První soukromý týdeník
se samizdatovou, tradicí.
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Tento snímek jé
V za všechny peníze!
Takhle totiž pře
dává 60% většina
národa 40% menšině
vládu a to ještě k
ředem známému neametovému vládnuí. Ještě týž den
be ministři nekomunistických stran
nechali zapírat a
inkognito jezdili
taxících po Pra-_
ze a hledali nej
vhodnější úkryt.
Takže račjěji pomá
hejme připadne no
vé levici at spus
tí železnou oponu.=
Tomu kdo ji pomá
hal zase pomůže,
pokud náhodou ne
budete tou létaj
cí třískou. Jedině'
o na ■ "j-c" seli op nu k u-~
nuni s t i c kým zoo hatlíkům dát na frak.
Proto buďme levílVM
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Vždycky mi vadilo, že ..političtí vězni jsou odstaveni od
rozhodujících pozic začasté i bývalou nomenklaturou. Myslím
že-jgou si tím tak trochu vinni sami svou apolitičností.
Vždyt z 90% jsou to přece lidé s antikomunistickou minulos
tí. Proto jsem uvítal jejich zpolitizování v SPV Praha.VII.
Uvnitř
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Struktura Pražské správy StB:
Náčelník vnitřního odd.: mjr.
jtt René
II. a odbor n. Šípek
1. oddělení Církve, sekty: Šicha,
Douša, Svoboda, Karel

Zástupce náč. pro II. odbor:
nyr. JUDr. Bahník Josef
II. b odbor n. Novotný
2. oddělení Antisocialistické síly:
Suchý, Havlíček
3. oddělení Ochrana mládeže:
Prchal, Hruška, Rezek
4. oddělení Boj s ideologickou
diverzní centrálou: Janda
5. oddělení Kultura, zdravotnictví:
I niačka
6. oddělení Býv. prac. PZO, ČSLA,
MV: Brožek
7. oddělení Protizákonné pís.
letáky, nápisy: Novák
1. zástupce náčelníka vyhledávací
činnosti: plk. Zdeněk Macena
III. a odbor: n. Jančařík
1. oddělení ČSAD, letectví,
hutnictví: kpt. dr. Jan Morávek
2. oddělení PZO, GŘ, celnice:
pplk. Krejčík
3. oddělení Doprava, spoje:
kpt. ing. Fr. Ferus
4. oddělení Výpočetní technika,
telefony: kpt. dr. Procházka
5. oddělení Ochrana stát, taj.:
kpt. Josef Dědek

I a odbor náč. Kuneš
1. oddělení USA, Lat. Amerika:
Šenk Petr

2. oddělení NSR, Rakousko:
Lázňovský, Bartušek
3. oddělení fGB, Francie, NATO:
Kulhavý, Dvořák

III. odbor b: n. Rapant
1. oddělení ?: Hukl
2. oddělení ?: Dvořák

III. odbor c. Odbor pasů a víz:
Zelenka, Oubracht
Oddělení organizační?
Pasové?
Cizinecké?
Odbor vyšetřování: Kozlík, Teel
Odbor vyšetřování: Dlouhý, Zpura
Odbor vyšetřování: Kozel, S^pura
VSEO výpočetní: Suchý Anton
(talián)
SEO Statisticko evidenční odd.:
Bradáčová, Jeníková
I. c odbor: n. Karásek
1. odd. emigranti: Krte
2. odd. centovní kanceláře, abolice,
navrátilci: Košťál

Náčelník správy StB plk. JUDr.
Bytčánek Jiří
Zástupce náč. pro I. odbor:
mjr. JUDr. Jiří Březina
1. náčelník Karásek / Kuneš
I. a odbor náčelník Kuneš
1. odd. emigranti: Křtě?
2. odd. cestovní kanceláře, abolice,
navrátilci: Košťál
I. b odbor: Mudra
1. odd. Vízoví cizinci, ČSLA,
Sovětská armáda, novináři: Vacek
2. odd. ? Sekerka

Zařazení tajní spolupracovníci
a agenti v ustavujícím výboru
KPV: (dohledaní do roku 1993)

Fagoš Bruno, nar. 1.3.1931, krycí
číslo 978601, krycí jméno Bret.
Lánský Josef, nar. 3.12.1930, krycí
číslo 14429, krycí jméno Trenér,
krycí číslo 442904, krycí jméno
Trenér.

