První soukromý týdeník
se samizdatovou tracači
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V Novém Malině
byl vybudován
ihned po válce
d ůs to jný p amá tnik tesne u ko
stela, ale měl
pro komunistic
kou moc jednu
chybičku. Byly
na nŠm znázor—
něny vlajky Spoj e nc ů - USA, A nglie a SSSR.To
se neodpouštíme
byl tedy vybude v á n,n ový pomník.
Takže máme dnes
p o mn í k y dva. VH •
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V*c: Restituce nemovitostí p.č.481/2 a č.484 v k.ú. Šumperk, původní
majitelka Emilie Hrjná, bytem ČSA 34, 737 01 Šumperk

Ve Va .' em dopise, že dne 17.8.1994 mne upozorňujete, že pozemkový
úř- d nemůže hradit náklady n« další znalecký posudek, který jsem si ob
jednal sám. Toto beru na vxdomí. Dále sine žádáte, " bych předložil k inkríBiiůovaným stsvb^ím existující fotografie. Za tím účelem bych prosil o
adresu znalce, abych s ním mohl vejít do kontaktu e fotografie předložil
přímo jemu, eventuelní ho mohl informovat o ostatních nepřesnostech ve
výpočtu minulého znalce. Nejedná se jen o močůvkovou jímku c hnojisV,
které v ocenění přímo chybí, ale i rozsáhlé sklepy, které se nacházely
pod těmito stavbami. Mimo to jsou některé budovy vypočítány neúpln* a
nepřesnx čímž celé ocenění pozbývá smyslu a žádáme o přepočet celého
hospodářského areálu již v nových cenách pl tných od účinnosti zákona č.
229/91 Sb. Adresa 3V*dka, který může potvrdit skutečný st^v, velikost a
jéjich rozmístění je Stanislav Vildomec, bytem v Šumperku-Temenici, Bohdíkovská ulice, bývalý skupinář JZD Temenice, který s V mi to stavbami
přicházel do styku.
Dále mne žádáte, abych doložil uzavření kupní smlouvy v tísni za zv
lášť nevýhodných podmínek. Bohužel nebudu moci uvád*t žádné jiné důkazy
mimo tych, které jsem již v předešlých dopisech uváděl a proto si dovolím
je zde znovu zrek pitu? ovsrt. Pokud se týče tísn* za které byla uvedená
kupní smlouva uzavřen© by zajisté nestačila Vaší úřednici, bývelé zaměs
tnankyni Krajské prokuratury v Ostrav*, která zdá se byla zvlášť vhodná
osoba k provádění výslechů poškozených osob, na PÚ v Šumperku. Nemohu
jinak než znovu důrazn* upozornit na zločinnost komunistického režimu i
v té dob*, který vytvořil pro majitele zem*d*lských nemovitostí nesnesi
telnou atmosféru /já sám jsem byl v té dob* vyšetřován StB pro "nedovole
ný** styk s t.zv.nepřátelskou emigrací zn což jsem byl v záp*tí postižen
i v zaměstnání/ s v tomto konkrétním případ* pak majitelka uvedených ne
movitostí pcd tlakem celé mašinérie od M*NV v Šumperku až po Okresní in
vestorský útvnr, toužících za nepatrná částky zÍ3krt velké prostory na
exkluzivním míst*. Ing.Doležalová se kterou jsem mxl tu če3t jednst ješt* ca Evaldové ulici t*sn* po t; vylízané sametová revoluci, když jsem
si stČžoVí1 na totéž, čili nesmyslné nízké ocenění našich staveb mi řek
la asi toto: "Tomu se nedivte, to byl takový nepsaný pokyn, t*m, kteří
mxli málo se vykupcvr-lo p^kud nožno za skutečnou cenu, zatímco t*m kteří
myli toho více se tlačilo, aby nedostali všechno zaplacené". Nepochybuji,
že paní inženýrka to nyní naprosto popře, že kdykoliv nYco takového pro
nesla. A ©ni se jí nedivím, tvrdit n*co takového o komunistických bossech
je dnes už zase velmi nebezpečné. Tento tkikna moji matku byl zesílen ob
zvlášť tím, že sousední dům no parcele č.431/1 byl jí vyvlastn*n zcela
bez néhr dy i když jí bylo slibováno jeho proplacení. Tím byla dohnána
do situace, že souhlasila i 3 tím málem a neúplným ohodnocením. Obávala
se, že kdyby dělala potíže, že bude op*tovn* vyvlistn*na bez náhrady.
Nevýhodné podmínky jsou jednoznačn* v xjejím tehdy velmi nízkém důcho
du a prodeje© hospodářských budov event.zahrádky ztratila jakoukoliv mož
nost provozování drobného hospodářství na którám byla značn* závislá ob
živou. Nevýhodné podmínky jsou především i nedostatečným ohodnocením, kdy
ř'da strveb se do znaleckého posudku o cenx nemovitostí vůbec nedostr-la
a delší byly ÚČelrv* podhodnoceny. Nevýhodnou podmínkou jsou nepochybně- i
ceny, které i když vycházely z tehdy platn ch zákonů voks svou nízkou sozbou jedr.oznsčn* směřovaly k ožebračení bývol/ch vlastníků zemvďlsk. ch
podniků, což byl cíl všdch zákonných opatření v oblasti výkupu komunisti
ckými labužníky cizích majetků i jejich úředních vykonavatelů, třebas i
bez stranické příslušnosti.
S pozdravem
Ing.Vladimír Hajný
Č3a 34, 787 01 šuaperk

a politický vězeň čs. státu

Věc: Stížnost

botkově nebezpečné hře s konfidentskou sítí a gestapem mnoho lidí
uniklo zatčení a smrti. Doku
mentární pásmo K. Taxe.la, nazvané
Lesy šumí je dalším dílem volného
dokumentárního triptychu. Pos
lední díl bude mít rozhlasovou
premiéru v září. Tento pořad je.
věnován všem bojovníkům za
svobodu.
-k-

