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Psychiatrie tato opravdová hroz
ba svobodomyslných občanů, kdy dopo
sud ani
Jeden případ, kdy došlo
k jejímu zneužití nespadl pod reha
bilitační zákony a sami psychiatři
chytře mlčí. Místo, aby byli sami
iniciátory náprav-y těchto
křivd
jsou znovu ochotni v takřka nezmě
něných pozicích potvrzovat své 'ha
nebné posudky na objednávku strany
i StB.At žije, císař Pán a jeho rodi
la. A znovu módní: Na Bělehrad! V.H.
idriJsžení pro republiku
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Podobnost mezi postupy
Vladimíra Mečiara a Václava Klause

v Plzni Škroupova ul. 18, 301 63
Plzeň. Měsíčník uvítá i pravidelné
dopisovatele.
Informování členů dnes je dost
těžké. Schůze pro vysoký nájem
sálů se častěji dělat nemohou,
poštovné je drahé, noviny, které se
čtou i ve venkovských místech, jsou
na Plzeňsku v rukách německého
vydavatele. Naše příspěvky do no
vin jsou sice přijímány, ale jsou
otištěny buď pozdě, anebo vůbec ne.
V Plzeňském týdnu se podařilo
pobočce prosadit rubriku "Několik
vět od KPV". Stará se o ni tajemník
KPV Miloš Jindra, aleje osamocen.
Hlodá spolupracovníky.

Bojím se, bojím...
21. srpna bývalo v Praze mnoho
vzpomínkových oslav. Letos nebyla
žádná, ač tento den možno klidně
porovnat s Lipany, Bílou Horou,
ló.březnem či dalšími smutnými
výročími českého národa. Každý rok
bývala pořadatelem smutných oslav
pražská pobočka KPV. Po velkém
podniku svěcení hřbitova v Ďáb
licích snad byla unavena, po
Četných kritikách ústředí snad i
znechucena!!! Za pomoci ústředí
byly založeny další pobočky KPV
v Praze, ale ani ty si nevzpomněly...
A tak jenom jedna strana republikánská - nezapomněla a
položila věnec k soše a minutou

ticha uctila památku oběti
komunismu a vzpomněla i pře
padeni našeho národa naším
"velkým bratrem". V dolní části
Václavského náměstí se klidně
kradlo, v hořejší části byla početná
a po zuby vyzbrojená policie. Na
jednoho republikána bylo snad
dvacet policistů. Obávám se, že

tento národ již se bojí i vzpomínat
... Bojím se i toho, že pro samé
diskuse, kritiku a rozbroje ztratíme
i krásné místo na Václavském
náměstí a že tam nebude pomník
ani se jmény, ani bez jmen... A to je
nejsmutnějši....
-jsk-
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Obdrželi jsme dopis z KPV
Plzeň, v němž se píše: Časopis Věrni
zůstali má stálo velmi dobrou
úroveň a je to měsíčník muklů. Po
velkém pracovním vypětí byl vydán
sborník Pieta, určený památce
všech popravených, umučených a
zastřelených po únoru 1948. Tento
sborník má velký význam pro
studium minulosti a neměl by
chybět v žádné knihovně, čítárně
ani škole. Pieta za 20 Kč přináší
mnoho informací a seznamuje
s osudem mnoha lidí, kteří této zemi
mohli přinést užitek, kdyby nebyli
komunisty zavražděni. Informace o
odběru měsíčníku i Piety můžete
obdržet v každé pobočce KPV,

V o rn i

Objednejte si Věrni zůstali

du svým představám, dělá to
mnohem obezřetněji a tiše. Má
pověst úspěšného reformátora,
a proto není pod drobnohledem.
Mečiarův lomoz má však svoji
výhodu. V částí veřejnosti a no
vinářské obci vyvolává totiž zvý
šené obranné reakce. Je pod
mnohem větší kontrolou než
kterákoliv jiná vláda. Nikde
v našem sousedství nejsou novi
náři, publicisté a satirici tak přís
ní na svého premiéra jako
my. K V. Klausovi by si
M. Markovič tolik nedovolil.
Když se pokoušel o podobnou
satiru v televizi NOVA, byl nato
lik ohleduplný a nudný, že s tím
brzy skončili, Mečiar zůstane
Mečiarem a některých vlastností
se prostě nezbaví. Pláčeme, že ho
budou ovlivňovat extremisté. Té
to šance se však z nedostatku po
litické vůle vzdali ti, kteří ho
mohli ovlivňovat pozitivně. Má
me, co jsme si vybrali. Dejme mu
proto šanci, napsal Štefan Šimák.
’’