Sovák Čeněk, nar. 18.1.1923, krycí
číslo 575088, krycí jméno Dirigent.
Tonar Ladislav, nar. 9.3.1934, krycí
číslo 19296, krycí jméno Vilda, krycí
číslo 929601, krycí jméno Vilda.
Číháková-Hojerová Matylda, nar.
9.12.1909, krycí číslo 2688, krycí
jméno Hilda

Hesoun Miroslav, nar. 26.4.1927,
krycí číslo 11646, krycí jméno Karel.
Melichar František, nar. 1.5.1939,
krycí číslo 23557, krycí jméno Habr,
krycí číslo 355703, krycí jméno
Habr.

Jejich práce byla v celé orga
nizaci KPV promítnuta vstupem
několika desítek dalších tajných
spolupracovníků StB v pobočkách
v celé ČR.

Příště uvedeme seznam všech
tajných spolupracovníků StB v celé
KPV zatím dohledaných.
Přetištěno z nezávislých novin

Proč Sdružení politických vězňů?

ni.
Jedna poloopravená místnost,
stůl o třech nohách, jedna židle pro
dámy, pár bedýnek pro pány a
papíry, prázdná kasa. To byly první
zdánlivě beznadějné kroky Sdru
žení. Díky houfu statečných a
pomoci dobrých lidí jsme dnes o kus
dál. Vzniká sekretariát, který
nebude úřadem, kde mukl čeká
s čepicí v ruce, ale místem setkávání
sester a bratří ze všech koutů naší
vlasti. Rovní mezi rovnými, tak jak
bylo naším tradičním zvykem.
Vyčítá se nám, že spor s vedením
KPV jsme nedotáhli do konce.
Kousek pravdy v tom je, avšak nešlo
a nejde o spor, ale kampaň vedenou
proti nám podle hesla "Smith et
Wesson trumf nad trumfy". V tako
vém případě je lepší pracovat
vlastní hlavou, neboť je známo:
Chceme-li něco špinavého vyčistit,
musí se něco jiného umazat.
Zájem funkcionářů KPV se za
ostřil i na Světové sdružení poli
tických vězňů. Tato organizace byla
prohlášena za kacířskou a dána do
kladby. Odveta za údajnou pomoc
při zakládání Sdružení ČR. Tento
další úspěch pánů bratrů nepo
třebuje komentář. Přesto považu
jeme za nutné zdůraznit, že Světové
sdružení ani jeho členové se kon
krétně nepodíleli na ustavení
Sdružení ČR a stejně i ostatní
nařčení je pouhý průhledný projev

stupidity. Jde opět o pusté
vymyšlenosti z arzenálu známých
funkcionářů KPV, mířících do
vlastních řad s úmyslem pomluvit
a poškodit další politické vězně a
jejich organizaci. Jejich hřích je
stejný jako náš. Nechtějí fungovat
pod růžovým pantoflem. Můžeme
prohlásit, že pranýřovanou pomoc,
kdyby k ní došlo, bychom určitě
neodmítli. Pokud jde o "analogii"
mezi Sdružením a Sdružením,
vynikající to objev pánů Drobného
a Slabáka, byli bychom potěšeni,
kdyby tentokrát měli pravdu.
Cítíme úctu a vážnost ke všem ses
trám a bratrům, kteří nezapomněli
proč se stali politickými vězni. I
k těm žijícím mimo svou vlast.
Nejsme frakce, opozice, rozbíječi
a osobně, jak je nám stále pod
souváno, ale řádně registrovaný
samostatný právní subjekt a podle
toho se řídíme. Mimo našich členů
nikdo nemá právo mluvit do naší
činnosti. Nejméně lidé, kteří přes
vědčují, že pouze oni mají mandát
řídit politické vězné. Vidíme, ze
naše činnost vzbuzuje obavy,
strach. Ti co se nás bojí, se bojí
právem, protože vědí proč. A to je
náš první úspěch. Náš radikální
postoj k situaci a poměrům burcuje
z netečnosti a lhostejnosti, kam
jsme byli chytře zavedeni. Proto
tolik křiku a nenávisti, ale

