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d ámským
'druženíbývalých politických vězňů ČR 1948-1989 a páns
kým při
Svobodo projevu, slova o tisku Je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Jehož
Je signatářem (vytiáško min. zohr. věa 4. 120/1976 Sb.). Listinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z r. 1991. Cenzura je nepřípustná.
rozením
Rozumějí se tím jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě sova a obrazu a Jejich Ši7en hromadnými Informačními prostředky. Každý má
právo zastávat svůj názor bez překážky o právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případně jinými prostředky pode vlastní volby.
na titu
lní stra
tomto místě přát uzdravení a
ČAS LÁSKY - ČAS BOJE !
poděkovat mu za jeho dosavadní ně byl
Vážení čtenáři, dostává se Vám Posílejte nám proto své zprávy práci. A jménem svým i svých převzat
do rukou nové číslo časopisu "Věrni o všeem, co se ve vašem okolí děje spolupracovníků chci jemu i Vám
zůstali". A chtěl bych podotknout, nepatřičného. Korupce, podvody, všem slíbit, že se budeme snažit mojí ma
že "nové" nejen ve smyslu "další", daňové úniky. Upozorňujte na bý dělat Váš časopis tak, aby byl
ale nové koncepci. Skončil totiž čas valé partajní mocipány, sedící důstojným reprezentantem muklů. tkou od
nostalgických vzpomínek a já Vás v úřadech na rozhodujících místech K tomu nám dopomáhej-Bůh!
paní poš
KLIČKA ‘
znovu volám do boje! Zapomeňte na a snažících se vést svůj úsek tak,
tovní do
svůj věk, nemocná srdce, bolesti aby napáchali co nejvíce škod. Uvá
v zádech, nepromarněte dny, které dějte jména a současnou stranickou ruč ovate lky^ čas opis pcliVám ještě zbývají a bojujte! Jde příslušnost! Ale pozor! Všechno, co
o život tohoto státu, jde o život Váš, nám pošlete, musíte mít dokonale t i c ký o h v ě z n ů ’ ” V o mi z ů s Vašich dětí a Vašich vnuků! Asi se prověřeno a doloženo. Nemáme tali”, vydávaného SPV. V
nám docela nepodaří, aby plně zájem o fámy, ale o fakta! Nechceme
zvítězila láska a pravda, ale musíme být Špíglem, ani Bleskem, nemáme době mé nepřítomnosti mi
se snažit, aby se naše vlast nestala zájem na to, běhat po soudech. poštu odebírá maminka.Pře
smrdutou bažinou, ve které si (Příklad: Někdo přijde s nápadem,
bandité, zločinci a gauneři budou že by se o 100% měla zvýšit daň ze sto však nevím zda takto
psů. Neprojednala to vláda, neodchrochtat blahem.
precisně telegraficky je
Mluvíme o tom, že se musíme hlasoval to parlament a přesto se
±
stát politickou organizací. Nikoliv v tisku objeví článek, z něhož čtenář" ■niŤmťěi
jvánu cu sl kterýpolitickou stranou, tím bychom se vyrozumí, že od toho a toho dne
si
činitel
mající přístup
jedině zesměšnili, ale organizací, bude o 100% zvýšena daň ze psů.
která na řádcích tohoto časopisu Tak takhle to dělat nechceme!)
k poštovním zásilkám o
3. Náš časopis má rozsah 8 tis
bude takjako Cato censorius pouka
zovat na vše shnilé a špatné. For kových stran. Předpokládáme mne myslí a nebo což je
mou "otevřených dopisů" budeme proto, že dáváte souhlas k tomu, aby závažnější si toto co je
naše vládní činitele upozorňovat Váš příspěvek byl redakčně
na vše nemorální a žádat od nich upraven. Pokud byste si přáli, aby vyobrazeno s takovou pé
ne fráze, ale činy. My jsme za tuto byl uveřejněn v doslovném znění, čí myslí nejenom o mně,
republiku zaplatili krví a nepřed tak to v záhlaví svého příspěvku
stavitelným utrpením, my máme napište. V každém příspěvku ale i o nedávno vzniklé^
svaté právo chtít, aby byla takoová, uvádějte své plné jméno a adresu. Sdružení bývalých politi
jakou jsme si 'ji na vězeňských A nestyďte se psát, i když se
nepokládáte za Peroutku, Tigrida ckých vězňů ČR 1948-1989.
pryčnách vysnili. Proto:
1. Čtěte náš časopis a dávejte jej nebo Koželuhovou. Dostal jsem
At je to tak či tak, vel
číst svým známým. Nemáme dopis, z něhož je zřejmé, že pisatel
mi
přirozeně mě to navigu
se
podepsal,
ale
neuvedl
adresu,
má
prostředky na to, abychom 10 nebo
20 tisíc výtisků dali na novinové v rukou mnohem častěji krumpáč
Stánky. Můžeme zatím vydat jen a lopatu, než pero. Přesto je to dopis je k tomu, abych pokud mo
tolik výtisků, kolik máme tak krásný a závažný, že jej žno pravidelně informoval
předplatitelů. Snažte se proto každý otiskneme v plném znění!
Závěrem již jen několik slov. na těchto stránkách o či
získat měsíčně jednoho dalšího
předplatitele a to nejen mezi mukly! V důsledku náhlého těžkého nnosti z dec linovaných. odpů
2. Budeme psát tak, aby ti, kteří onemocnění odešel dosavadní šéf
se náš časopis přečtou, sami se redaktor Lubomír Pánek a já jsem rců komunismu, kteří roz
začali shánět po dalších číslech. převzal jeho funkci. Chci mu na hodně prohlásili, že jsou
{Uvnitř
n i t ř čísla:
č í s 1 a : ---------- uJllólckóU. Organizací. V.i.