Takřka totéž jako V. Mečiar
udělat po vítězství ve volbách
i český premiér V. Klaus. Pora
ženým politickým rivalům ne
chal vychutnat trpkost porážky
a odmítl systém poměrného
zastoupení v parlamentě.
I V. Klaus zasáhl do chodu pro
kuratury a vyměnil vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.
O své křeslo přišel ředitel České
tiskové agentury. Rebelant
M. Sládek musel nejprve předlo
žit potvrzení, že není psychopat,
a potom se musel ukrývat před
policejním zatykačem. Klausovi
nejbližší spolupracovníci jsou
hrdiny korupčních afér a skan
dálů. Tisk ho kritizoval za snahu
podřídit veřejněprávní rozhlas
české vládě, anebo jí přidělit
»alespoň nějakou rozhlasovou
vlnku«. Při upevňování demo
kratických institucí zašli v ČR
trochu dál než my. Pokud má
V. Klaus z času na čas snahu
přizpůsobit demokracii a svobo

Novináři nebyjl
na pradayanu
cenywpustetl

Klaus dostal
Prázdnou makovici
premiér. Čtenáři v anketě
projevili nespokojenost prá
vě se způsobem vystupování
' Václava Klause na veřejnos
ti. Na předávání, které se ko
nalo v budově Úřadu před
sednictva vlády, nebyl vpuš
těn nikdo kromě redaktoru
Práce a CTK. Premiérův
mluvčí Vadim Petrov to
zdůvodnil, že Práce „nedo
statečně zdůraznila”, že
předpokládá účast sdělova
cích prostředků. Když však
byla vloni předávána premi
_ _ Zliyněk Fiala ml.
érovi Plná makovice, byl
Ješfé vloni byl Václav postup deníku Práce napros
Klaus držitelem makovice to stejný a přitom se bez
plné, / tlímco Miroslav Slá problémů zúčastnilo 30 no
dek pijízdné. Republikánský vinářů a dva televizní štáby.
předseda se letos v Prázdné Minulý týden obdržel letoš
mako' ici umístil až na tře ní Plnou makovici ministr
tím mí >tČ za Petrem Čermá Vladimír Dlouhý.
kem. >d loňska jsem se vů
Václav Klaus převzal včera ve své pracovně cenu z čtenářské an-‘
bec ip /měnil, takže se mukely deníku Práce Prázdná makovice. Vpravo je cena\Plná mako- ■
;eli /'‘lěnit čtenáři Pláce,”
j Fol°■
komci-'oval letošní ocenění