"Naši páni" vymysleli zlepšovák.
Při vydávání oběda jsme si mohli
přečíst na tabuli, zavěšené u jed
noho okénka, co bude k večeři.
■Jednou na ní bylo křídou napsáno
Krupeto Kdosi nepozorovaně za
kuchařovými zády umázl písmeno
K , takže zbytek slova byl vítán
s nadšením a byl i příčinou potěchy
našeho srdce.
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"V řízení o odškodnění byly
přiznány tyto náhrady: náklady
trestního řízení ve výši 200 Kč.
Žádosti o náhradu nebylo možno
vyhovět, protože nárok nebyl

gen. štábu Josef Robotka, který po
revoluci byl povýšen in memoriam
na generála. Nenápadný, vždy
bezvadně oblečený muž se řadí
k nejvýznamnějším odbojářům
z druhé poloviny války. Získal pro
Radu tří několik vůdčích osobností
a spolupracovníků, navázal spojení
s dalšími odbojovými skupinami na
Moravě a Slovensku. Díky Ro-

doručeno

Otázka nulity rozsudku je důležitá pro posouzení skutkové podstaty
přečinu. Objektem ochrany může být pouze rozsudek pravomocný. Může
být i právně omylný. V dané věci nebyl vynesen soudem k tomu opráv
něným, soudní řízení bylo provedeno bez řádné obžaloby atd.

prokázán. Nebylo možno přiznat
ani nárok za ztrátu výdělku po dobu
výkonu trestu odnětí svobody a
náklady ve výkonu vazby - protože
nebyl potvrzen pobyt poškozeného
ve vězení, dokum entace se
nenachází v evidenci Vězeňské
služby ČR. Dle sdělení příslušníků
soudu byl trestní spis skartován!!!

Rozsudek 1T 5/87 MS v Praze je nulitní a neplatný. Viz můj podnět
u stížnosti pro porušení zákona (GP ČSR — dr. Navrátil). Jde zde o otáz
ku viny, kterou musí orgány činné v tr. řízení řešit samostatně dle § 9/1
in fine tr. ř. Zatím jsem byl zbit, ale ne slyšen. Co se se mnou dělo dne
5. 4. 1988 vůbec nevím, neboť jsem byl v bezvědomí.

V P raze 17.3.1994,
15.4.1994.

Z vězení jsem byl dopraven až domů ve špatném zdravotním stavu před
měsícem. Nemohl jsem chodit. Při první cestě, kterou jsem vykonal na
předvolání OVS Trutnov ohledně mé žádosti o vystěhování z ČSSR jsem
byl doslova přepaden, zbit a uvězněn. V tomto státě mi tedy není dovole
no normálně žít ani jej opustit.

manžel můžeme dosvědčit, že pí
Kraková si odpykávala za tvrdých
podmínek svůj trest na Pankráci.
Ještě před rokem 1989 plk. Krakura
zemřel. Byl ozářen v uranových

hem mé osoby.

dolech.

Vazba je zjevně neadekvátní příčina, pro který jsem stíhán. Osobní svo
boda je jedním z nejdůležitějších práv člověka a byla omezena proto, že
zde existuje rozpor v otázce nulity tr. rozsudku 1T 5/87 MS Praha, kterým
byl nařízen ochranný dohled. Tento rozpor není na jedné straně řešen
na kompetentních místech, což ostře kontrastuje s bleskovým tr. posti

V prvním možném termínu jsme
žádali o rehabilitaci u kr^j. soudu
v P raze na K arlově nám . (dr.
Souček). Po mnoha osobních a
písemných urgencích nám bylo
řečeno, že v našem případě nejsou
žádné doklady a není tedy naděje
k rehabilitaci. Poznaly jsm e, že
v tomto vykonstruovaném procesu
byly doklady utajovány v archivu
Já s man 
želem jsm e byli rehabilitováni

Stěžuji sl, že na mne soud uvalil vazbu bez mého výslechu a v době,
kdy jsem byl v bezvědomí. Porušil tím ust. § 2/1, 5, 6, 13 tr. ř.

Za svobodu ...
Rada tří byla jednou z našich
nejvýznačnějších odbojových
organizaci, které operovaly za druhé
světové války na domácí půdě.
Zasloužily se o ni tři silné osobnosti:
prof. Grňa, velitel hasičů Císař a
generál Luža. Rada tří ovládala
oblast Českomoravské vysočiny a
zasahovala až k Brnu a Praze. Další
její klíčovou postavou byl kapitán

Hradec Králové

Praha 4

A tak za zničený život má dnes
stará, nemocná paní - vdova dostat
2000 Kč. Odchodné pracovníkům
vězeňství v roce 1992 si vyžádalo
63.5 m ilionu Kč! Kolik dostali

Zákon neslouží jen moci, ale také lidu, každému jednotlivému občanu,
kterému musí vymezovat svobodu a zajišťovat jeho práva. Stane-li se
však, že se ve státě skupina „funkcionářů zmocní“ výkladu a aplikace
práva a z jakéhokoli důvodu je začne používat k pronásledování jed
notlivců a skupin, přičemž zcela potlačí ochrannou funkci práva ve vzta
hu k i-ersekvovaným, je to velmi závažná věc. Tento případ nastal. Je
o to závažnější, že vliv takové skupiny dokázal přimět i NS ČSR k neuvěři
telným nezákonnostem. A to zvláště dnes, kdy musí každému soudnému
člověku být jasné, že za ty nezákonnosti bude muset republika i socia
lismus zaplatit krvavou daň. Mít v ruce takový nezákonný rozsudek je ja
ko mít v ruce Černého Petra. Na jeho základě lze sice na chvíli někoho
uvěznit, ale to je jediný užitek a je to vůbec užitek? Kolik to stálo, aby
byl rozsudek vyroben a kolik to bude stát, až jej bude nutné hájit, přetírat na růžovo. Kolik lidí v důsledku toho ztratí důvěru ve státní orgá
ny, státní a politické vedení, kolik jich ztratí víru v socialismus? To je ten

Pavel Wonka
PS 62

v UV KSČ v Ústí n.L.

Zákon nás tedy nechrání, protože slouží jgn těm, kdo jej mají možnost
vykládat a aplikovat. My se jej můžeme jen zcela neúčinně dovolávat.
Jestliže vedení našeho sátu připustilo takovýto jednostranný výkon práva,
takový, jaký byl v mnoha případech aplikován v 50. letech, potom lze
hovořit o závažné úchylce od zásad socialismu.

Generální prokuratura ČSR
odbor dozoru nad soudním řízením
trestním
*

2.8.1991, sestra Kraková 6.6.1991.
Ta žádala ihned o odškodnění. Její
žádost byla vyřízena 15.4.1994.

A s ohledem na způsob vedení řízení a na jeho nedostatky i vady roz
hodnutí lze učinit závěr, že občan CSSR nemá žádné záruky, aby nebyl
jako nevinný odsouzen. Možnosti obhajoby, pokud mu jsou vůbec dány,
se rozplynou v tom, že je obhajoba zčásti vůbec ignorována a zčásti vy
vrácena naprosto nesmyslným způsobem. Kvalita a věcnost vyřizování
je zatlačována formálním byrokratickým a technokratickým vyřízením
pro formu. Kontroly a revize se nikdo bát nemusí. V našem případě je
dokonce průkazné falšování důkazů i důkazního stavu, ale to není komu
dokazovat.