karavana jde dál. Nechceme ztrácet
čas a energii dohady s vedením
KPV. Jsme slušní lidé, proto jsme
se domnívali, že naším odchodem
z KPV vše končí. Bohužel sku
tečnost je jiná a dirigenti některých
funkcionářů KPVjsou nepoučitelní
a zaslepeně pokračují ve známých
praktikách. Je pod naší úroveň vést
diskuse v této oblasti. Reakce
v našich článcích a projevech mají
charakter z části obranný, z části
informativní, a to s velkou dávkou
džentlmenství. Opakujeme, že
žabomyší války, naočkované indo
lence a osobní zájmy patří daleko
za mantinel Sdružení. Jsme tole
rantní, umíme odpouštět, neumíme
však zapomínat. Naše cesta vede
k nápravě a věříme, že ještě není
pozdě. Nedopusťte, aby vám srdce
spadlo do kalhot. Někdo by se vám
mohl hrabat v kalhotách, aby je
ukradl. (Murphy).
Nejsme uzavřená společnost.
Jsme solidární a ochotní spolu
pracovat s jednotlivci i organi
zacemi sledujícími stejné cíle. Náš
program a politické zaměření
v podstatě vyplývá z toho, co
v našich článcích bylo řečeno.
Nejsme politická strana, ale tím
není řečeno, že Sdružení je
nepolitické. Návrh politického
programu, též sociálního a jiných
náležitostí je věcí přípravného
výboru, připomínek a v konečné
podobě sjezdu všech členů Sdru
žení.
VU.

Belveder
Dne 4. března 1995 se opět uskutečnil zájezd
do Lán ke hrobu prezidenta T.G.Masaryka. 45 členů

Sdružení bývalých politických vězňů se přišlo
poklonit a uctít tak památku ke 145. výročí jeho

narozenin. Byl položen věnec s trikolorou
a nápisem našeho sdružení bývalých politických

vězňů taktéž i ke hrobu Jana Masaryka. Věnce
položili Karel Levý 85 let a jeho žena Marie.
Sdružení politických vězňů
podporuje vyhlášku vydanou měst
skou radou Brna o zákazu KSČM
v městě Brno, jež nabyde platnost
16.3. 1995. Zároveň odsuzujeme dr-

’’Věrni zůstali” č.3/95

Dne 4.3.1995 se konalo pra
videlné setkání v Belvederu v 16,00
hod. V debatě bylo oznámeno, že
přes potíže s vybavováním redakce
časopisu Věrni zůstali, tento již vy
šel a první dvě čísla byla odeslána.
Dále pak bylo účastníkům ozná
meno, že ve věci vydávání známek
na jízdní výhody pro rok 1995 byla
učiněna dohoda na ministerstvu
dopravy, že tyto známky budou pro
letošní rok vydány ústředím KPVČ.
Bratr Nechvátal Miloš pak přednesl
krátký projev k 15.3.1939 vzpo
mínkou na události, jichž jsme my
většinou pamětníky. Připoměl tuto
dobu nacistického běsnění a na
vázal pak na revoluci v ,ce 1945 a
na události tohoto roku. Pokra
čování od 25. února 1948 až do lis
topadu 1989 bylo jen dalším
pokračováním v násilí a bezpráví,
které nám přinesla byzantská

