del. Weidlingom i s jeho štáceste za oslobodzovaním iných
bom dnes o 15. hod. zastavila odpor, složila zbraně a
národov zpod jarma fašizmu ne
poznala nijakej překážky. O tom dala sa zajaf.
sa přesvědčili Němci v rokoch
2. mája do 21. hod. zajaly naše vojská v Berlíne výše
1943 a 1944. Svoj dávný slub,
že fašistický zvěr bude dobytý 70.000 německých vojakov a dósfojníkov.«
vo vlastnom brlohu, Červená
Jednotky, kforé sa v bojoch o obsadenie Berlína najarmáda do litery splnila. O tom
viac
vyznamenaly, boly navrhnuté k pomenovaniu »Ber
sa přesvědčili Němci včera, 2.
mája 1945, kedy Berlín bol sra línské«.
žený do prachu a jeho obranDnes, 2. mája, o 23. hod. 30 min. na češí historickej
covia kapitulovali.
Nie prvýkrát sú Rusi v Berlí události — vzafia Berlína soviefskymi vojskami — Mo
ne. Už raz — roku 1760 — ode skva vzdala hold chrabrým vojskám 1. bieloruského a
vzdaly pruské vojská klúče mě
sta víťazným ruským vojském. 1. ukrajinského frontu 24 salvami z 324 diel.

rozkaz
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No, vtédy krátkozraký nástupca cárovný Jelizavety, cár Pavol
III. zmařil plody vítězstva. Hi
tlerovská propaganda neraz v
poslednom čase, uteáovala Nem
cov týmto príkíadom z dějin,
kedy prtiáký .miiitarizmus, ve
dený rriedrichom tzv. »vel
kým«, _ vyviazól z , katastrofy,
vďaka rozporem v tábore svojich protivnikóv, bá dokonca
vďaka hlúposti 'niektorých z
pjch. Důfajú, že azda sa bude
táto história opakovat. No, z
tóho omylu ich vyvedie dókladHe jfednóta spojených demokra
tických národov, ktoré sa na■ líkly poznat německý imperia' izmus žá posledných . dvoch sveovýchjyOjeK Idorě1 tento , vy-,
yřovokóval.Rožpótóv tentoraz
fiebud^.^A. perlina, ako centra
tohio imperiálizmu, älp ohniska
Jiéméckěj výboj nosil tiež hebú(Je. Za to ručí Červená armáda,
• ktorá vztýčila zástavů viťazstva
nad Berlínom.

Spojenci odřezali
Bánsko od Německa
Spojenecké armády obsadily
Lübeck,
Wiesmar
a
Schwerin. Spojenci odřezali
Slesvik-Holštýn a Dán
sko od Německa.
Americká 3. armáda
překročila na sever od Pa
šova na dalším místě českoslo
venské hranice. Spojenci jsou
25 km od Lince a 12 km od
Inšpruku. Spojenecké jed
notky dosáhly na 5 místech
řeky Inn.

Jugoslávská armáda
obsadila Terst
Maršál Tito vydal dnes denní
rozkaz, v kterém oznámil ob
sazení Terstu jugoslávskými
jednotkami.

Pol*ný maršal von Rundstädt
zajatý
Dopisovatel agentůry Reuter,
nachodiaci sa u 7- armády, ozna
muje, že 25 míT na juh od Mni
chova , zajaly americké vojská ,
bývalého hlavného veliteTa ne
meckej Qžbiojěnej moci na západnom fronte, feldmaršala von