Opis dopisu Pavla Wonky z věznice Hradec Králové, adresovaný
GP CSR

a Pavel Brabec. Nakonec byl P.
Reichlovi změněn trest na doživotí
a Karlánkovi na 15 let. Dále byli
odsouzeni J. Kraka na 16 let, Ivan
Pohorlijak na 2 roky, Ivan Babec na
1 1/2 roku, J. Kriško na 3 roky,
Zdeňka Krakova na 10 měsíců, J.
Dragula na 8 měsíců, O. Strouhal
na 6 měsíců, prof. Fr. Košťál ke
dvěma m ěsícům , u čitelk a M.
Košťálová na 6 týdnů. My, ženy,
jsme si trest "odseděly" a vrátily se
bez peněz a bez přátel do prořídlých
domovů. Já k malé dcerušce, sestra
Kraková do němého života, její
nadějné manželství bylo hluché, bez
naděje na rodinný život. Já i můj

kandidát na poslance FS CSSR

Prošel jsem dalším trestním řízením, se kterým jsem se měl možnost
poznat a pochopit zrůdnost našeho justičního systému. Podařilo se mě
odsoudit, ale opět jen za cenu drastických porušení zákonů. Je zcela vy
loučené, že by zde došlo k chybě. Zde šlo o zcela jasně organizovanou
akci, kdy každý další orgán zakrýval nezákonnosti, kterých se dopustil
ten předchozí. Nakonec i NS ČSR, nejvyší soudní orgán republiky, ne
respektoval zákon a porušil jej v desítkách případů.

Spisy skartovány - odškodné se nekoná

Pavel Wonka

(po odvolacím soudu NS CSR)

M uklovské p řátelstv í bývá
pevné, neboť je navždy spojeno
pocitem křivdy, páchaném na
nevinných. Proto se zavřeným i
udržuji styk, zejména se Zdenou

Praha dne 10. 8. 1987

Rakovou (ročník 1921).

Již vůbec je nemožné uznávat a respektovat nezákonné rozsudky, které
nejsou podloženy právem, ale účelem.

V listopadu 1947 jsm e byly
zatčeny v M ostě a souzeny
krajským soudem v P raze na
Pankráci. Byly jsme souzeny s tak
zvanou m osteckou špionážní

Zákon nemůže jen stanovit povinnost, ale musí poskytnout záruku
a ochranu práv.
Není-li tomu tak, jde jen o násilí hordy zločinců, kteří svou moc
a sílu zneužívají proti více méně bezrannému obyvatelstvu. I ta
prvotně pospolná společnost ctila svá zvyková práva více než spo
lečnost dnešní, kde se jednotliví junkcionáři naučili kodifikované
právo porušovat, obcházet a dokonce zneužívat jako pláštíku ke
svým zločinným akcím.

skupinou. Vyšetřovali nás B. Reicin

Motto:

J. Veselý (údajně pracovník

Téma: Legum servi sumus, ut libert esse possimus

a

Věc: Teze politického vězně čs. státu

rozpor mezi slovy a činy, se kterým příliš úspěchů ani v mezinárodní po
litice nenaděláme. Je-li však zákon a právo používáno takto Jednostranně,
ztrácí svou funkci ve společnosti. V jednom směru je nahrazováno úče
lem a v druhém směru nemůže působit. Stává se z něho jen pláštík pro
maskování účelu (represí, persekucí aid.). Není-11 potom práva, a naše
rodina byla postavena mimo zákon, potom nelze žádat, abychom 1 my ta
kové právo ctili.

historického ústavu?). Ti se s námi
nemazlili. Před soudem stálo 22
obžalovaných. K smrti odsouzeni:
Pravomil Reichl, Štefan Karlánek

”Res publica” č.27/95
Poslední teze bez čísla

konfidenti StB, kteří vyprovokovali
tento první politický proces není
známo. Výsledkem jejich práce byl
Vítězný únor! Je to k pláči či
smíchu? Či je to hanba nás všech?
M.K.Most

z ů s t a l i ” c .S /9 4

- Závěrečná řeč pana Jiřího V/onky u Ne.jvyěčího soudu v
srpnu 1987
tak jako jeho všechny projevy týkající se
obecného působení práva v tehdejší totalitě si zaslouží,
aby byly přednášeny z katedry na právnických fakultách.
Jak vedle nich vyznívají uboze bláboly současných postkomunistických soudců v čele s ministrem Jiřím Novákem. Od
tech se na fakultách nepochytne nic a už vůbec nic o tom,
kterak se obhajuje právo doslova s oprátkou kolem krku. H.

"V a rn í

Všechno se zdá nakonec prosté: každý se musí ve svém životě rozhod
nout, komu bude sloužit — těm mocným nebo těm bezmocným, lži nebo
pravdě, násilí nebo lásce, zlu nebo dobru. A nemylte se prosím — soud
dějin je citlivý na tento zápas dobra se zlem.

Političtí jsou stále škodní!

Vy všichni, kteří soudíte a vládnete, aniž byste si bylí jasně vědomi, že
tak činíte pouze za svůj lid, vy všichni nesete odpovědnost za velké
a těžké zlo, které se do naší společnosti dostalo.

Osmdesát let života oslavil !
JUDr. Stanislav Papež uprostřed
měsíce srpna. Po úrazu se zotavuje
v nemocnici, a tedy při oslavě byli
jen ti nejbližší a zástupce pobočky .
KPV Praha a měsíčníku Věrni
zůstali. Všichni ocenili jeho
dosavadní práci a snahu po
nastolení pravdy a práva i v naší
organizaci. Přejeme mu brzké
I uzdravení.
-re-

Kolik bylo estébáků?

Vraťte moc lidu!

