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POZVÁNKA

Dne 1. 7. 1995
pomník Ďáblice
v* v O
vězňů.

uplyne 1 rok, kdy byl odhalen a posvěcen
Státní pohřebiště umučených a popravených

Zveme všechny milé sestry
akce na 1. července 1995

a bratry k účasti této pietní
v 10.oo hod. dopoledne.

Na Ďáblický hřbitov se dostanete tramvaji č. 18 a 25.
Miloš Nechvátal
náměstek SPV

Stanislav Stránský
předseda SPV

pružení bývalých politických
vězňů Ceskě republik''
1"W-19£ UT.AHA
č. kOEb 101(23258/5100

Budou potrestáni?
Pavel Hirš, předseda LSNS
navštívil v minulých dnech Nejvyšší
státní zastupitelství, kde podal
podání, aby byli potrestáni všichni,
kdo v duchu komunistické ideologie
páchali zločiny a zvěrstva. Pře
devším jde o zločiny proti lidskosti
v letech 1948-89. I v našem
měsíčníku Věrni zůstali jsme psali
o četných zločinech. Vítáme, že
početná veřejnost se táže, jak je
možné, že viníci nebyli dosud
zjištěni a potrestáni a že vše
proběhlo tak krásně sametově.
Viníci by měli být stále hledáni a
postaveni před soud. Je to
spravedlivé, ale i nutné, aby si
každý uvědomil, že poruší-li zákon,
bude potrestán. Veřejnost žádá,
abychom se s minulostí vyrovnali
do všech důsledků.
-re-

Uvnitř

Martin Hrabík opět doma
V neděli 7.8. byl uložen popel
Martina Hrabíka do rodinného
hrobu ve Slavíkovicích na
Domažlicku. V nedalekém Vílovu se
narodil a zde zakončil svoji životní
a exilovou pouť. Na poslední cestě
ho vyprovodilo mnoho krajanů,
mnoho známých z celé republiky a
také mnoho muklů. Po slavné mši
svaté, kterou sloužil D. P. farář VI.
Sysel, který si rovněž odseděl
mnoho let kriminálu, ocenil pře
devším vyhraněný postoj Martina
proti nacismu a komunismu.
4 Bojoval proti nim především proto,
že byly vzdáleny demokracii a
svobody člověka. Jeho touha po
domově se naplnila. Ing. Rathouský
za agrární stranu vyzdvihl jeho
práci pro rozkvět a blaho venkova.
Josef Štefl ocenil jeho píli,
pracovitost a smysl pro organizaci.
Tyto vlastnosti mu umožnily
vykonat mnoho pro venkov a

zemědělce. Josef Touš z Pocinovic
přednesl procítěně báseň, kterou
Martinovi věnoval jako projev úcty
a lásky vílovský rodák Přemek
Kocián.
-jl-

Konference o totalitě
V Praze se konala třídenní kon
ference o totalitě. Byl na ní zhodno
cen význam demokracie a výchovy
po zkušneostech s komunistickou
totalitou. Jednání se zúčastnili
šéfové všech spolupořadatelských
institucí a také vedoucí student
ského odporu proti totalitnímu
komunistickému režimu 1948-89.
Úkolem konference bylo vyrovnat
se s minulostí na podkladě vědec
kého zkoumání i podle vnitřního
zaujetí vědců a průměrního člově
ka. Konference sledovala výchovu
k demokracii, státnosti a také
poctivé vypořádání s minulostí, -k-
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nám" se píše měkké "i" a

opravené úlohy: "Soudruzi, úkoljste

pochopili, ale pro p říště si
pamatujte, že ve výrazu "polibte

s i p o z d ě ji In g .V ačk o p o žad o v an é p o tv rz e n í od z a 
m ě s tn a v a te le o p a t ř i l , bylo, mu z a se odpovězeno že ” to n e n í ve s tá tn ím zájm u ” . P o d p is n e č ite ln ý , ta k ž e sam eto v á
ju s tic e z a se bude m oci p ro k á z a t s v o ji a k u r á tn o s t. V .II.
Když

ROZHODNUTI

žádné buržoazní
hračičkování se slovy!" V násle 
dující hodině učitel komentoval

93

prom isní,

KROUNA

28.12.1935

‘

539 43

října 1988

vypracovat nótu, ale "v novém
duchu, tvrdou, zásadní a nekom 

Čestmír VAŠKO,

17.

dal učitel za dom ácí úkol

Pan
ing.