Za svobodné Československo

1 května 1945

Majů posledně iiemecké mestá
tred vydahim rozkazu o dobyti Berlína vydal maršal Stalin
2 rozknzy.
»♦*
r
Prvý z nich Je adresovaný velitelovi 1. bieiořuského frontu
maršálovi Zukpvovi a náč. štábu geb. plk. Mdllnlnovi
a velitelovi 1. ukrajinského^ frontu marŠalovj KóneVovi
a jeho náč. štábu arm. gen.'Petrovovi. Hovoří sa v ňom:
Vojská 'L bieiořuského a 1. ukrajinského frontu dokon
čily likvidáčiu skuplhy neťheckých vojsk, obklúSebých na
juhovýchod od Berlína.
Za bojov od 24. apríla do 2. mája bolo y tomto priestore našimi
vojskami zajatých výše 120.000 německých vojakov a dóstojníkov.
Jednotky, ktoré sa bajVLac zaslúžily, boly navrhnuté k vy zname
naníuradttii. Moskva oslávíla toto Vitazstvo 20 dělostřeleckými
salvami z 224 diel.
V drtrhom rozkaze, adresovhnom Velitelovi 2. LfěíbruškéHo
frpbtd maršálovi Roikósdvskému a náč. štábu frontu gen.
plk. jlbgoliübbvpvi, sa fibvorj: Vojský 2. .bi.élbriiškéhý
frontu rozvijálý ofenzívu ä dneš
m áj a
zmocridy jpies|
RbStök á WdřhéhiOŤideí velkých to príštavov. (a dóléžitýcn
základní nemeckéhQ vojnového námořnictva na^Báltiku. Sůčasné bbsadllý. mestá Ribnitz, Ktařlbw, Láágé, TetéjpW,
Mirow. Aj tu bólýnájlepšie jednotky navrhnuté k vyznamepah—
radmi. Moskva ich pozdravila 20 dělostřeleckými salvami z 224 diť

Nacisiickí předáci á generála
v sovieískych rukách
Hitler a Göbbels su vraj mčivi
Z operačnej zprávy Sov. inf. kanceíárie z 2. mája 1945:
Okrem zajatcov, spomenutých v rozkaze, zajaly vojská frontov
generála pře zvláštně úlohy pri velitelstve bbrany Berlína gen.por. Kurta Wetaschiho a gen.-por Waltera Schmidta-Dankwarta,
reprezentanta najvyššieho velenia viceadmirála Vosta, náčelníka
štábu obrany Berlína plk. Hansa Rechiora, náč. štábu 56. tank,
sboru plk. Teodora von Difwinga. Taktiež bol zajatý prvý zástupca
Goebbelsov vo vecíach propagandy a tlače Phdr. a doktor dějin
Fritsche, vedúci tlače Dr. Klick, vládny poradca Dr. Heinrichsdorf.
Fritsche povedal pri vyšetřovaní, že Hitler, Goebbels a novovymenovaný náčelník gen. štábu gen. pech. Trebs spáchali samovráždu.
Pri likvidách nemeckej skupiny juhovýchodne od Berlína bolo
výše 60.000 mrtvých Nemcov. Medzi zajatými sů: zástup
ca veliteTa 9. nemeckej armády gen. pqr. Bernhard, velitel 5. ně
meckého sboru SS gen. por. Ekkel, velitel 21. tankovej divizie SS
gen. por. Marx, velitel 169. pech, divizie gen. por. Radschlj, velitel
pevnosti Frankfurtu nad Odrou gen. mjr. Bill, veliteT del. 11. tan
kového ßboru SS gen. mjr. Krammer a gen. letectva Sander.
Na severozápad od Berlína obsadily vojská 1. bieiořuského fron
tu mestá Neuruppin, Kirit, Wusterhausen, Neustadt, Verbellin,
Frisack.
Vojská 2. bieloniského frontu obsadily okrem miest, spomenu
tých v rozkaze, obce Altenplen, Rechtenberg, Franzburg, Trúnsee,
Sülze. Dargun, Türkov, Jabel, Zeplin, Terzsprung.
Vojská 4. ukrajinského frontu obsadíJy v západných Karpatoch
obce: Paskov, Orlová, Dembovec/Turzovka, Dlhé Pole, VeTké Rov
né, Stiavhik, Papradno, Modíatin. Zajatých bolo výše 5000 Nemcoy.
Vojská 2. ukrajinského frontu obsadily obce: Broumov, Valašské
Klobouky, Slávičí, Luhačovice, Březůvky, Uherské Hradiště, Napa
jedla.
Dňa 1. mája bolo na tomto fronte zničených 37 německých tankov a 10 lietadiel.
V noci na 2. mája bombardovaly naše ťažké lietadlá vojenské
objekty Nemcov vo Swinemiinde. Bolo pozorovat mnohé výbuchv
a vzniklo mnoho požiarov.
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(J)cL9t fwesíd&nt nánt dekuje