Pam átník letcům

nosti. Nyní mám za sebou 1 rok žaláře a tato zkušenost mě pozname
nala na celý život. Jsem poznamenán i zdravotně. V zaměstnání mí bylo
znemožněno pracovat na bývalém místě. V očích své dcery jsem tresta
ným člověkem. Může pětileté dítě pochopit, že jeho otec byl ve vězení
nevinně? A já na své nevině trvám, jsem přesvědčen o tom, že jsem se
nedopustil ničeho zlého. Jestliže mě bylo přesto možno odsoudit na 1 rok
nepodmíněně, pak něco není v pořádku. Buď je zákon, který postih umož
ňuje chybně vykládán, anebo je to špatný zákon! Před druhou světovou
válkou byla naše země ostrovem demokracie v Eropě, kdy k nám smě
řovala z Německa a Rakouska. Nyní je směr — 42 let po válce opačný.
Proč se u nás těžko žije lidem, kteří chtějí opravdu žít? Ani já, ani nikdo
jiný si nevybral společnost, do které se narodil. Ale jakmile jsme dospěli,
neseme za ni svůj díl zodpovědnosti, hodnotíme ji a snažíme se o její
změnu k lepšímu. Je absurdní, když vláda požaduje od svých občanů jen
přátelský postoj k režimu, jehož jménem vládne a jakékoliv „nepřátelství“
vůči němu chápe jako dokonaný trestný -čin! V odůvodnění rozsudku
městského soudu jsme já 1 můj bratr charakterizováni mezi jiným jako
lidé přehnaně vztahovační, s pocitem křivdy. Napadla mě však otázka,
jestli to není sám čsl. stát, který je až chorobně vztahovačný a citlivý na

Patřím k tomuto lidu, trpím s ním, a žádám tedy nejen za sebe: učiňte
slovo opět slovem! Zákon opět zákonem, právo opět právem, svobodu
znovu svobodou!

Ani stovky, ani tisíce dopisů
napsaných denně by nestačilo
vylíčit všechny zločiny, jež byly
spáchány na politických vězních a

Narodil jsem se 2 roky po Únorovém vítězství. Jiný společenský řád než
socialismus tedy neznám, a 1 když k němu mám výhrady, přijal jsem ho
za vlastní. Žil jsem rád, s radostí jsem pracoval, byl jsem stále v čin

V registru svazků, v nichž
jsou evidovány svazky bývalé
Státní bezpečnosti, je uváděno

Vážený pane předsedo, vážený senáte!

Necit se být odpovědni lidu, lid je totiž může odvolat pouze teoreticky,
zatímco v praxi je bezmocný.

P řes půl tis íc e le tc ů po
5 . b řezn u 1939 a p o zd ěji
o p u stilo Č esk o slo v en sk o . A
v šic h n i o b ě to v a li n a d ějn é

Závěrečná řeč Jiřího Wonky u Nejvyššího soudu CSSR v srpnu 1987

na našem státě kom unistickou

Hradec Králové 7. 4. 1988

více než 52 000 svazků se jmény
a jejich
sp o lu 

vá, než v tom pokračovat.

živ o ty na fro n tá ch d ru h é
světové války či v nacistických
a kom unistických koncentrá 
cích. Odborná kom ise v těchto
d n ech p o su zu je n á v rh na
pom ník, který má být letcům
odhalen u příležitosti 50. výročí
ukončení druhé světové války
a to 8. května 1995. Pom ník
b u d e p o sta v en na n á m ěstí
S vob od y v P ra ze-D ejv icích .
S o u těže se svým i n ávrh y se
zúčastnilo pět sochařů, jeden je
ze zahraničí.

Opětovně prohlašuji, že nemám v úmyslu porušovat zákon, jenom se
bráním proti zdánlivému výkonu práva, které se opírá o nulitní rozsu
dek. Na tom státní orgány nic nezmění tím, že mí zmalují záda do modra,
jaké je mám nyní. Napáchali jste tolik zla a nezákonností, že Vám nezbý

a g e n tů

nění za každou cenu.

-7ý

Má soudní vazba nemá pro uvedené žádné zákonné opodstatnění. Ve
věci se opět vytváří skupina úředních činitelů, která prosazuje mé uvěz

p ra co v n ík ů .
N en í
ani
v y lo u čen o , že n ěk teré spisy
m ohly být po listopadu 1989
skartovány-. Mezi současným i
č le n y v lá d y a m ezi lu s tr o 
van ým i člen y parlam entu či
vysok ým i státn ím i úředníky
příslušníci StB být již nemají.

vinný jsem si na základě tohoto rozsudku odseděl 14 měsíců. Čtvrtému
odsouzení jsem se nikdy nepodřídll a nikdy nepodřídím. Vše má své meze
a to platí i pro justiční zločiny. Nebudu již respektovat ani případné roz
hodnutí další, jestliže se jich vůbec dožiji.

stranou a jejími funkcionáři. Všude
nem ůžem e být a všechno
nemůžeme vědět. Jisté ale je, že
političtí vězni, členové PTP i další
postižení v dřívějších dobách jsou
vyřazováni ze života a jejich
mučitelé a věznitelé se zapojili do
hospodářských institucí a mají se
zase dobře! Odškodnění vězňům je
propláceno zdlouhavě a částky jsou

tr.

d ržen í

vymazány z mého

v

a

jso u

již zrušeny

OS Náchod je neudržitelný juristicky.
GP ÖSR je nečinný a obnovu řízení soud již dva roky nenařizuje. Ač ne

R e g istr y

Dva nezákonné tr. rozudky byly
rejstříku. Třetí rozsudek 3T 688/83

Pryč s vládou zlodějů a korupčníků a dosaďte vládu malého lidu, vlá
du proletariátu. Cituji Rudé právo z 15. 11. 1986 (za tento projev byl
Gottwald odsouzen už 20. 5. 1924, ve vyšetřovací vazbě nebyl). Rozsudek
praví, že „veřejně způsobem surovým a štvavým hanobil republiku tak, že
to mohlo snížit vážnost republiky a ohrozit obecný mír v ní“. Jaký byl
za to trest? 30 korun československých, v případě nedobytnosti vězení
na 10 dnů! Nechci samozřejmě sebe ani svého bratra srovnávat se s. Gott
waldem. Chtěl bych porovnat něco jiného: trestní sazbu za pobuřování, ha
nobení a podvracení republiky tehdy a dnes. V CSSR je — podle oficiální
ideologie u moci lid. Je-li tomu tak, proč má lid před lidmi takový strach,
že je potřeba stíhat, umlčovat, mrzačlt i zastrašovat absurdně vysokými
tresty? Jen tato okolnost ml dostačuje k tomu, abych o skutečné vládě
lidu v CSSR pochyboval. U pojmu „lid“ bych rád zůstal. Jeho jménem
se u nás rozhoduje, vládne i potlačuje. Ale kdo je vlastně tento „lid“,
kterým se zaštiťují všichni mocní? Lid jsou lidé, nerozlišená množina be
zejmenných lidí, těch neznámých bez postavení a bez protekce, těch sku
tečně pracujících, na které doléhají krize celé společnosti nejtíživěji. V na
ší ústavě je neustále zdůrazňována úloha lidu a jeho tvůrčí aktivní účast
na správě věcí veřejných. Ve skutečnosti je však lid manipulován, ponižo
ván, jeho míněním je opovrhováno. Mnozí z úředníků už na úrovni okresu
neuznávají občana za hodna odpovědi, jestliže si tento občan na něco
stěžuje a dožaduje se nápravy.

odm ěřené jen na n ejn u tn ější

dohody.