kultura z východu. Byl to důsledek
podepsání smlouvy o vzájemné
pomoci mezi Československou repu
blikou a SSSR, kterou podepsal
v Moskvě Dr. Beneš na 20 let v r.
1943.
Na naši schůzku byl pozván
ministr dopravy Dr. Jan Stráský a
náměstek generálního ředitele
českých drah ing. Jan Zenkl. Tento
nám vyprávěl o svém mládí, kdy se
setkával se svým strýcem Dr.
Petrem Zenklem, primátorem hl.
města Prahy. Hovořil rovněž o
dopisech, které v době nacismu jeho
strýc posílal z koncentráku. Dále
pak vzpomínal na setkání s Janem
Masarykem při schůzkách s jeho
strýcem a o příhodách humorných,
které se vždy udály v souvislostech,
o kterých se právě hovořilo. Když
pak přišel pan ministr Stráský, bylo
i jemu předneseno o věci, která se
3

týká jízdních výhod, které přísluší
rehabilitovaným politickým věz
ňům podle zák. 119/90 Sb. Byl mu
předložen zápis, který byl vyho
toven na ministerstvu dopravy po
setkání, jak členů II. odboje, t.j.
SBS, tak i III. odboje zastoupenou
KPVČ a SBPV. Pan ministr uložil
náměstku panu Zenklovi, aby svolal
uvedené zástupce a byly s defi
nitivní platnostní vyřešeny pro
blémy spojené s vydáváním známek
na rok 1995. Oba byly velice
udiveni, že KPVČ požaduje za
známku 150 Kč a v případě
ukradení, nebo jakékoliv ztráty
vyžaduje 325 Kč. Zdůraznili, že
známky na jízdní výhody by měly
být rehabilitovaným politickým
vězňům vydávány zdarma. Mani
pulační poplatek, který požaduje
KPVČ je nesmyslný, nehorázný a
neopodstatněný.
N.K.

Všechna představení začínají v kinosále Štěpánské v 18 hodin.
Vstup volný v rám ci počtu míst.

Vážený pan
Bohuslav H u b á 1 e k
ředitel Střediska pro dokumentaci
e protiprávnosti komunistického režimu
Ministerstvo spravedlnosti
Náměstí Hrdinů č. 1300
140 65 Praha 4 - Pankrác

Vážený pane řediteli!
Zasílám podle Vašich proposic uvedenýbh v osnov* svůj podnět
k trestné právnímu postihu příslušníků Státní bezpečnosti, kteří se
dopustili v mém případ* zneužití pravomoci veřejného činitele.