Premier
Václav
Klaus obdržel včera z
rukou .y šéfredaktora
tleníku Práce, Pavla
Parmy, nelichotivou
cenu »Prázdná ma
kovice«. Společně s
Plnou makovicí je
každoročně vyhlašo
vána čtenáři formou
ankety._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dvanáct měsíců na cele smrti
V Pietě jsme přinesli článek, kde
jsme popisovali, že Josef Janda byl
na cele smrti 14 měsíců, než mu
smrt byla změněna na doživotí.
Nyní nám přišel dopis čtenáře,
který uvádí, že byl na cele smrti 12
měsíců. Mimo jiné píše:
... v úmyslu, aby se navždy
vyhnul služební povinnosti,
ilegálně přešel čs. hranice. Za svého
pobytu v Německu se dal k dispozici
orgánům cizí zpravodajské služby
a připojil se k protistátní emigraci,
která usiluje o zničení lidově
demokratické republiky. Byl
obviněn ze zločinů vyzvědačství, dle
§ 3, zák. 231/48 a velezrady, dle §
5, odst. 2 zák. 231/48. Za to je
odsouzen k trestu smrti provazem
a dalším troštům vedlejším. Stalo
se 3. října 1949. To slovo: provazem
a vyjmenování trestů vedlejších už
zaslechl jsem v traumatu.
Jak mi při vyřčení trestu bylo?
Věru nevím ... Snad se mi srdce na
chvilku zastavilo a v hlavě hučelo
jako by mně někdo těžkým
kladivem uhodil do hlavy. Bylo mi
tehdy necelých 30 let. Nechtělo se
mi z tohoto světa odejít a takovou
smrtí ... Můj obhájce mi řekl, že
podá odvolání k Nejvyššímu soudu
a oznámí rodičům soudní
rozhodnutí. Prosil jsem ho, aby
rodičům nic neoznamoval. On však
řekl, že je to jeho povinnost.
Dříve, než jsem byl schopen
uvědomitsi skutečnost, dva dozorci
mě odvedli na smrťácké oddělení:
III A. Tam mě předali veliteli od
dělení a ten otevřel dveře cely č. 76.
Cely na tomto oddělení, směrem
k bývalé vězeňské kapli a několik
cel na protější straně byly vyhraženy pro odsouzené k trestu smrti.
Na vnější straně dveří, v nichž byli
vězni, odsouzení k smrti, byla
upevněna obdélníková deska a na
ní kromě většího červeného kola,
bylo velkými písmeny napsáno:
POZOR! Častěji pozorovat! Pod
nadpisem bylo menšími písmeny: 2,
3,4 tresty smrti. Číslo oznamovalo,
kolik lidí bylo na cele.
Velitelem oddělení III A byl
starší dozorce kolem padesáti let.
Byl to Slovák a jmenoval se Čerňák.
Nebyl ani hodný, ani zlý. (Kdysi byl
tento muž odsouzen na doživotí a
odseděl si řadu let, až na smrtelné
posteli se přiznal k činu skutečný
viník a Čerňák byl propuštěn. Ale
po řadě odseděných let se rnu
nechtělo opustit vězení a stal se
dozorcem, pozn. red.).

Na cele mě přivítal šesta
dvacetiletý, velmi vyhublý chlapík,
menší postavy, v trestaneckém
oděvu. Jmenoval se Josef Janda.
"Tebe nepověsí", řekl hned po
přivítání. "Ani mne nepověsí". Ptal
jsem se, jak to může vědět. "Číslo
naší cely je 76", vysvětloval. "Když
tato dvě čísla sečteš, vyjde třináctka
a to je šťastné číslo. Já na třináctku
věřím." Pak mluvil trhaně dále.
"Bylo nás na oddělení 16, ale před
pěti dny tři pověsili. Ty jsi ted
čtrnáctý. Ale nic si z toho nedělej,
brzy si na ten svůj trest ani
nevzpomeneš."
Byl jsem příliš rozrušen. Co se
po vynesení rozsudku se mnou dělo,
není možné slovy vyjádřit. Po
takřka probdělé noci a po chudé
snídani jsem šel na první vycházku
s ostatními k smrti odsouzenými.
Provázeli nás dva bacliaři, ozbrojení
pistolemi. Odvedli nás na menší
dvůr, kde jsem začátkem roku viděl
chodit Milana Choce a Slavoje
Šádka. Při vycházce bylo zakázáno
mluvit. Ale, i když nás bachaři
pozorně hlídali, podařilo se něco
šeptnout. Během několika dnů jsem
zjistil jména všech odsouzených
k smrti. Kromě J. Jandy to byli:
Ervín Kolenatý, ing. Petr Hoche, J.
Charvát, E. Čančík, dr. Borkovec,
Polesný, mjr. Prokeš, štrm. F.
Procák, por. Voborský, četař asp.
Huněk, Huďa a Trojanec.
Po několika málo dnech jsem se
blíže seznámil s mým společníkem.
Při nekonečných dnech jsme si měli
stále co povídat. Ptal jsem se ho,
proč je již v trestaneckých šatech.
Dověděl jsem se, že už dříve byl
odsouzen k šesti rokům vězení a
pracoval v jáchymovských rudných
dolech. S několika dalšími
politickými vězni plánovali útěk.
Ale krátce před ním je všechny
pochytali a prohledali jejich
kavalce. V Jandově kavalci našli
několik vzorků smolince, které
chtěl při útěku vzít sebou za
hranice. Za to byl odsouzen k trestu
smrti. Kdo jejich plánovaný útěk
prozradil, nevěděl. Bylo-li toto
vyprávění pravdivé, říci nemohu.
Brzy jsem poznal, že se jedná do
jisté míry o chorého člověka. Tuším,
že 4. listopadu 1949 Josefa Jandu
odvedli a o jeho dalším osudu
nevím. Ještě téhož dne po Jandově
odchodu se otevřely dveře a do cely
přišel další mukl odsouzený k smrti.
Byl to Jarda Blahník.
Jos. Chalupa, New Jersey