údržbu. Ani u soudů se politický
vězeň práva nedovolá a tak tedy jen
čeká.... Jak dlouho ještě?

Nejsou tedy naplněny základní podmínky trestnosti dle § 3/1, 2, 3- tr.
zák. Jaká je společenská nebezpečnost v tom, když nerespektuji nulitní
rozsudek? CSSR nám v tom vytvořila precedens v případě Mnichovské

všechno! Na písničku, nápis na stěně, ano i stuhu před rakví básníka.
Doporučil bych tomuto státu psychiatrické léčení, neboť podle mého ná
zoru se jedná o paranoidu v pokročilém stadiu. Dovoluji si tuto personi
fikaci podpořit srovnáváním obdobné situace v Československé republice
ve 20. letech a v době současné. Před více než 60 lety Csl. republika by
la několik let stará, a mohla tudíž mít alespoň podle dnešních měřítek
— i jisté oprávnění k tomu, aby se svými politickými odpůrci nakládala
tvrdě. Komunistická strana docela nezakrytě usilovala o změnu společen
ského systému, napadala a hanobila ho ve svém tisku i při demonstra
cích. Na májovém táboru strany (1. 5. 1924) v Bohumíně provolával Kl.
Gottwald přibližně toto: „My vidíme v tomto státě již dávno, že zde ne
panuje vůle lidu, ale panuje žandár a kapitalista! My vidíme, že této
vládě na národě čerta záleží, poněvadž vidíme, že tato vláda svou poli
tikou zahraniční i domácí žene republiku do zoufalé situace, při kter^
jde přímo o existenci státul...“

m inisterstva vnitra a mají být
v y lo žen y k nahlédnutí občapům. Ovšem mluví se již o počtu
svazků 33 431. Zajímalo by nás,
kam se poděly ty registry další.

Nejsem tedy tzv. speciálním subjektem, pro který by byl rozsudek zá
vazným. Po objektivní stránce se nemohu dopouštět protiprávního jed
nání a nerespektovat pravomocné soudní rozhodnutí. Nerespektuji jen
rozsudek nulitní a tady jen zdánlivý. Nevzniká zde též škodlivý následek.
Pokud jde o subjektivní stránku, nemíním porušovat zákon a je zde vy
loučen můj úmysl. Dovolávám se potom dobrodiní, které ml poskytuje
ust. § 13, 14 tr. zák. s tím, že nerespektování rozsudku je z mé strany
nutnou obranou přirozeného práva člověka na svobodu proti nulitnímu
rozsudku. Jsou potom jen dvě varianty. Bud je rozsudek (1T 5/87) skuteč
ně nulitní. Toto lze objektivně zjistit. I kdyby byl v můj neprospěch na
dále porušován zákon a rozsudek byl nesmyslně označován za zákonný
a pravomocný, potom by stejně muselo být rozhodnuto o mé nevině. Slo
by totiž jen o tzv. PUTATIVNÍ OBRANU, kde je vyloučen úmysl ohrožo
vat zájem chráněný zákonem.

Z historie sametové revolnne..
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vzetí do vazby, aby jste nemohl
narušovat průběh vyšetřování.
Předseda senátu
JUDr. Alois Klár v.r.
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l
Milo Komínek, který byl za pro
tistátní činnost odsouzen na dvacet
let do těžkého žaláře, nebyl spo

na sprostého zločince, jak vyplývá
z jeho dopisu:

kojen s výsledkem rehabilitačního
řízení a požádal Nejvyšší soud ČR
o obnovu trestního řízení. Nejvyš
ší soud postoupil jeho žádost kraj
skému soudu v Brně a ten ji pře
dal krajskému soudu v Ostravě s
tím, aby ji doplnil "konkrétními

2. "... protože jste podle vlastního

návrhy na provedení důkazů, pro
tože podmínkou pro povolení ob
novy trestního řízení je, aby byly
předloženy důkazy soudu v době
původního rozhodnutí neznámé’'.

vedoud ing. Pavel Bůžek

(Gtováno z dopisu předsedy sená
tu JUDr. Klára).
Milo Komínek se vydal ke kraj
skému soudu v Ostravě osobně,
aby zjistil, co jsou to ty "důkazy
soudu v době původního rozhod
nutí neznámé". Jelikož v komunis
tických trestnicích a mučímách
ztrávil 17 let, je trvale zmrzačen,
přišel o holi. To ale neměl, neboť
pan předseda teď zvažuje vydat

"Svědomí"

na něj zatykač a zahájit trestní
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Vychází dvakrát měsíčně
* * •
Redakce za podepsané články
neneae zodpcvédnost
a nemusí se s jejich obsahem
zlotažůavat

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí

řízení. Nepochybujeme, že Milo
Komínek reagoval podrážděně na
tvrzení pana předsedy, že z proto
kolu hlavního líčení vyplývá, že
měl plnou možnost se hájit (každé
malé dítě ví, že v té době politic
ký vězeň měl možnost nanejvýš
žádat o nejvyšší trest a přiznat se
ke všemu - svého "obhájce" Komí
nek viděl z dálky až v den přelí
čení). Také se mu zřejmě nelíbilo,
že pan předseda jej pře klasifikoval
2

Postihnout nezákonnosti komunistické éry
Středisko pro dokumentaci
protiprávnosti komunistického
režimu ihned po nástupu
nového ředitele Bob. llubáíka
nastínilo novou koncepci.

Začalo také objasňovat a
dokumentovat podíl pracov
níků prokuratur a soudů na
nezákonnostech éry komu
nismu. Případy, které nelze

doznání střílel po příslušnících VB.
Přitom jste neustále mával holí a
zejména po tomto vysvětlení jste
začal vykřikovat, že mi ještě uká
žete a že se sejdeme na jiném mís
tě. I když jde o okolnost nad rá
mec této věci dodávám, že jsem ni
kdy nebyl členem KSČ a právě z
těchto důvodů jsem byl vybrán pro
provádění rehabilitací, které jsem
realizoval u několika tisíc osob bez
jediné výhrady s výjimkou právě
Vaší osoby.