Ňá hřáHičiách
MoiraÝÝ

ZvíáJtnl rork«z VélIfélÓšborU
S. V., 2. květná i945

Jednotkám 1. ČJ. sboru!
President Ceškošicjyěnské republiky Ďr. Edvard Beneš mně na
řídil, abyeji vám tlumočil jeho pochvalu, spokojenost a díky žá
pójóýóů pinnost jednotek 1. Čs. sboru i za velmi dobré vystoupfení
pri slavnostní přehlídce dně i. květná 1945.
Činím tak s radostí a děkují vám zá svojí osobů.
Velitel 1. Čs. árnj. sborů
‘
ůrig. 8en- Klapálek K.

Boj

o

vysmu

Ro dobyty známého fatran£kěho končiára polomů, týoriár
čeho klučové poštáýěnie herpei;kej t obrány přeď Zíjirioů,, drŽáli
ilejnci eŠtě výšinů Rakýtto jiaa
dědindíj Stréčno, ktorá leží nad
Samou Hradskou ůá ríeke Váhu.
Zmocriif sa Éakýtia a dobýt
Stréčnó dostal za úlohu úderný
prápor kpt. Svátka.
Zmocnit sa postavenia na přikrej výšine bolo sverené trom
úderným skupinám pod vede
ním por. Tomeša, por. Koutné
ho a rim, Lojdu. Rakytie brá
nilo ási 120 Nemcov vefmi húŽevnato. Prvé dve skupiny mu
sely útok dva rázy opakovat.
Rtm. Lojda so svojimi zostavšími 8 vojakmi plazí sa opatrné
k príkrej stráni po druhý raz.
Na pomoc prichodí por. Koutný
so skupinou 16 vojakov s jedným tažkým guTómetorů.
Rozdělili si úlohý — jeden
zprava, druhý zpředu. S řavej
strany pátrači zaměstnali fricov
a upútali ich palbu na seba.
Úderné skupiny toho využily a
poďme na fricov priamo s tej
strany, odkiaT to oni vůbec nečakali. Frici sa sice začali brá
nit, ale úderníci sa už štver^jú
alcó horolezci strmou skalůátou
stráňou. Němci vidiác. žé naši
sú už pri nich, rozprchnu sa
s kóty podlá spůsobu »zachráň

sa, ako móžeš«. Utekajú holí,
bez plášťov, tak ako ich přepad
zaštítí ol, zanechávajúc všetko
v póstávéniach.
Kóta jp naša, por. Kbútný nariaďujfe ihned vytvdrit kruhovú
obránu a věru nebolo to od ve-:
ci, Nehjci pocítili důležitost
tohto postavenia hněď vtédy,
ako ho stratili a 6 chvilu úž za
čali s posilou útočit ha Rakytie
s troch stráň.
Pri tomto boji úderníkův sa
zvlášť vyznamenala trojka tele
fonistův voj. Karas, voj. Kondra
a slob. Madaj. Naši telefonisti
nielenže po celý čas boja malí
spojenie a sledovali stále bez
prostředné veliteřa ůdernej
skupiny, ale po celý čas aj bo
jovali. Pri . dobýjaní kóty šli
celkom vpredů, položili bubny a
aparát na zem a strielali, ba pri
odrážaní německého protiútoku
nemohol slob. Madaj ani odpovedať na dotaz ppor. Malanka,
čo je nového, pretože právě pá
lil na dotierajúceho nepriateřa,
Němci zanechali na kótě 12
debien nábojov, deky, množstvo
potravin atď. Voj. Karas odchádzal s Rakytia fájčiac ně
mečku dgaru-kubů, na jednom
pleci nemecké bakanče, ha dru
hem dva bubny káblu. — Všetci
dostali pochvalu od velitefa a
boli navrhnutí na vyznamenanie.
ppor. Andrej Faglic.

Němci v Itálii kapitulovali

Poslední křeče „Třetí říše“

— Amerioký president Trooman oznámil dnes úplnou ka
pitulaci německých armád v
Itálii a ve většině Rakouska.
Kapitulace se týká skoro 1 mil.
mužů. Celkem složilo zbraně
22 německých a 6 fašistických
italských divisí.