’’Vířní zůstali” c.8/94

petentního voleného pracovníka
Městského úřadu v Šumperku o
sdělení Regionu.
Jaké závěry byly učiněny z. výše
uvedeného případu (hrubé vyhoze
ní z kanceláře radnice, překročení
kompetence kontrolora a snaha oniezovat občanské svobody).
Jakou stranu na radnici repre
zentuje
ing. Bohumil Dvořák.
CSc., a pan Václav Kopa, aby ob
čané věděli, koho mají volit (či
nevolit). Kompetentnímu orgánu
předkládáme k posouzení, zdané
byla zpochybněna důvěryhodnost
a vážnost okresní volební komi
se. když o její místopředsedkyni
nechali pracovníci radnice uveřej
nit výše uvedené informace.

Marie Pregetová
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Seneca mladší
1

/ po špatné sklizni je třeba zasít.

odpovědných činovníků KSC: M.
Jakeše, K. Urbánka, M. Štěpána.
L. Adamce, L. Šlrougala a dalších
vedoucích osob z kom unistické
strany.
-re-

předešlo prom lčení. Nebezpečí
promlčení bude odvráceno ihned,
kdy bude předáno obvinění
konkrétním osobám. P řípadná
obvinění by se m ěla tý k at
především
dosud
žijících

loňského roku. Celá záležitost má
být projednána urychleně, aby se

Region
skutečností, zejm éna zákona o
protiprávnosti kom unistického
režim u, k terý p latí od srp n a

Pkihicii: Morgan Stanley Research
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Podobným i

Rumunsko
Filipíny
Bulharsko
Čína
Rusko
Srbsko a Černá Hora
Indonésie

občanských svobod matky s po
stiženým dítětem. Není nám zná
mo, že zákony ČR toto umožňují.
Napadají nás otázky. Jsou už
dnes, na cestě k demokracií, uve
dené aktivity standardní? Nebojsou
normou jen pro jednání s republiká
ny? Co všechno si dnes může dovo
lit úředník obecních, státních či ji
ných správ, které jsou rozbu jelé do
rozměrů neúnosných i pro totalitu?
Blíží se komunální volby. Měli
bychom se zamyslet nad tím, zda
„nepostradatelných odborníků“ ne
sedí na židlích s dobrým platem
příliš mnoho a jestli slouží nám, ob
čanům. kteří je ve skutečnosti platí
me - či někomu jinému.
Členka naší strany se nedočkala
omluvy, což mohlo hodně změnil,
ale pouze nehorázného vykrucování
ze strany kontrolora. Žádáme kom

m ilicí.

kazem „Vypadněte!“ Ponecháme
stranou další podrobnosti. Jisté
však je, že i když obsah dopisu Ing.
Dvořáka působí jako slabý odvar
chování úředníků na radnici, je
jeho přímým pokračováním. Vy
světlovat nyní obsah jasně formu
lovaného dopisu jinak, považujeme
za lživé.
Z dopisu úředníka vyplývá, že
adresálka není duševně dozrálá.
Stanoví tedy diagnózu. V úředním
styku je nutné se opírat o vyjádření
odborníků. Doufáme, že loto má
kontrolor k dispozici. Jinak by
šlo o hrubé překročení kompetence.
Vysvětlení ing. Dvořáka, CSc.. že
měl na mysli duševní dozrání dítě
te, postrádá smysluplnost. U dítěte
nebyly shledány symptomy mentál
ní retardace. Ale i při pozitivním
nálezu by se jednalo o omezování