Úroveň argumentace a stylis
tické schopnosti pana předsedy se
nátu v nás vzbuzuje pochybnosti zdá se nám spíše, že prošel něja
kým komunistickým rychlokursem
pro "právníky", kterých bylo po
únoru r. 1948 moc potřeba, aby
strana stihla zlikvidovat tisíce
odpůrců a vlastenců.
Skutečnost, že taková "perla
právnické vědy" jako pan Klár
"realisuje" v rámci sametové jus
tice provádění rehabilitací, jak
doslova píše, je kormoutivé zjiště
ní, jaké jsou to poměry v naší
vlasti. V Německu staví dnes před
soud členy pohraniční stráže, kteří
někoho zastřelili při pokusu o útěk
do svobodného světa. Obžalovávají je z vraždy! Pan předseda se
nátu Klár by chtěl u nás ještě do
datečně trestat jejich oběti. BrK

»•evokovat trest nč-prá vně chce
Středisko publikovat, aby tak
” dosáhlo ještě větší morální
diskreditace vinníků. Kon
krétně jde např. o akci MírovKolilíček. Výsledky šetření byly
postoupeny směrodatným
činitelům. Čs. obci legionářské

MILO KOMÍNEK
Kolaříkova 654
738 02 Frýdek-Místek

v žádném případě já, ale někdo
jiný!

Odst 2)

Pane doktore, nepíšete pravdu,
když v tomto odstavci záměrně
tvrdíte:

JUDr. ALOIS KLÁR

KRAJSKÝ SOUD
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 Ostrava
Upřesnění k Vašemu dopisu ze
dne 23. 8. 1991:

OdsL 1)
Váš citát: "... Váš případ byl
přednostně projednán, ačkoliv bylo
nutno rozhodnout dříve další věci
podle pořadí ročníků. Nechápu
proto, proč tvrdíte, že jsem proti
Vám zaujat ..."

Pane doktore, byl jsem odsou
zen Zemským'soudem z Brna, ja
kožto Státním ve "Velké porotní
síní" v Ostravě dne 6. října 1948

a proto zase nechápu já, který
ročník mohl být souzen přede
mnou! "Vítězný únor", byl přece
v r. 1948 a já jsem byl ve stejném
roce odsouzen. Dále v tomtéž od
stavci nehorázně tvrdíte, že jsem
zbavil plné moci JUDr. Bordovskou a na konci odstavce urážlivě
píšete:

3. "... Vaše odsouzení nebylo
postaveno na vytváření protistát
ních skupin, ale především na tom,
že jste s dalšími pachateli násilím
a se zbraní v ruce přepadl hajného
Slívu, kterému jste vyhrožovali a
odcizili mu loveckou zbraň. To ta
ké bylo hlavním důvodem zákroku
orgánu VB a nikoliv nějaka poli
tická činnost, která skutečně byla
jinak uměle vytvořena pravděpo
dobně vyšetřovatelem SlB ..."

5. "... zvažuji návrh krajské
prokuratuře k zahájení trestnímu
stíhání proti Vám pro útok na
veřejného činitele, urážku veřej
ného činitele, útok na státní orgán
a pomluvu. Vzhledem k možnosti
Vašeho odjezdu do Kanady zvažu
ji také návrh na Váže okamžité

OTEVŘENÝ DOPIS

"... Vaše tvrzení je tedy lživé."

Paní JUDr. Bordovské jsem pl
nou moc nevypověděL Naopak,

mohu písemně doložit, že jsem ji
zaplatil zálohu 500.00 Kčs a žádal:
Pilot, letecký akrobat a parašu
tista Milo Komínek už od svých
dvaceti let representoval ČSR na
121 mezinárodních leteckých
dnech v padesáti sedmi státech
všech pěti kontinentů.

a KPV bylo doporučeno svolat
morální tribunál v jasné cause,
kde by bývalý lágrfiircr, nyní
kanadský občan O. Kohl (dříve
Kohlíček)
byl
usvědčen
účastníky druhé světové války
ze zvěrstev, která na nich sám
páchal, nařizoval nebo je to-

"... nepokračujte v rehabilitačním
řízení, protože je pro mne smr
telně urážející. Žádejte obnovu
soudního řízem. Toto vyvrací Va

še nepodložené a záměrné tvrzení
a když i v tomto případě je pova
žován někdo za lháře, nejsem to

3
leroval. Pozornost je věnována
i justiční vraždě T. Rumíškn.
Středisko přispělo podstat
nými dokumenty k dosud f”5
neuzavřenému
soudu íniu
řízení s gen. prokurátorem
ČSFR JUDr. J. Krupaucrein.
Část písemností byla po
stoupena prostřednictvím

"... protože jste podle vlastního
doznání střílel po příslušnících
VB."
To jsem nikdy v životě nemohl
vyslovit, protože si nepletu pojmy.

Tato "bezpečnostní složka" v r.
1948 ještě neexistovala a nikdy
jsem s ní nepřišel do styku. Byla
založena o několik let později! V
r. 1948 se jmenovala SNB! Kdyby

jste pečlivě četl moje soudní spisy,
věděl byste, že se jednalo o SNB
a ne VB. Po sedmnácti letech vě
znění znám funkce těchto složek.
To je opět Vaše další nepřesnost,
s kterou mne zatvrzele chcete de
gradovat na zločince, protože kaž
dý ví, že VB nebyla složkou poli
tickou. Kdybychom se přenesli

zpět do roku 1945, tak podle Vaši
zaldínací formule byste asi řekl:
"...protože jste podle vlastního do
znání střílel po příslušnících Ges
tapa odsuzuji Vás podle zákona
na 20 let ... atd." Protektorátu!
zákony přece také nedovolovaly
střílet po "ochráncích Říše" Ges
tapu a SS i když se jednalo o se
beobranu zatýkaného. Pane soudče, nezdá se Vám to nápadně po
dobné?
Už ve vězení jsem činil opa
tření k různým výslechům. Měl
jsem vždy v zásobě sedativa
(Quajacuran) pro uklidnění a jako
věřící katolík jsem se vždy cestou
k výslechu modlil, abych nezav
dal nejmenší příčinu k útoku se
strany dozorců, SlB a nebo proku-