Dne

Když po únoru 48 komunisté
vystrnadili z ministerstva zahraničí
většinu zkušených a vzdělaných
diplomatů, a nahradili je kádry
spolehlivým i ale nezkušeným i,
uspořádali pro ně rychlokurz o
diplomatické profesi. Jednou jim

PC-176 5/88

Noty v novém duchu

Č. j.

Okresní správa SNB, odděleni pasů a víz v Chrudimi svým
rozhodnutím ze dne 18,8.1 988 č j.: S0-103/PC-88 zamítlo Vaši
žádost ze dne 21.7.1988 o vydání výjezdní doložky k cestě do
Německé spolkové republiky a Rakouska.

Odbor pasů a víz KS SNB v H adci Králové projednal Vaše
odvolání ze dne 31 .8.1 988 a zjistil, že bylo podáno oprá vněnou
osobou a v zákonné Lhůtě a po-zvážení všech skutečností neshle
dal důvody pro změnu napadeného rozhodnutí, proto je potvrzuje
a Vaše odvolání podle ustáno veni,-§ 59 odst. 2 zák.č. 71/67 Sb.
o správním řízení,
z a m í t á .

OD0VQDNĚNÍ

Vašemu odvolání nelze vyhovět, ani s přihlédnutím
důvodům a skutečnostem, které;’v něm uvádíte.

ke všem

Zamítnuti Vaší žádosti OS SNB, oddělením pasů a víz v Chru
dimi pro nesplnění náležitosti stanovené v § 10 odst. 1 písm. e/
vyhlášky MV CSSR a MZV č. 44/70 Sb., kterou se provádí zákon
o cestovních dokladech, je zcela opodstatněné, nebol souhlas
zaměstnavatele je jednou z podmínek pro povoleni cesty do ciziny
a tuto podmínku Vy nesplňujete.

Z výše uvedeného důvodu bylo Vaše odvolání zamítnuto a
hodnuti OS SNB oddělení pasů a víz v Chrudimi potvrzeno.

Proti

tomuto

rozhodnutí

roz

se nelze odvolat.

Přes 50 000 skautů užívalo pohodu v táborech
Léto se chýlí ke konci a my
zjišťujeme, že pionýrské tábory
s rudými šátky, které byly
provázeny komunistickým hum
bukem, vymizely také. Jsou
postupně nahrazovány zájezdy dětí
s rodiči, anebo skupinovými zájezdy
do přírody. Dospělí skauti vedli své
mladší svěřence a připravovali je na
život v přírodě. Podobné výlety byly
již za první republiky. Ale dnes,
stejně jako dříve, jsou vyvrcholením
skautské činnosti. Nejpohodlnější
činnost je v táborech stálých, kde
se život odbývá ve srubech nebo
stanech. Na tábory jezdí chlapci i
děvčata, tedy vlčata i světlušky ve
stáří 6-11 let. Od 11 do 15 let jsou
to již skauti a od 15-18 let vyspěli

již v rovery a rangery. Celkem letos
se zúčastnilo života ve skautských
táborech na 50 000 skautů.
Nejvýznamnější akcí letos bylo
uspořádání intercampu. Letos byl
tento tábor zřízen na koupališti
Sycheráku v okrese Tachov. Pak
bylo uspořádáno celostátní setkání
vodních skautů a skautek za
mezinárodní účasti pod názvem
Navigamus'94. Hodně skautům
letos pomohla i armáda. Žel, že
skauti mnohde narážejí ještě na
nepochopení některých úřadů,
někdy i u ochranářů a hygieniků.
Ale překážky se snaží skauti
postupně odstraňovat - zdravá
mládež si to zaslouží.
-jl-
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Přesně to se
stalo na jed
nom z prvních
zasedání KPVČ v .
Šumperku. V pod
statě to nicvneznamená, ne b o t ko
munistickou ha tma
tilkou jsme posti
ž eni všic hni • V • H.