Odesilatel: Hajný Vladimír, 11*4.1939, ČSA 34, 787 01 Šumperk,
telefonické spojení: 02/24 31 15 67-9
Svědek: K r m e 1 a Jaroslav, npor.StB v Šumperku; tento přísslušník StB 4 1 mne zadržel 24.2.1989 před mým domem při
návratu od vlaku cestou z práce v Praze. Poté mne odvez
li do bývalé mateřské školy,pak prscovišt* StB u kostela
sv.Barbory a řeckokatolického chrámu.
Obviněný: neznámý pachatel, příslušník StB 4 1 mne v tomto míst*
již očekával, jednalo se zřejm* o jejich nadřízeného,
nebol se tak choval. Sám prohlašoval, že je z Ostravy,
kde se již s chartisty náležité vypořádali bez rukavi
ček, nebol u toho v Ostrav* žádní novináři nikdy neby
li jako v Praze. A mně se to prý také stane. Později,
myslím, že v r.1991 jsem ho spatřil v Zábřeze na Mor.,
kam doprovázmel k vlaku rod.příslušníka ženského poh
laví. Umí mluvit obstojně ruský, nebol v mú přítomnossti při jiném zadržení si tělefohoval s ruskou posádkou,
když jsem ho upozorňoval, že Stalinův pomník v Šumperku
budí u prostých vojáků Rudé armády pohoršení. Je střední
postavy, silnější konstituce, kulatého obličeje.
4. Událost: Šumperk, před domem ČSA 34, kolem 18,00 hod. jsem byl vý
še uvedenými zadržen a odvezen na pracoviště StB výše po
psané.
Tam mi bylo výše uvedeným důstojníkem StB několik
EXPOSITION
rát vyhrožováno zmlácením půjdu-li zapálit svíčky ke ško
le Jana Zajíce v den jeho ^O-letého výročí sebeupálení na
protest proti okupaci ČSSR. Mimo to jsem byl ten den dr
žen až do 25.2.1989 asi do 7,30 hdd. celou noc na vyšetřovn* StB bez spánku, zatímco vyšetřovatelé se střídali.
Drželi mne tímto způsobem tak dlouho asi proto, abych ne
VÝSTAVA
jel do Vítkova u Opavy, rodiště Jana Zajíce se zůšastnit
tamního vzpomínkového aktu.
5. Doklad: Celou tuto podivnou příhodu jsem sepsal do celkové zprá
vy pro dxx radio "Svobodná Evropa", kterou jsem ihned po
té odvysílal do Mnichova /telefonicky/ s názvem "Mobili
Příloha: Zprávu,
zace policejních sil a lidvoých milicí v Šumperku v sou
jsem dodatečně
vislosti s chystaným uctěním památky Jana Zajíce". Tuto
vyhledal a posí
zprávu jsem ochtoten vyhledats a zaslat na Vaše přání.
lám ji tímto do
Byla
totiž vysílána ihned touto stanicí celá. Jiný doku
pisem.V bodě 5
ment
o
zadržení a vyhrožování nemám. Lez předpokládat,
jsem ji uvedl s
že
jediní
svědci důstojníci StB si na nic nebudou moci
poněkud jiným
vzpomenout.
Tito čtyři dnes již důstojní pánové si určinázvem.
nevzájem dosvědčí, že mne snad ani nikdy neviděli.
ft $
*
Ing.Vladimír Hajný, ČSA 34
787 01 Š u m p e r k

V Šumperku, dne 24.července 1994

Vážený pan
Bohuslav H u b á 1 e k
ředitel Střediska pro dokumentaci
a protiprávnosti komunistického režimu
Ministerstvo spravedlnosti
náměstí Hrdinů č. 1300
140 65 Praha 4- Pankrác
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Využití holografie
O Holografie a tvorba obrazů
Toto nové vizuální umění zajímá umělce, poněvadž jim umožňuje „po
dívat se za zrcadlo“... Například v propagaci se ražené hologramy,
pořizované průmyslově při nízkých nákladech, užívají jako přebaly na
desky, na tiskoviny nebo jako propagační předměty. V muzejnictví je
pak možné vystavovat na putovních výstavách hologramy vzácných
nebo křehkých exponátů: například Napoleonovu šavli a maršálskou
hůl maršála Davouta, vystavované od r. 1812 v jednom ruském mu
zeu, je možné vidět v Musée de THolographie v Paříži.

Vážený pane řediteli!
Zasílám podle Vašich proposic uvedených v osnov* svůj podnít
k trestně právnímu stíhání příslušníka StB - náčelníka Správy Stá
tní bezpečnosti /funkci nevím jist*/» který se dopustil v mém pří
pad* zneužití pravomoci veřejného činitele.