Göbbels a zástupce Hitlerův,
»říšský vůdce« Bohrmann zmi
zeli beze stopy.
Podle posledních zpráv z
Dánska, panuje zde mezi Němci
zmatek. 4 velitelé německých
posádek v Dánsku vzdali se
místním starostům.

Prehášjbďdjúc uittypüjücich her>
bóv dasiöhly k prékročjly brigát
nášho sbótu. hranice Moravy, j
tq významná Událost v dejlnát
nášho oslobodzovaciehb boja,
dějinách nášhb sboru.
..N&i. sbot.má.teraz mnoho pr
slušníkoy Sloyá.kQV, ktorí nedá
no vstúpili do našich rado v a n
Ůl čele národně sloyehskě jet
nótky, ktoré $3 zúčastňuj u v b
joch b bslóbódfenie nášej républ
ky’ •
.
.
; Vqrni .zásadám nášho národn
np ppvstaniá, ;v šamppi žáčiati
ktoréhd. náš hájvyšŠÍ zákonpaan
a výkohhý ófgán. Slovenská n
ródnfi ráda, přehlásila, Že slově
ský nárbd, povštávajúc proti n
meckým utlaČovátélorh chce pi
niest daň krvi za osibboden
britského českéhp národa, ako <
svojho času priniesol obete za n
šu slobodu, ideme teraz do bo
aby sme pomáhali našim brato
Cecnonj oslobodit sá zpod neme
kého jartna. My Slováci, ktc
chceme v novéj našej Tudov
demokratickej republike ako r<
ný s rovným spolunažívať s na
mi českými bratmi, sme hrdí,
pokračujúc v národných trati
ciách bánsko-bystrického povst
nia, plníme slávnostíiiý stub, kt
rý menom nášim dala Slově
ská národní rada 1. septemt
1944.
Bok po boku s Červenou arn
dou-osloboditeTkou, plece
pleci s našimi kamarátmi, ki
přešli bojovú cestu od Charki
až po Duklu, oddáme my Slov
v našej novej demokratic
.Československej armádě všei
svoje sily pře najrýchlejšie <
sjahnutie nášho vysokého cit
pre úplné ošlobodenie celého ú
mia našej republiky, našej dral
Vlaští^
___ _
por. -

Naše jednotky,
ze západu
ná území ČSR
První prapor českosloven?
obrněné brigády, který prek
čil v rámci 3. americké armá
hranice CSR, vztýčil na úze
republiky státní vlajku. Vel i
jednotky při této přiležitn
pravil: »Nechť je již blízko d
kdy se setkají naše jednot
z východu s našinu jednotka
ze západu.«

Se zájmem vždy pročítám ve Vašem časopise

’Nová doba" rubriku

"Nad dopisy čtenářů”, která má světovou úroveň. Jste pravděpodobně
jediným časooisem v naší zemi, který se nebojí, odpovídat na otázky,

které jsou,jak se říká,

"přímo na tělo.”

Z toho důvodu jsem se rozhodl Vám též napsat. Na základě in
formací, které jsem získal z našich sdělovacích prostředků,by li bě
hem asi tří let bestiálnín zp-s^bem vyvražděny tri miliony obyvatel
Kambodže. Největší zvěrstva se odehrávaly hned v prvních měsících
po uchopení moci klikou rol rota.

a nyní moje otázka:
Jak to, že ve Vašem časopise z 31.října 1977 v č. 44, tedy více

než dva ro.<y po uchopení moci rol Potem re v článku "Kambodža - Lid

rozhoduje*’ od Jurije AntoSine praví mimo jiné:

”Fod vedením komunisti

cké strany přistoupil kamb dž.oký lid k řešení svých oroblémů. Jsou to

problémy složité, těžkostí je mnoho e prohlubuje je i to, že imperia

listický tisk zorganizoval proti nové Kembodži propagandistíckdu Kam
paň. óápsdní tisk využívá toho, že z Kambodže přichází málo informací
a pokouší se bez jakéhokoliv opodstatnění obviňovat její vedení z

”tyranských metod’*.......... ...”
Nezávisle na Vaší odpovědi se domnívám, že r-edakter Vašeho listu

Jurij AHtošin má opravdu nedostatek informed, když genocidu celého

národa vydává div ne za přání všeho lidu.