st,UDWJZI1

mmové...

ja k o p ře d s e d a b y to v é kom ise má s t á l e nemenny ru k o p is s ta ře n o
„
a p když
a r a tč ík
a . Nevím p ro č je n e z á v is l- y , když k a n d id o v a l v r.1 9 9 4 za KSCLi.V.Ho

Šumperk v roce 1992

Myslím, ?.e Šumperk není nic výjimečného vzhledem k postupnému opouš
tění jednotlivých poslanců politickou stranu za kterou byli voleni. U
normálních polit.stran to není nic zvláštního), neb ot se všelijak traŠumperk v roce 1992
nsformovaly. Více překvapuje účelové opouštění KSČM /na př.Pavel Nevím/------------------------r

Oba zástupci plní na svých úsecích úkoly v oblasti samostatné působnosti.
Zabezpečují plnění usnesení ze zasedání městského zastupitelstva a schůzí
městské rady.
Funkci tajemníka Městského úřadu v Šumperku zastával v průběhu roku 1992
ing. Jaroslav Heldes. Od 1. 11. 1992 byl do této funkce jmenován PaedDr. Petr
Holub. Ve smyslu zákona číslo 367/1990 Sb. o obcích je tajemník jmenován
městskou radou a je zodpovědný městské radě a starostovi města. Plní funkci
statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů, zabezpečuje usne
sení městského zastupitelstva a městské rady, řídí a kontroluje činnost pracovní
ků městského úřadu. Tajemník MěÚ se zúčastňuje zasedání městského zastupi

telstva a schůzí městské rady s hlasem poradním.

5.2. Složení městské rady a městského

zastupitelstva (stav k 31. 1 2.)

Členové městské rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ctirad Medlík
Ing. Igor Kroupa
Ing. Miroslav Vinkler
Ing. Vladimír Vizina
Mgr. Jaroslava Horáková
Ing. Česlav Kašpar
Mgr. Karel Coufal
Ing. Jiří Blahna
Th. Mgr. Jiří Veber

Politická příslušnost
1992
1990
HSD-SMS
OF
SZ
KDU-ČSL
KSČM
HSD-SMS
ČSS

RU
OF

HSD MS
ODS
ODA
nezávislý
nezávislý
HSDMS
nezávislý
nezávislý
OH

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ing. Jan Havlíček
Ing. Milan Mátl
MUDr. Tomáš Janiček
Ing. Přemysl Michálek
Ladislav Sitta
Antonín Nemeth
Ing. Petr Krill
Zdeněk Brož
Jiří Vegricht
Rostislav Vysloužil
Ing. Alois Gronych
Ing. Karel Kuttich
Pavel Nevím
Vlastimil Foret

HSD-SMS
HSD-SMS
HSD-SMS
HSD-SMS
DUZAS
HSD-SMS
OF

HSDMS
HSDMS
nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
ODS

V průběhu roku 1992 z městské rady a městského zastupitelstva odešel ing.
Jiří Hájek, který se stal pracovníkem Městského úřadu Šumperk jako vedoucí
odboru městského informačního systému. Za ing. Jiřího Hájka byl do městské
rady zvolen Jiří Veber. Z pracovních důvodů odešel z městského zastupitelstva
MUDr. Jan Krejčí.
Vysvětlení použitých zkratek_poljtických stran_a hnutí:
ČSS (Československá strana socialistická), HSD-SMS (Hnutí za samosprávnou demo

kracii - Společnost pro Moravu a Slezsko), HSDMS (Hnutí za samosprávnou demokracii
Moravy a Slezska), KDU (Křesťansko-demokratická unie), ČSL (Československá strana
lidová), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), OF (Občanské fórum), OH (Občanské
hnutí), RU (Republikánská unie), ODS (Občanská demokratická strana), ODA (Občanská

demokratická aliance), SZ (Strana zelených), DUZAS (Demokratická unie zdraví a sportu).
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Členové městského zastupitelstva:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Václav Jetmar
Ing. Vladimír Veselý
Th. Mgr. Jan Sladovník
Ing. Jiří Vavřík
František Vykydal
Miroslav Nečas
Olga Císařová

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

OF
SZ
OF
OF
KDU-ČSL

nezávislý
SZ
nezávislý
ODS
KDU-ČSL

OF
OF

nezávislý
nezávislý

OF
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

nezávislý
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Müggelsee heute, frei nach Zille. Pärchen rechts: „Wer is’n hier Wessi oder Ossi, Charly?" - „Is doch völlichejaL
Die pinkeln alle ohne Jeld in den See.“
,_ , .

nezávislý
HSD-MS

7.