1. H e j n ý Vladimír jako odesílatel, nar. 11.4.1939, bytem ČSA 34
787 01 Šumperk, telefonické spojení: 02/ 24 31 15 67-9
2. Svědek: Kyselý Jan, podporučík Státní bezpečnosti v Šumper
ku, adresu a telefon a neznám. Byl přítomen u výslechu a
sepsal se mnou protokol a seznam věcí.
3. Obviněný: příslušník StB. pravděpodobně náčelník Správy Státní
bezpečnosti v Šumperku v r.1976-1977, byt a telefon mi
není znám.
4. Událost: Dne 27.9.1976 mi bylo vícekráte vyhrožována při výslechu
o mých stycích s Ing.Vaškem Čestmírem toho času v zahra
ničí /kam se vyslal sám bez vědomí čs.úřadů/, kde se stal
zaměstnancem US-Army, tím že mi odepřou důvěru pro práci
s tejnými mapami a tím mě propustí můj zaměstnavatel ze
zaměstnání. Což se za tři roky poté stalo. Pracovník pro
zvláštní úkoly v ŮZPP Praha - Suchdol /pravděpodobně býv.
estébák v důchodě/ Ryvola toto zařídil u tehdejšího ředi
tele. Poté jsem byl 12 let zaměstnán jako sklad, dělník.
Dále se mne pokusil denuncovat tím, jakoby výstřižky a ča
sopisy, které jsem předložil na důkaz našeho nezávadného
dopisování na jeho Žádost, byly "tendenčně zaměřené proti
socialistickému zřízení".
5* Doklady: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13*
14*
15.
16.
17.
18.

Opis Seznamu v?cí, které předložil Ing.Hajný,28.9.1976
Dopis ředitelé ÖZPP v Praze dd KS SNB Ostrava,3.12.1976
Dopis řediteli ÚZPP v Praze od KS SNB Ostrava,12.11.1976
Žádost o vrácení předložených věcí, 5-3.1977
Opis odpovědi Správy StB v Šumperku, 18.3.1977
Stížnost generálnímu prokurátorovi, 28.3.1977 - 2 listy
Cdpověň Generální prokuratury ČSSR, 21.4.1977
Stížnost Generální prokuratuře, 30.4.1977 - 3 listy
Potvrzení vydané SNB - OVB Šumperk, 25.7*1977
Seznámení s výsledky Setření KS SNB-inspekce,25*7.1977
Opis seznámení pro jistou nečitelnost, 25.7.1977
Odpověů Generální prokuratury ČSSR, 28.7.1977
Dopis Generální prokuratuře ČSSR, dne 28.8.1977
Stížnost Krajské prokuratuře ze 16.4.1990
Odpov^S Krajské prokuratury v Ostravě, 24-4.1990
Odpov^ä KS-SŇB v Ostrav* ze dne 1.6.1990
Svědecká výpov^á Ing.Čestmíra Vaška ze dne 28.10.1991
Stížnost Krajské prokuretuřě v Ostravě - opakovaná,
ze dne 4*4.1993 na kterou už žádná odpov*d nepřišla.