'

Lidových

.
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záležitostmi se zabývalo i Nejvyšší
státní zastupitelství v Brně. V obou
případech se dospělo k závěru, že
vznik i existence LM byly v rozporu
s právními předpisy. Proto vrchní
státní zatupitelství posoudí celou
věc z hlediska nových právních

čovat občanské svobody. Demon
struje to písemně „doporučením“
dospělé (23leté) svéprávné občan
ce, navíc místopředsedkyni okresní
volební komise, aby neřešila poli
tické problémy. A to v souvislosti
s dávkami sociální péče, které jsou
jediným zdrojem příjmu. Adresáta
proto patřičně usměrní. Máme váž
né výhrady proti některým infor
macím uvedeným v článku. Ing.
Kratochvílová tvrdí, že paní Pregetová ..poněkud agresivním způso
bem“ žádala vysvětlení zaslavení
dávek, což. tato zase rozhodne popí
rá. Ing. Kratochvílová nebyla na
jednání přítomna.
Zato se ho zúčastnil Václav
Kopa, bývalý inspektor kultury na
ÓNV. (Dobře si na jeho činnost pa
matujeme.) I když nebyl ve své
kanceláři, občanku vyhodil pří

4,93
4,63
4,21
2,88
2,41
1,82
1.8
1,4
1.14
0,71
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zabývalo existencí a vyzbrojováním

Jižní Korea
Portugalsko
Hongkong
Brazílie
Mexiko
Maďarsko
Malajsie
Polsko
Česká republika
Thajsko
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V rchní stá tn í zastu p itelstv í
P raze se v m inulých dnech

Reagujeme na článek „V re
publikánském tričku pro sociální
dávky“ uveřejněném v Regionu dne
IV. října.
Ncupíráme redaktorovi profesi
onální zpracování případu a snahu
byl objektivní Žel. podstata pro
blému zaniká mezi málo důleži
tými informacemi. Čtenáře nemusí
tolik zajímal, že nějaká občanka ne
odevzdala doklad na úřad. Mimo
chodem porto, že si je j vyžádal jiný
úřad a dosud nevrátil. Za to byly
občan« c nakonec odejmuty dávky
sociální péče. Zdaleka ale nešlo
pouze o nevhodnou formulaci do
pisu. Rozhorlující je ovšem infor
mace. že úředník Městského úřa
du v Šumpeiku má tendenci potla

i..
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Republikán
v Šumperku bez práv?

24,87
21,9
21,64
21

P rotizákonná m ilice

Německo
(jen bývalé západní)
Norsko
Švýcarsko
Belgie
gg LISTÁRNA

14,82
12,91
12,37
11,88
11,73
8,19
5,46
5,12

Itálie
Austrálie
V. Británie
Irsko
Španělsko
Nový Zéland
Tchaj-wan
Singapur

19,83
19,26
19,21
18,3
16,91
16,4
16,26
15,36

Nizozemí
Rakousko
Dánsko
Švédsko
Japonsko
USA
Francie
Finsko

Mzdové náklady v průmyslu v r. 1993
(v dolarech za hodinu práce)

Bulvární Blesk roznáší nadále fámy po
Bulvární Blesk, který u nás vydá
vá Švýcar Ringler, už napsal nejed
nu kachnu. Bylo to o velrybách v
Příbrami, o tajemném zmizení hle
dače štěchovického pokladu Gaenseiovi atd. Minulý čtvrtek přinesl
další „senzaci“ o Slušovicích...
Blesk: František Cuba, bývalý šéf DAK
Slušovice, udržoval
údajně čilé kontakty se
Sdružením pro republi
ku - Republikánskou
stranou Českosloven
ska. Blesku to nezávis
le na sobě sdělili býva
lý zaměstnanec FBIS
a vyhozený prominent
ní člen SPR-RSÖ.
Podle jejich informa
cí je Cuba významným
sponzorem republiká
nů vedených M. Slád
kem. Ti byli prý uměle
vytvořeni, aby destabilizovali vztahy mezi
CR a SRN a zabránili tak izolaci Ruska.
Právě Cuba má být styčnou osobou mezi
Sládkovou stranou a řídícím orgánem v
Rusku. Odtud také podle našich informá-

torů plynou značné finanční prostředky na
tajné účty SPR-RSČ. Kontakty F. Cuby s
Ruskem se datují ze slavné éry Slušovic,
coby rajského ostrova v socialistickém mo
ři. F. Cuba žije dílem na Slovensku a dílem
u nás. V roce 1992 byl obviněn z porušení
závazných pravidel hospodářského styku.
„Tehdy se jednalo asi o 20 oznámení na