Mgr. Karel Coufal

8. Ing. Jiří Blahna
9. Th. Mgr. Jiří Veber

HSD-SMS
ČSS

DUZAS (Demokratická unie zdraví a sportu), SDL (Strana demokra
tické levice), SD (OH) - Svobodní demokraté (OH).

nezávislý

RU

nezávislý

OF

SD (OH)

-*Komu asi Václav Klaus,/
,vrhne záchranné kolo -1
;ČSSD? Určitě sám sobě! |

Členové městského zastupitelstva:

10. Mgr. Vladimír Rybička

OF

nezávislý

11. Ing. Milan Mátl
12. MUDr. Tomáš Janíček

SZ

SZ

ODS
ODS
nezávislý
nezávislý
KSČM

nezávislý

23. Vlastimil Foret

KSČM

SDL

24. Václav Jet mar

HSD-SMS

HSD-MS

25. Ing. Vladimír Veselý

HSD-SMS

nezávislý

26. Th. Mgr. Jan Sladovník

HSD-SMS

nezávislý

27. Ing. Jiří Vavřík
28. František Vykydal

HSD-SMS

HSD-MS
DUZAS
nezávislý
29. Miroslav Nečas
HSD-SMS
nezávislý
30. Olga Císařová
OF
ODS
V průběhu roku 1993 z městského zastupitelstva odešel Ing.

I

i

Někteří
naši
politici
předpovídají, že během krátké doby
dojde k sblížení strany ODA a
ČSSD.

i

u

%

n
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‘
názory prosazovat v jiných r t0 dokáže." M. Kováč vloni vidí
občanských stranách.
__ ,
oživení kultu osobnosti.
Slovenský prezident M. Kováč
odmítl předvolební poutač s por
31
trétem expremiéra V. Mečiara
s textem: "Pane prezidente, ien on
■

Co můžeme očekávat?

v

H J

—r.

Richard Sacher, bývalý federální
ministr vnitra, uvažuje o návratu
do politického života. Nevstoupí
však do strany lidové. Říká, že éra
křesťanských politických stran
skončila a že křesťané mohou své

&
l
ř

kolik pochodů smrti prošlo
pohraničím a kolik lidí je tam
u cest a silnic pochováno? Kolik
našich lidí bylo ještě ke konci
války při průchodu německými
městy a obcemi ubito? O hospo
dářském útisku v našich zemích

i

Havlíček, který začal pracovat ve státní správě, a byl nahrazen Mgr.

........... ». Rybičkou.

upravit předplatné, protože bylo
zvýšeno poštovné. Zvýšený

KSČM

i

nezávislý

22. Pavel Nevím

poplatok rádi uhradíme a budeme

KSČM

rád i, ak nám časopis budete

SDL

21. Ing. Karel Kuttich

v budúcnu posielať. Prosím e,
nošlntp nám šekový lístok, abychom

KSČM
KSČM

s

bych doporučil, aby se nechali
inform ovat, co se dělo v kon 
cen trá cích . J en ve F lo ssen b ü rg u (k d e jsem ta k é b y l),

A

s ta č ili z lik v id o v a t b ěh em

krátké dobv desetitisíce lidí.

20. Ing. Alois Gronych

časopisu Věrni zůstali. P a tří

OF
OF
OF
KDU-ČSL

pražské pobočke, vedenou Standou
Stránským. Poznáme se osobné a
plné mu fandíme za jeho prácu a

18. Jiří Vegricht
19. Rostislav Vysloužil

ODS
KDU-ČSL

ak tiv itu v KPVČ. D ostali jsm e
upozornenie, že budete m uset

Ladislav Sitta
Antonín Neméth
Ing. Petr Krill
Ing. Zdeněk Brož

nezávislý

OF
KDU-ČSL

z ů s t a l i ” 0 ,8 /9 4

14.
15.
16.
17.