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

. la nouvelle revue fran^aise de prague
V Šumperku, dne 6. srpna 1994

Vážený pan
q Zpracování a uchovávání informací
Bohuslav H U b á 1 e k
Holografie je rovněž mimořádně užitečná pro uchovávání informací,
jejich zhuštbvání a archivování, a to díky dvěma vlastnostem: zaprvé ředitel Střediska pro dokumentaci
informaci trojrozměrné povahy (předmět) lze převést na informaci
a protiprávnosti komunistického režimu dvojrozměrnou (interferenční pole zaznamenané na holografické des
ce), a to bez ztráty informace; zadruhé - i z malé části hologramu je
možné reprodukovat obraz celého předmětu (redundantnost). Z tech
Ministerstvo spravedlnosti
nologického hlediska dnes používané emulze mají - díky tlouštbe - ka
násu Hrdinů č. 1300
pacitu 100 megabitů na čtvereční centimetr. Některé z nich dovolují
mazat a znovu tisknout, což slibuje mimóřádné možnosti využití v in
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formatice.
Vážený pane řediteli!
Zasílám podle Vašich proposic uvedených v osnov* svůj podnít
k trestá* právnímu postihu neznámého pachatele, který se do-pustil
v mém případ* zneužiti pravomoci veřejného činitele, žím, že mne
zadržel u hřbitova Jana Palach©, vyslýchal o mé úč/sti a posléze
nechal odvézt ne druhý konec Středočeského kraje do Českého Brodu.
1.Odesílatel: Hajný Vladimír, nar. 11.4.1939, bytem na ČSA 34,
787 Ol Šumperk, telefon spojení - 02/24 31 15 67-9•
2.Svědek: Liška František, bytem Podhradní č.7, 503 53 Smidary.
3-Obviněný: Důstjník StB, menší postavy, kolem 45 let stár, velmi
hrub* a sprosté se choval k zadrženým osobám. Mu asis
toval další příslušník StB a dva uniformovaní strážníei.
4.Událost: 21.1.1989 jsem byl zatčen před hřbitovem Jana Palacha ve
Všetatech spolu s chartistou Františkem Liškou a dalším
starším pánem, jehož jm£no nesmán, důchodcem. Posléze
jsme byli vystaveni výslechu o naší účnsti a byl jsem vy
slýchán k důvodu mého vzpomínkového aktu u hrobu Jana Pa
lacha a zda nejsem členem nelegálních skupin. František
Lišks byl filmován pro archivy Státní bezpoečnosti. Poté
jsme byli naleženi do přistaveného autobusu a odvezeni
ne druhý konec kraje do Českého Brodu. Během jízdy auto
busem došlo k incidentům s příslušníky StB a policie o
čemž podávám svědectví ve zvláštní příloze, kterou uvá
dím tímto. Jednalo se úmyslné Šikanování manželské dvo
jice mladých lidí tuším že z Liberce.
5.Doklad: Okamžitě při příjezdu do Šumperka jsem 22.ledna 1989 nap
sal podrobnou zprávu o tomto mém uskutečnění cesty na jiáEXPOSITION
rodní vzpomínkovou smuteční pout do Všetat a jak s námi
při té příležitosti Státní bezpečnost nakládala a v násle
dujících dnech jsem ji odtelefonoval Radiu Svobodná Evnopa.
Zanedlouho poté byla odvysílána do éteru. Originál táto
zprávy přikládám v xeroxové kopii.
VÝSTAVA

Vážený pane řediteli, podal jsem k Vašemu úřadu v krátké dob*
celkem pět podnětů k trestnímu stíhání pracovníků býva-lé Státní be
zpečnosti. Případ, který v současné dob* řěší soud v Táboře Vám pro
zatím neposílám. Jde mi totiž o to, aby jejich trestná činnost naby
la promlčena. Sdělte mi prosím, zda se mimo Vás musím obrátit i na
Státní zastupitelství a nebo zda toto již je dostatečné pro oficiál
ní projednávání. Děkuji Vám velmi srdéčn* za vyřizováni.
S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
"Rea publica" č. 21/95
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MUSIQUE

Široké veřejnosti je dnes '

,.

ko technika trojrozměrového fotografování, která

umožňuje
zaznamenávat
a reprodukovat prostorový
V ážený rozměr předmětu. Avšak pů-

.

-

1

'T

vod i princip holografie je málo známý, přestože
možnosti jejího využití jsou nepřeberné a často

holografie dobře známa ja- j

V

Šumperku, dne 7. srpna 1994
0 Zkoušky a měření

I

Hologram, který se na mikron shoduje s původním předmětem, slouží
jako studijní nebo porovnávací dokument. Například holografická interferometrie zavedená v řadě metrologických laboratoří umožňuje
srovnáním hologramu určitého předmětu v daném stavu s hologramem téhož předmětu (nebo s předmětem samým) v jiném stavu zjištbvat a měřit vady v jeho struktuře nebo vady způsobené namáháním.
Přednost těchto ověřovacích metod spočívá v tom, že jsou nedestruk
tivní, velmi přesné a uskutečnitelné v reálném čase.