Vrchního státního zastupi
telství. Další získané usvěd
čující materiály byly zaslány
přímo Obvodnímu státnímu
zastupitelství v Praze 8.
Středisko usiluje o splnění
prvořadého úkolu: Objasnit a
justici předat maximum
trestně-právně využitelných

ratury. Kdybych nečinil tato opa
tření, asi bych nepřežil 17 let vel
mi těžkého věznění.
I před setkáním s Vámi jsem
použil léčiva proti velkým boles
tem v noze a páteři. Na doporu
čení přátel, vzal jsem si navíc ii
ná sedativa pro psychické uklid
nění, abych nebyl "někým" u sou
du vyprovokován, protože jsem si
byl i já velmi dobře vědom, že
soudní budova má v oknech mříže
a pouze jediný východ a proto
budu "jako v pasti". Může mě
kdokoliv vyprovokovat, abych se
dostal do vězení a tam byl navždy
umlčen! Třeba by někdo potom
řekl, že jsem pod tíhou svědomí
spáchal sebevraždu anebo zemřel
na zápal plic. Na to se přece umí
rá i v civilu. Zdůrazňuji, že za do
bu dlouholetého věznění jsem na
byl dostatek zkušeností, protože se
to tak běžně praktikovalo.
Tak namátkou vzpomínám na
vraždu Františka Brucknera na
Borech v r. 1949 a nebo na Aloi
se Rádla v r. 1957 v pevnosti Leopoldov, které se staly před mýma
očima. Na pitevním dokladu Aloi
se Rádla je napsáno kapitánem
MUDr. Dušanem Milotinským (v

současné době zastává výsokou
funkci v penzijním ústavu v
Praze), že zemřel na zápal plic!

Takových případu bylo nesčetné a
mohu je kdykoliv doložit.
Pane doktore, proč píšete ne
pravdu, že jsem mával holí. To už
hraničí s halucinací. Nemohl jsem
mávat holí, protože jsem byl mi
mořádně pod kontrolou léků a
protože jsem "díky soudcům* in
valida. Mám trombózu a veliké
díry v noze a jedině pomocí hole
mohu stát a proto je vyloučeno,
abych s ní mával. Nepovažujte
mne za idiota! Vy sám dobře víte,
že jsem nemával, tak proč to
divadlo?
Nepíšete také pravdu, že jsem

na Vás křičel.

jedině Vy! Ano, zapomněl jste
dodat, že když jsem na Vaši na
rážku, že jsem střílel, řekl: "...
copak SNB byli andělé spásy?
Vždyť to byla poplatná složka
despotického vražedného režimu
a já jsem se bránil..." A vy jste
začal bez kontroly řvát jako pomi
nutý: "Co si to dovolujete!!! Ven!
Ven!" Já jsem Vám k tomu díky
sedativám klidně a doslovně řekl:

te dělat, co chcete. Je mi 65 let a
jako püot a akrobat jsem prošel
padesáti sedmi demokratickými
státy všech kontinentů. Proto vím
oproti Vám co je to demokracie a
totalita. Vy jste však sloužil jen
totalitě. Viděl jsem smrt zblízka
po dobu sedmnácti let ve vězení
bestiálního komunistického reži
mu, kterému jste sloužil, i když
jste nebyl členem KSČ, jak píšete.
Právě takoví lidé byli agilní a nej
horší, protože měli obavy o své
úřednické místo a báli se manu
ální práce! Proto pane doktore se
ani Vás nezaleknu a k Vaši úlevě
můžete na mne vypsat třeba sto
zatykačů, když se v tom vyžíváte.

"Pane doktore, ještě není všem
dnům konec a my se sejdeme".

OdsL 3)

Uvádíte:"... Přitom jste neustále
mával holí a zejména po tomto vy
světleníjste začal vykřikovat, že mi
ješté ukážete a že se sejdeme na
jiném místě."
Kdo doslovně řval, byl jste to

Vy jste stále řval jako nepříčetný:
."Vy mně vyhrožujete, Vy mě vy
hrožujete —!" a hnal jste mne s

rozpřaženýma rukama na chodbu.
Já jsem před Vámi ustupoval a
znovu klidně opakoval: Tane
doktore, já Vám nevyhrožuji, ale
jen říkám, že ještě není všem
dnům konec a že se sejdeme*.

Nikdy nepadlo slovo, že "Vám
ukážu". To je Váš výmysl! Do
posud jste byl mým soudcem, pro
to myslel jsem tím na obnovu mé
ho soudního řízení, o kterou jsem
už tolikrát žádal a k vůli které
jsem u Vás vlastně byl v kancelá
ři. Vy to dobře víte. Přece ne

chcete tvrdit, že jsem přiletěl z
Kanady jen tak z legrace podívat
se jak vypadá JUDr. Klár in natu
ra. Není zde důvod něco překru
covat a jsem přesvědčen, že nejste
stihoman a že dobře víle, že jsem
invalida. Tak proč znovu to
divadlo?

Pane doktore, jste na omylu,
jestli si stále myslíte, že jsem
nějaký usrnrkaný kluk anebo ještě
stále bezbranný vězeň komunis
tického režimu, s kterým si může-
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dokladů k postihu všech, kdo se
podíleli na komunistickém
bezpráví. Sem spadá i snaha
postihnout nezákonnou činnost
býv. Lidových milicí, včetně
jejich parazitování na rozpočtu
státu, obcí, podniků a jiných
organizací. Středisku by

pomohly věcné informace,
výstižně a stručně for
mulované. To platí i pro
všechna další sdělení státním a
komunálním institucím, pokud
chceme přispět k účinnému
vyřizování věcí společných.

V tomto odstavci za urážky
bych s Vámi vůbec neměl polemi
zovat, protože stále si v něm ple
tete pojmy. Znovu zdůrazňuji že
v době mého zatčení VB neexis
tovala! Tak mi ji nevnucujte. Proč

mě pořád urážíte, jako bych byl
nějaký bandita. Dříve, než jsem
šel do hor, utíkal jsem za hrani
ce, zatím co Vy jste se dal do slu
žeb komunistického režimu.. Při
pomínáte hajného Slívu. Kdo byl
vůbec hajný Slíva? Komu sloužil?
Koho udával na StB v Českém
Těšíně, kdo se pohybuje po lese?
Odkud přišel návrh na jeho přepa
dení? Doslovně a jednou provždy:

Marosz, Josef Lipowski, Emil Bystrzycki, Emil Ruttkay a Pavel Kisza na Jablunkovská v červenci a
srpnu 1948 utvořivše ozbrojenou
bandu pokusili se násilím změnili
ústavu republiky, zejména pokud
jde o lidové-demokratickou formu
státu, při čemž Miloslav Komínek
spáchal čin za okolností zvláště
přitěžujících. ..."