OF

V ě rn i

om luvili K. H. Frankovi či K.
Henleinovi. Tenkrát také začali

N ěm ci n ev in n ě a n a k o n ec

utvořili pátou kolonu proti naší
vlasti a stříleli nás při obraně
hranic. Těm našim lidum ilům

13. Ing. Přemysl Michálek

strana), ODA (Občanská demokratická aliance), SZ (Strana zelených),

Dopis ze Slovenska

KSČM

fórum), RU (Republikánská unie), ODS (Občanská demokratická

M edaile svoboch

5. Mgr. Jaroslava Horáková
6. Ing. Česlav Kašpar

nezávislý

lidová), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), OF (Občanské

Priatelia z redakce! Posielame
Vám p riatelsk ý pozdrav. P atří
všetkým , který sa podielajú na
vydávání nášho m uklovského

ODA

HSD-MS (Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska),
KDU (Křesťansko-demokratická unie), ČSL (Československá strana

>

SZ
KDU-ČSL

samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko),

Václav Havel převzal 4.7. v dc.i
výročí nezávislosti USA Medaili
svobody. Takovouto medaili uděluje

3. Ing. Miroslav Vinkler
4. Ing. Vladimír Vizina

ČSS (Československá strana socialistická), HSD-SMS (Hnutí za

roku 2000.

HSD-MS
ODS

Vysvětlení použitých zkratek politických stran a hnutí:

m ezinárodní organizace My, lid

HSD-SMS
OF

Z ájem o arch iv y

1. Ctirad Medlík
2. Ing. Igor Kroupa

O archivy StB je stále velký
zájem. Většina lidí si myslí, že měly
být vyloženy již dávno, aby si je
každý mohl v klidu prohlédnout. Je

1993

-lj-

nacismem a kolaborací. Dnes se

čanství lidem zprotanovaným

omlouváme kdejakém u cizinci,
který neum í ani česk y a ani
neví, kde a jaký m ajetek měl. Je
obava, abychom se tak é n e 

1990

doporučováno vyložit seznamy
všechny a s plnými jmény. Tak by
bylo zam ezeno i vydírání lidí.
P ravděpodobně ve vyložených
seznam ech budou i záznam y

Politická příslušnost
Členové městské rady:

"zavádějící". Ve falšování byla StB

mistrem.

Pochody sm rti žalují

Vězeň nacismu i komunismu,
náš spolupracovník M. Hvězda
ze Sušice, zaujímá svůj osobní
názor na návraty českého ob 

(stav k 31. 12)

mohli poukázať doplatok.
Za KPV v Nitre Ján Preška

NE! Bohužel se nemohu osobné zúčastnit ..Večeře ministerského předsedy", rád
bych přesto vyjádřil podporu politice Občanské demokratické strany, a proto přispívám aarem
ve výši

_________

se dalo. A kdo dnes je za tyto hrůzné
činy odpověden?
-vm-

J 100 000-Kč
Příspěvky, prosím, posílejte na volební konto ODS

si blahobytně žijí na úkor sociálně
slabých a duševně i fyzicky

J 250 000.- Kč
Příspěvky prosím, posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/01CC. Komerční, banka Praha 1

ztýraných lidí. Je mnoho lidí, kteří
živoří na hranici životního minima
a bývalí kom unisté či estébáci
pobírají neúměrně vysoké platy a
žijí v nadbytku. Myslím, že by mělo
stále p latit: "Kdo ochraňuje

také zúčastním, a proto přispívám darem ve prospěch ekonomické prosperity a demokracie
v naší zemi prosazované politikou ODS. ve výši

zločince, je sám zločinec!"