CR

pro podezření z neoprávněného podnikání
a ohrožování devizového hospodářství.
Nebyly shledány vazební důvody a s jeho
výslechy nejsou žádné problémy“.
One 13.1.1995 totálně shořel přízemní
objekt v sousedství Moravské banky ve
Slušovicích. Kromě jiného zde byly ulože
ny záznamy o financích slušovického druž
stva.
Tolik tedy Blesk.
Na požár ve Slušo
vicích je mnoho
názorů odborníků.
Jeden z nich říká,
jestli nešlo o zá
měrně vyvolanou
provokaci, která
má vést ke skandallzaci slušovlckého vedení, pře
devším F. Cuby.
Proti Slušovicím
bylo již vedeno ně
kolik trestních stí
hání, ale vždy byly pro nedostatek dů
kazů zastaveny. Slušovičtí i další obča
né ČR však vědí, odkud vítr vane...

NechceRingier prispet

(Dokončení ze str. 1)
Vzpomeňme, kdo ve Slušovicích z
dnešních mocných dříve pracoval, a ta
ké kdo z našich představitelů hovořil o
tajemných slušovlckých žilkách.Protože článek v Blesku mnoho obča
nů udivil, požádali jsme exposiance re
publikánů Krejsu, aby nám k tomu sdě
lil několik Informací.
* Co nám můžete říci k nedávné infor
maci Blesku, že je vašes parlamentní
strana financována z Ruska?

Někdy mám opravdu dojem, že Goebels
dosud žije a šéfuje Blesku nebo se převlé
ká za pana ředitele Škrobeného z TV NO
VA. Větší nesmysl se jim dosud nepovedl.
Už náš předseda na tiskové konferenci
jasně uvedl, že se jedná o novinářskou
kachnu. Upřesnit to sice mohu, ale pouze
v tom smyslu, že nešlo o kachnu, ale o cí
lený záměr poškodit naši polítckou stranu.
* Můžete nám prozradit, z čeho je fi
nancována vaše strana?

Jen ze státního příspěvku na politické
strany. Na rozdíl od jiných politických stran
nemáme placené sekretariáty pomalu v
každém městě, všichni naši aktivisté pra
cují zdarma, jen pro dobro věci. Proto nám
Pamětní deska vězňům
Již jsme se zmínili, že mezi KPV
Česká Lípa a obcí Korozluky Sedlec na Mostecku došlo k úzké
spolupráci. Dříve byl v obci pracovní
tábor pro politické vězně. Předseda
KPV v České Lípě E. V. Vaněk
v táboře ztrávil řadu smutných dnů.
Nyní je dohodnuto, že na budovu
místního úřadu, kolem kterého
chodili vězňové denně do kame
nolomu, bude vsazena pamětní
deska. Jako sponzor nabídly
spolupráci i bývalé Mostecké
keramické závody, pro které
vězňové tehdy pracovali. Deska
bude odhalena ve spolupráci ústředí
KPV a okresní pobočky KPV
v Mostě. Přizvána bude i Svobodná
Evropa, která se zasloužila o zru
šení tohoto tábora, zástupci tisku a
diplomatického sboru.
evv

různé osoby. Nevím přesné, jak to všech
no dopadlo, ale případ F. Cuby byl odlo
žen“, řekl Blesku Jan Cech z Úřadu vyšet
řování CR a dodal: „Od loňského 21. pro
since je pan Cuba na svobodě vyšetřován