R epríza p řed staven í „To je
Paříž, ch cete-li ” se koná v di 
vadle Viola v m ěsíci červnu.

•

Č esko-francouzská a so cia 
ce ASSO 90 pořádá 19. dubna
1995 v 18 hod. v kavárně Fran 
couzského institutu v Praze večer
české literatury. Představí se pa
ní I. KopáČová a M. Štěpánková
a pan O. Brousek. Ve středu 31.
května zve ASSO 90 na setkání
8 dr. Antonínem Šumem na téma
„Jan Masaryk a komunismus“,
jež se rovněž bude konat v kavár
ně Institutu.

*

*■ G alerie N adine Gandy se
přestěhovala z Roztok do Prahy
1, Školská ulice 12. Bude slav
nostně otevřena 22. března v 18
hod. vernisáží výstavy „Coups de
coeur“, na níž publiku představí
svá díla Delphine Bedelová, Mustapha Boujemaoui, Jordi Colomer, Philippe Guezel, Christian
Laudy, Antoinette Onanehssianová, Antoine Prum, Patrick Ray
naud a Brian Wood. Výstava bu
de otevřena až do 1. května, kaž
dý den od 11 do 18 hod. kromě
neděle a pondělí.

Děkuji Vám předem za Vaši cdpovčá.

Vladimír ■: a j n ý
v»s • armády j4
767 Cl o u i p e r k
Československo

vinci.

výstavu grafických listů a kreseb
Josefa Šímy, z nichž některé jsou
dosud neznámé. Výstava bude
otevřena od 25. března do 20.
května v galerii U Streitů v So-

v

*•

Sdružení p řátel um ění
S o v in ci tzahajuje s (přispěním
Francouzského institutu v Praze)

film Saši Gedeona „Indiánské léto“.

předsedal Bertrand Tavernier.
ki
nech promítá první celovečerní

Vážená redakce!

V současné době se v českých

anem, v koprodukci Francie, Ar
ménie a České republiky, v pon
dělí 29. května v 17 hod. (Štěpán
ská 35). Tento film byl uveden na
posledním festivalu v Berlíně.

V Šumperku, dne 2.prosince 1979
Sedmý festival Prem iers
Plans, který se konal v Angers od

1994 každou neděli od 21 do 22
hod. vysílá Frekvence 1 program
„Top France“, který moderuje
Lenka Filipová. Od 19. ledna
1995 na Radiu Echo moderuje
zpěvák -Jiří Dědeček od 22 hod.
program, v němž představuje
vždy jednoho francouzského zpě
váka ... Samozřejmě nesmíme za
pomenout na každodenní setkání
na vlnách Radio France Interna
tionale.

*• Česká premiéra filmu “La
byrint” od režiséra Mikaela
Dovlatiana, se Sergem Avediki-

20. do 29. ledna, udělil Beaumarchaisovu cenu Sašovi Gedeonovi,
režisérovi filmu „Štace“ (ve franc,
překladu Intérim). Tento film, kte
rý vznikl ještě za autorových studii
na FÁMU, byl vybrán porotou, jíž

* Milovníkům francouzského
šansonu se naskýtají dvě no‘ vé příležistosti: od podzimu

ZAHRANIČNĚ

POLITICKÝ

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 15
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TÝDENÍK

112 58 PRAHA 1

Telefon: 26 61 51 - 9 linka 338, 389, 398, 555

V Praze, dne 10«12 «1979

Naše značka
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Vážený soudruh

Vladimír Hajný
Čs«armády 34

Se soudružským pozdravem

/

Žumpě r k

To

H á j k/ o v á

vedoucí redaktorka

Vážený soudruhu,
děkujeme za dopis Dotazy z ČSSR, které se

soustřeďují v naší redakci a my také většinou odpovídáme a

navrhujeme

. eventuelně k uveřejnění. Některé dotazy a při

pomínky postupujeme ovšem hlavní redakci v Moskvě k vyřízení«
To se týká i Vaší připomínky. Jakmile obdržíme
odpověá, zašleme Vám ji€

Ano, takhle vypadá pravá tvář reálného socialismu - pět rodin v jedné ku
chyni. Taková byla reálná tvář ruských děržimordů - snímek je z r.l99C. VH.