StB nebyly nikterak lehké. Ba,
i d rastick é. Láďa

někdy byly

Matoušek, když ho StB vyšetřovalo,

si zažil své Při výslechu mu dali
a

estébáci šň ů ru kolem k rk u

utahovali ji. Když zmodral, šňůru
povolili, polili vodou a dávali mu
další otázky. Když nebyli s odpovědí
spokojeni, tato bestiální h ra se
opakovala. Tehdy se lidi ničili, jak

----------- ANO! Chci být exkluzivním sponzorem ..Večeře ministerského předsedy", které se

ministerstva spravedlnosti vůbec
nereagovala rad a KPVČ. Je
nepochopitelné, proč vlivní vládní
očistu našeho

J100 00.- Kč
Příspěvky prosím posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/0100. Komerční banka Praha 1

o

Poslanecké sněmovny a ostatními předními představiteli ODS. Současné přispívám darem ve
prospěch rozvoje ekonomické prosperity a demokracie v naši zemi prosazované politikou ODS.
ve výši

činitelé nedbají

ANO! Zúčastním se ..Večeře ministerského předsedy" v rámci ukončeni
Komunálních voleb 1994 dne 30. listopaau 1994 na Žofíně. Praha 1. společně s ministry, členy

---------------

života a hájí kom unistické a
estébácké zločince a jejich
pomahače. Příslušníci StB, místo,
aby byli potrestáni za své zločiny,

Důra, který také uprchl, ale byl
zatčen a odseděl si na Jáchymovsku
16 let. S ním zavřeli i jeho otce a
matku a nevlastního bratra Jaroše
zemřel. J. Důra,

k terý toho mnoho prožil*'žije

z Volar, který loni

v Švýcarsku. Zdá se, že udavače,
který se o něho "postaral", zná.
Zatím se případ šetří. Výslechy na

ODS

K do c h rá n í zločince...

VEČEŘE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY

W onky, um učeného a zav raž 
děného zločinnou komunistickou

justicí. Soudkyně, která má na jeho
smrti největší podíl, je ponechána
dále ve funkci. Je s podivem, že na
soudkyně i orgánů

Za 100 000 nebo 250 000 korun muže český podnikatel povečeřet s premiérem
a předsedou ODS Václavem Klausem.
Hlavní kancelář ODS v minulých dnech některým českým podnikatelům rozesla
la dopis s pozvánkou na „Večeři ministerského předsedy“ (viz příloha).
Za všechny členy a příznivce SPR-RSČ bych chtěla pana Klause ubezpečit, že
i my „přispějeme darem ve prospěch ekonomické prosperity a demokracie
v naší zemi“. Ptáte se jak? Jednoduše. V nadcházejících parlamentních volbacn
budeme volit SPR-RSC.
-r-

drzost

před soud. Ti byli odsouzeni v pří
tomnosti, ti co uprchli, v nepří 
tomnosti. Z uprchlíků se jeden
vrátil J. M. a dobrovolně se přihlásil
na prachatické StB. Odsouzen byl
na 3 měsíce. Převáděl nás iistv

o p rá tk o u n a k rk u

Výroky n ěk terý ch našich
vládních činitelů budí někdy údiv.
To, co předvedl 6.5. v Prostojově
ministr spravedlnosti Jiří Novák,
dostupuje vrcholu. Zneuctil
památku čestného člověka Pavla

S

Koncem září 1948 prachatická
StB (Siblík, Lee a V ančura)
zatýkala na celém okrese odbojovou
skupinu Šumava 2. Ve skupině bylo
asi 20 lidí, osm jich uteklo do
zahraničí, 12 osob bvlo postaveno

ZA VEČEŘI S KLAUSEM CHCE
ODS PŘES STO TISÍC KORUN

J 250000-Kč
Mirko Šampalík, Mstétice
c. 35-60530/0100. KOmerčni oanka Praha 7

• V případě, že jste poskytli dar na pcdDoru ODS a rozhodli jste se ..Večeře ministerského před
sedy“ osobné zúčastnit, zakupte si. prosím vstupenky:
□ individuální 2500.- Kč j pro dvě osoby 5000.- Kč J firemní (stul pro 8 osob) 20 W0.- Kč
Vstupenky, prosím, uhraďte předem na provozní konto ODS č. 60530/0100. KB. Praha 1