státní příspěvek stačí i na volební kampaň.
Nepotřebujeme, díky nezměrné obětavosti
a statečnosti našich členů a příznivců žád
né desetimiliónové nezákonné půjčky, ne
jsme nikomu nic dlužni, nepaktujeme se s
mafiány či pasáky a nevybíráme od nich
desátky, jako to činí vládnoucí garnitura.
Nepřijali jsme nabízené dolary z USA před
parlametními volbami 1992, neboť nechce
me vejít do vazalského stavu, jak se to po
dařilo současným mocným. Ze stejných
důvodů bychom nikdy nepřijali ruble z
Moskvy. Nesouhlasím sice s rozšířeným a
všeobecným názorem, že novinář, který
Zprávu převzal a uveřejnil, je duševně cho
rý, ale jsem si vědom, že o mém nesouhla
su může každý ze čtenářů s úspěchem po
chybovat.
* Budete Blesk žalovat?

Všimněte si. jak z právního hlediska
Blesk je pojištěn slovíčkem „údajně“ a po
dobné. Podobně „objektivně píšící novináři“
proto vytvoří po našem volebním vítězství
pracovní čety kopáčů na stavbě dálniční sí
tě a věřím, že lopaty je vyléčí dokonale.
Navíc díky totálnímu bojkotu sdělovaích
prostředků je pro nás i negativní reklama
reklamou. Lidé opět začínají číst mezi řád
ky a jako kdysi získávala negativní rekla-

(Pokračování na str. 2)
mou Charta 77, tak dnes tím samým získá
vají republikáni. Ani tady, jak vidíte, rublů
netřeba.
•
•/. ;
* Co je pravdy na tom, že je vaším
sponzorem pan Cuba?

Pana Cubu jsem v životě neviděl a i
když můj osobní názor na něj i na Slušovi
ce není v souladu s oficiálním postojem
vládního kabinetu, musím s politováním
konstatovat, že to nebyla SPR-RSC, kam
pan Cuba přispěl. Pokud by si to ale před
parlamentními volbami rozmyslel on, či
kdokoliv jiný, adresa konta je:
Republikánská nadace dr. Miroslava
Sládka, Václavské náměstí 42 '
číslo účtu u ČS: 820 355-018/0800.
U méně movitých možno nahradit
morální podporou 15. března od 16 ho
din na Staroměstském náměstí v Praze.
Poznámka redakce: Takže republikány
opravdu podporují, jak říká Blesk, Slu
šovice...? Kdo může mít zájem na rozši
řování těchto štvavých a nepřesných In
formací.:.? Nejedná se spíše o záměr
švýcarského vydavatele Rlnglera? Jest
li má Ringler dost valut, mohl by přispět
i republikánům na jejich Činnost, aby
mu nebylo líto, že „to dělají Slušovice“.
(r)

Uctívat mrtvé i živé

Sjezd mladistvých vězňů

Sochy ve Štramberku

Do Voltuše u Rožmitálu přijeli
zástupci pobočky Klatovy (J.
Popelík), Domažlice ((J. Touš) a
Věrni zůstali (Láďa Jirásek),
k přátelské návštěvě Františka
Švejdy. Vzpomněli na společný
pobyt na Slavkovsku a Jáchymovsku, popřáli jednomu z nej
starších muklů k významnému
životnímu výročí mnoho zdraví a
spokojených dalších let. František
stále usměvavý a pohyblivý se dožil
91 let. Společně zajeli pak na
hřbitov do Rožmitálu, kde spí věčný
sen František Petrovič, stálý
optimista a šiřitel dobré nálady
všude, kam přišel. Oba obdrželi
kytičku na důkaz, že muklové
nezapomínají na živé a ani na
mrtvé.
jsk

Sjezd mladistvých politických
vězňů byl svolán na 15. října do
Pardubic v restauraci Polabí. Sjezd
má bohatý program od 9 do 17 hod.
Trolejbusy č. 4 odjíždí z nádraží
ČSD a ČSAD /směr Polabiny/.
Srdečně jsou zváni i příslušníci
rodin. Předběžné přihlášky nutno
zaslat do 8.10. na adresu: Jar.
Mašek, Žichlice E 20, 330 04
Hromnice.