Bohuslav H u b á 1 e k
ředitel Střediska pro dokumentaci
a protiprávnosti komunistického re3
Ministerstvo spravedlnosti
O Ochrana a kódování
Náměstí Hrdinů č. 1300
Holografie umožňuje snižovat riziko padělání, a proto se jí běžně vyu
140 65 Praha 4 - Pankrác
žívá při označování peněžních karet či některých oficiálních dokumen

tů. Mimo to má holografie využití při kódování, jež je založeno na filt
rovaném čtení holografického záznamu (tj. interferenčního pole).
Navíc je dnes už možné kódovat nejen texty, ale celé přeměty ... • '•

Vážený pane řediteli!
Za3Ílám podle Vašich proposic uvedených v osnov* svůj podnět
k trestně právnímu postihu neznámého pachatele, který se dopustil
v tomto mém případ* zneužití pravomoci veřejného činitele.

k. Odesílatel: Hajný Vladimír, nar.11.4.1939» bytem ČSA 34,
787 01 Šumperk, telefonické spojení - 24 31 15 67 - 9.
2. Svědek: Jiří Gruntorád, Ota Veverka, Zdeněk Urbánek, Jan štern,
Antonín Bělohoubek, Emanuel Mandler, Ivan Dejrnal, Vác
lav Žufan, Heřman Chromý a j.
3. Obviněnýi Neznámý důstojník StB plus dva důstojníci StB, kteří
asistovali při mém zadržení. Vehcí důstojník StB,kte
rý musím přiznat se choval velmi zdrženliv* a slušně,
byl mladšího věku, střední postavy až vyšší, dosti
vlasů, pln*jšího obličeje. Asistoval mu jeden starší
příslušhík StB, který již tak slušný nebyl 8 dále je
den mladý příslušník rovněž slušného vystupování.
Ten starší příslušník StB byl menšího vzrůstu a hube
nější postavy, mladší byl atletické postavy stř.výšky.
4. Ve čtgrtek těsně před oslavou 28.října 1988, přišel za mnou můj
vedoucí Vladimír Pípal do skladu PHM, kde jako skladový dělník
jsem vydával naftu a maadfca mimo jiné a tobylp asi kolem 10 hod.
dopoledne a sd*lil mi abych se dostavil do kanceláře kádrového
referenta pana Šebka, kde mne prý očekávají 3 muži od bezpečnos
ti. To byla pravda, jeden z nich patrně jejich velitel mi ozná
mil, že si potřebují něco v souvislosti s mou osobou ověřit 8 že
budu muset jít s nimi. Vzpomínám si, že můj vedoucí tam též pří
tomný jim řekl, aby mne brzo propustili nebol mne potřebuje k za
jištění provozu. Jednalo se o podnik Konstrukiiva n.p., V Korytách č.18, Mechanizečně-doprevní závod, Praha 10 - Strašnice.Já
jsem je Žádal jen o možnost převlečení z montérek. To mi bylo
umožn*no, ale s přísnou asistencí třech příslušníků StB, kteří
se od toho okamžiku ode mne nehli. Po výslechu na Smíchově v po
licejní stanici u Anděla mne však odvezii na výslech na policej
ní stanici blízko Smíchovského nádraží. Tam jsem byl n*kolik ho
din podroben výslechu o podpisu k prohlášení HOS - Demokracie pro
všechny. Poté apsali papírek k mému předání do cely v Ruzyni, ale
tam je vyhodili, že mají špatný důvod k uvalení vazby. Čekal jsem
tedy na Ruzyni v čekárně pro zadržené spblu s příslušníkem Stß.
Přijatý jsem byl po té co dovezli ono správné vazební rozhodnutí.
EXPOSITION
Na Ruzyni jsem byl zadržován po celé čtyři dny a teprve v pondělí
jsem byl ráno propuštěn z této vazby společně s Lenkou Marečkovou
Po dvou dnech vazby mi při vyšetřování řekli abych jim sd*lil jek
budu postupovat dne 28.10.88 a zda pojedu domů. Odmítl jsem jim
sdělit jakékoliv pod^pbnos^^ele řekl jsem, že uvedené výročí si
zcelo jist* připomenu.' N^totť^sdělení mi vazební dobu prodlouži
li o další dva dny.
/
Vladimír Hajný,ČSA 34,Šumperk
VÝSTAVA