Vstupenky obdržíte obratem na základě potvrzení o proběhlých platbách daru i vstupenek.
Platby, prosím, provádějte J bankovním převodem

s Umperk, Rooieveltova 16

IČ O i 41030944= '

Dovolujeme si upozornit, že jména darcu nad 100 000.- Kč musí ODS podle zákona 21315/94
Sb., nahlásit Finančnímu úřadu v Praze 1. Do třiceti onu oodléna dárce darovací can; die pří-

1? C649/3441 kl.235

Potvrzení o proběhlých platbách daru a za vstupenky a Dotvrzení účasti zasílejte obratem
expres doporučeně v přiložené obálce, nebo faxem na číslo 02-24 51 07 31. abychom Vam
mohli ihned vstupenky zaslat a připravit Vaši vizitku na stul.

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČESKOSLOVENSKA

Sněmovní 3. Praha 1. tel.: 24 59 24 75)

S d ru že n i pro re p u b lik u

ekonom, odděiení HI. kanceláře ODS,

ov

J šekem
j kreditními kartami

J v hotovosti (paní mane Krčmářova,

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU — REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1 993 — I. volební období — (VII. volební období ČNR)
NÁVRH poslanců SPR-RSČ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1 961 Sb.
Trestní zákon ve znění pozdějších změn a aoplnků.
Iniciativní návrh skupiny poslanců — Zákon ze dne ... 1 993, kterým se mění a doplňuje zákon č.
1 40/ 1 961 Sb. Trestní zákon ve znění pozdějších změn a doplňků
ČI. 0

Hlava čtvrtá, oddíl první, § 29 se nahrazuje novým zněním: Výjimečný trest

§ 29
(1) Třes* smrti se vykoná oběšením; v době zvýšeného ohrožení vlasti může být vykonán zastře
lením.
(5) Trest smrti může být soudem uložen za podmínky, že spáchaný trestný čin je takového stupně
nebezpečnosti pro společnost a byl proveden zvláště zavrženíhodným způsobem a ze zvláště
zavrženíhodných pohnutek, nebo vzhledem k zvláště těžkému a nenapravitelnému následku
s důrazem na to, ze není naděje na pachatele jiným trestem výchovné působit.
(3) Trest smrti nelze uložit těhotné žene ani osobě. Která v době, kdy spachala trestný čin, ne
překročila osmnáctý rok svého věku; v takovém případě nastupuje místo trestu smrti stano
veného v zákoně trest odnětí svobody na doživotí.
(4) Vedle»trestu smrti lze uložit pouze ztrátu čestných titulů a vyznamenání a ztrátu vojenské
hodnosti.
(5) K trestu smrti nelze odsoudit za politickou činnost, pokud tato není spojena s obecně krimi
nálním činem.
ČI. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
S ohledem ke stále rostoucí kriminalitě, hlavně nejbrutálnějších trestných činů, především
vražd páchaných naprosto nenapravitelnými kriminálními živly a s přihlédnutím na zcela
jednoznačný postoj veřejnosti je nutno znovu zavést v zákoně 140/1961 Sb. Trestní >
zákon, trest smrti, byť jako výjimečný. Je nutno si uvědomit, že každá sebedemokra- /
tičtější společnost se musí bránit a chránit své občany proti zločincům toho nejhor
šího druhu. Existence výjimečného trestu —- trestu smrti je bezesporu důrazným, y
výstražným signálem a má odstrašující efekt.
Je faktem, že za dobu existence demokratického Československa od své
ho vzniku, není znám případ vynesení a vykonání trestu smrti za krimi
nální trestný čin na nevinném člověku (justiční vražda).
Jako velice pokrytecké lze hodnotit tvrzení některých kruhů, že
naše společnost je natolik vyzrálá a morálně vyspělá, že tento >
výjimečný trest — trest smrti není potřebný. S lítostí je nutno
konstatovat, že realita svědčí o opaku.
PhDr. M. SLÁDEK, předseda SPR-RSČ
Kontaktní adresa: Ústřední sekretariát SPR-RSČ,

Masarykova 31, 602 OO Brno, tel./fax. 05/42213197