Olomoucký biskup Josef Hrd
lička, který byl za komunistického
režimu neustále pronásledován,
vysvětil v Národním sadu nedaleko
jeskyně Šipka ve Štramberku
znovuobnovenou sochu sv. Václava.
Kopii vytvořil sochař Jan Kozel
z Bystřice pod Hostýnem. V Ná
rodním domě ve Štramberku je
instalována řada soch a plastik od
předních českých tvůrců. Návštěv
níci z nejrůznějších míst sem často
zajíždějí podívat se na tu krásu.
V místním kostele sv. Jana Nepomuckého, který byl opraven nákla
dem přes milion korun, sloužil
biskup J. Hrdlička slavnostní mši.

I velká rychlost je pro touhu
malá.
Publitius Syrus

’’Věrni zř- telí" 5.8/94

Bude zemědělství nosným pilířem státu?
Přišel mi dopis od mého přítele
a kamaráda z vězení J. Touše z Pocinovic. Také s jeho otcem jsem
'seděl" v Leopoldově. Žel mnoho
svobody neužil. Po propuštění na
následky věznění brzy zemřel. Jeho
syn se svým synem, tedj’ vnukem
J. Touše, dnes hospodaří na
usedlosti otce a dědečka. Dalo to
mnoho práce dostat zabavenou
usedlost zpět a není vůbec radostné
dnes hospodařit. Lidé jim fandí, ale
mají je spíše za dobrodruhy. J. Touš
k tomu říká: "Kdybych nevěřil, že

se situace zlepší, bylo by tomu
vpravdě tak. Těžko se dnes člověk
dovolává svých práv, navrácení
majetku a trochu pochopení i na
úřadech. Nikde na světě se k ze
mědělcům nechová vláda tak, jako
u nás. Ani ten nejbohatší sedlák
v Evropě by nevydržel to stálé
nepochopení a ten stálý ekonomický
tlak. Nezmění-li se to, bude to
špatné a <lo špatného stavu našeho
zemědělství se vše promítne i u nás.
A přitom všude zemědělství je
považováno za nosný pilíř státu.
-isk-'

Něco o rehabilitacích
V Lidových novinách jsme se
dočetli, že i> min. dnech byl
rehabilitován plk. SlBJ. Vlk-Švarc.
V r. 1957 byl ze služeb Stb propuštěn
a odsouzen za mučení a vraždění
vězňů k šesti měsícům nepod
míněně. Nyní byl reha-bilitován,
tehdejší rozsudek prý neodpovídal
platným čsl. zákonům. Plk. VlkŠvarc k tomu říká, že se sprave
dlnosti dočkal, ač již je mu 72 let.
Ale co ti další, kteří se nedožili či
nebyli ani nikdy souzeni? Kdo ty

bude rehabilitovat?
Známe dva vězně, kteří s námi
dlouho "seděli" a chovali se ve.
výkonu výborně. Bývalí ministerští
předsedové gen. Jan Syrový a
Rudolf Beran. Jejich příbuzní
žádají o očištění jejich památky
řadu let. Zatím marné. Nyní se bude
o jejich záležitosti znovu
rozhodovat. Ředitel přezkumného
řízení Ncjvyššího státního
zastupitelství B. Kerber k případu
prohlásil, že jedinou oprávěnou

osobou je ministr spravedlnosti dr.
J. Novák. Také příbuzní dalšího
vězné komunismu Adolfa Hrubého
požádali o přezkumné řízení. To ale
bylo vzápětí zamítnuto. Jak vidět,
máme větší zájem o estébáky a
německé šlechtice, než o poctivé '
Čechy.
_jí.

Lustrační zákon nedostatečný
V poslední době byla opět ve
sdělovacích prostředcích rozví
řena otázka, že lustrační zákon
v dnešní podobě je nevyho
vující. Měl by prý být zaměřen
i na osoby, které v rámci velké
a malé privatizace získaly neú
měrně velký státní majetek a
Svobodník-aspirant Vlastí
těžko by prokázaly, jak přišly
Rychlík pochoduje v Leopoldově
k penězům. Dále by měl zahrno
Kam asi? Jistě k raportu.
vat i agenty a spolupracovníky
Kresba Lubko školoud
KGB, příslušníky StB, KSČ
milicionáře.
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