Podle Vás by museli být všichni
parašutisté, partyzáni a odbojáři z
druhé světové války bandity. A to
i ti hrdinové parašuitisté, co pro
vedli atentát na vraha R. Heydrycha - Říšského protektora. Jak oni
všichni si opatřovali zbraně? Proč
tak nehorázným způsobem popí
ráte Třetí odboj, když dobře víte,
že existoval a že všichni občané

nekolaborovali s KSČ. Bylo dost
těch kteří se mu postavili na od
por a to všemi možnými a dostup
nými prostředky! Ze jste nebyl
mezi nimi, ale naopak, sloužil jste
despotickému režimu, je jen k
Vaší škodě.
Švejk řekl: "Pane polní kuráte
budeme spolu sloužit Císaři Pánu
až do roztrhání těla

Zemským soudem jakožto Státním
a ne obyčejnou porotou Krajského
soudu?

Letecký akrobat Milo Komínek
na leteckém dnu v Paříži v r. 1947.

Vězni podporují muzejnictví
Političtí vězni na Litoměřicku
věnovali řadu písemností a
dokumentů Vlastivědnému muzeu
v Litoměřicích. Šéf historickoarcheologického oddělení muzea
PhDr. Kotyza tyto dokumenty,
pocházející většinou od Mir. Richtra
z Budyně n.O., zhodnotil.

4. dubna 1948 až do 21. června
1948. Tentýž večer, kdy jsem byl

propuštěn na tzv. amnestii byl na
mne znovu vydán zatykač a proto
jsem byl poslán do hor, abych
tam založil organizaci. Ne kvůli

hajnému Slívoví, toho jsem tehdy
ještě neznal, ale postavit se na
odpor uchvatitelům moci a nej
většímu zločincům v ČSR - vra
žedné komunistické straně. Proto

nesnažte se ze mne a mně podob
ným dělal bandity a na straně
druhé stále tvrdošíjně zuby nehty
bránit bývalý vražedný komunis
tický režim, který má na svém
kontě tisíce mrvých a desetitisíce
mrzáků. Čím jste mu povinován?

To, co děláte, je velmi podivné a
Vaší pochybnou soudcovskou mi
nulostí by se měl zabývat orgán
pro lustraci, o co také na pří
slušných místech žádám.

od Pavla Turoně, agenta StB z
Českého Těšína! Byl to on, kdo
plnil rozkazy StB a Byl nejvíce
agilní a který bouchal na dveře
hájovny. Proč nebyl s námi od
souzen? Proč jsme byli souzení

Státní zastupitelství v Ostravě č.
754/48
Spis obžalovací St 5855/48:
"... /./ Miloslav Komínek, Josef

Píšete o nějakých smyšlenkách
a stavíte to tak, jako bych šel do
hor jako zbojník přepadávat lidí a
obohatit se. Uvědomte si, že do
roku 1948 jsem byl pilotem a le
teckým akrobatem, representan
tem ČSR v zahraničí. Jedině "ko
munistický Vítězný únor" mi zne
možnil pokračovat v mém povo
lání a zabránil mi po únoru 1948
v odchodu do USA, kde jsem měl
natáčet dva letecké filmy a star
tovat na leteckých dnech. Po těž
kém fyzickém násilí mne věznil od

Zdůraznil, že napomáhají objasnit
bílá místa nejen lokálních, ale
českých novodobých dějin a stanou
se i jakýmsi mementem moři pro Wl
budoucnost. Mají blízko k mo- '■
derním dějinám totalitarismu.’
Rukopisy (strojopisy) mají rozsah...
dvoudílné knihy a pojednávají o

Nehorázně tvrdíte, že jsem
mohl u hlavního Učení 6. října
1948 říd co chtěl a mohl jsem se
bránit. Kdybyste pečlivě četl mé
soudní spisy, tak jste musel zjistit,
že mi nebyl dovolen před soudním
přebčením ani styk s obhájcem exoffo Dr. Pavelkem. Toho jsem pr
vně v životě viděl v soudní síni,
když už probíhalo přelíčení a na
víc dr. Pavelek neobdržel od sou
du ani obžalobu. Jak mě mohl
tehdy obhajovat, když vůbec ne-

věděl o co šlo? Vstup do soudní
síně byl na vstupenky a byla obsa
zena do posledního místa doveze
nými milicionáři a dělníky - komu
nisty z továren, aby vivíjeli nátlak
na stejně už kolaborující soudce.
A co ty resoluce žádající trest
smrti, které byly čteny u soudu?

To Vám pane doktore nevadí?
Nesnažte se dělat z tohoto kočov
ného soudního komunistického
cirkusu spravedlnost. Jistě je Vám
velmi dobře známo, jak soudci vy
hlašovali závazky, kolik odsoudí
případů a na kolik let vynesou
rozsudky, aby odsouzení byli dal
šími otroky v jáchymovských ura
nových dolech, kamenolomech a
jinde. Tak tomu říkáte spravedl
nost?
Poznámka k tehdejším sou
dům:

Do Leopoldova přijel major
Karafiát, aby si vybral nové otro
ky pro jáchymovské uranové doly.
Stojíme seřazení na cele č 27, II
oddílu. Vedle mne stojí spoluvě
zeň Jozef Bru strk z Bratislavy.
Major Karafiát zastaví se před
ním a říká: "Vy máte ale spumý
ksicht, to se divím, že Vás ne
oběsili!" Poodešel a znovu se

vrátil zpět před něj a prohodil:
To jste asi neřekl u soudu
všechno!" To vyjadřuje, že kdyby
se k něčemu přiznal, tak ho obě
sili! Konečně tak to udělali s
komunisty Rudolfem Slánským a
spol, když se museli doznat ke
všemu i co nikdy neudělali. Vý
sledek: jedenáct poprav! Ovšem

nad nimi nikdy plakat nebudu, ne
boť byli to oni, kdo roztočili v
Československu ruletu smrti a na
konec sami do ní spadli.
(
Další případ:

x

Můj spoluvězeň Ing. Zdeněk
Bartoš si vypůjčil od kamaráda
motorku a na ní vezl z lomu od
známého střelmistra dynamit. Byl odsouzen na 20 let žaláře!
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totalitní policii, justici, vězeňství a
úřední byrokracii. Objasňují
zážitky v totalitní společnosti,
činnost disidentů a chartistů. Jedná
se též o anketní a reportážní
rozhovory a esejistické dopisy,
určené velvyslanectví USA, NSR a
SSSR v Praze, kritické rozbory,
politické a sociální případy

disidentů, ale i obyčejných lidí málo
známých či vůbec neznámých
domácí či zahraniční veřejnosti, jl ,
.
•
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Schůze zemědělské komise
KPV se budou konat vždy ve středu
28. září, 26. října a 30. listopadu o |
10. hodině v Hybernské ul. 2.