1. Monotematické Číslo věnované časopisu ’’Věrni zůstalil’
/Trade Mark/ vyšléno - červen 1995/5 vydávaného SPV
1948-1989 Praha.
2. ’’Připínák” /akademický malíř/: Neštastná formanská
kobyla. Pepíkovi Pikešovi podle jeho představ z’pod
hradu Rabí.
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NASTANE OPĚT TEROR KOMUNISTŮ?
Nedávno vyšla v tisku a v tele
vizním vysílání zpráva, že p. Štěpánzakládá novou komunistickou stra
nu Československa, která má nava
zovat na činnost a ideály KSČ před
sametovou revolucí. Bůh nás chraň!
Jako by nestačila KSČM pod vede
ním p. Grebeníčka. My, političtí
vězňové, jsme poznali krutost a
násilí této komunistické vlády
na vlastní kůži. Chci připomenout
našim mladým občanům ty strašné
chvíle vlády jedné strany. Neú
měrně vysoké tresty, které neodpo
vídaly skutečnému provinění.
V demokratickém státě by mnohdy
stačily peněžité tresty nebo
podmínka. Kruté týrání při výsle
chu často s následkem smrti, před
cházelo soudnímu jednání. Po
rozsudku byl vězeň trestán dalšími
způsoby, které soud nestanovil.
Bylo to týrání hladem a zimou ve
špinavém nedůstojné prostředí.
Vězeň se stal číslem, kterým se
hlásil. Byl mu zakázán styk
s rodinou. Například za devět let
věznění bylo povoleno několik
dopisů a dvě návštěvy rodičů.
Dlouholetou prací v uranových
dolech a drtičkách uranové rudy
vystavovali vězně ozáření a tím
pozvolné likvidaci. Po dlouholetém
věznění došlo v mnoha případech k
rodinným rozvratům. Nevinné děti
trpěly za tresty rodičů. Nemohly
studovat, musely sloužit v PTP
útvarech a měly potíže v zaměst
nání. Mnozí z nás po propuštění
ztratili domov. Bez ohledu na svá
vzdělání museli přijmout práci
nádenickou. Za války jsme říkali,
že hrůzných zločinů jsou schopni
jen nacisté. A po r. 1948 se vláda
komunistů dopouštěla podobných
zločinů na svých spoluobčanech. Při
útěku z republiky bylo mnoho
občanů postříleno nebo zabito el.
proudem. Z archivů min. vnitra a
spravedlnosti lze vyčíst hrůzné
výsledky komunistické justice. Od
r. 1948-89 bylo vykonáno 241
poprav mužů a 1 ženy - Dr. M.
Horákové, uvězněno a odsouzeno
k dlouholetým létům odnětí svobody
65 000 občanů. 451 000 občanů bylo
pronásledováno komunisty a
připočteme-li i rodinné příslušníky,
bylo poškozeno na 2 miliony našich
občanů.
Mnozí lidé na to však dnes
pomalu zapomínají a místo úplného
zákazu KSČ by se snad ještě

omlouvali. Je proto pochopitelné, že
nechceme mít v našich řadách
spolupracovníky a členy StB.
Zmařené životy našich sester a
bratří nás k tomu zavazují.
KAREL KRÁL

DOPIS Z POBOČKY
STRAKONICE
Vážení bratři,
asi před měsícem mně říkala
sestra Kůlová, předsedkyně
pobočky KPV ve Strakonicích, že
v posledním čísle je vzpomínka na
úmrtí mé manželky. Srdečně a
upřímně Vám za to děkuji.
Bohužel tento oblíbený časopis
jsem ještě nedostal. Vím, že
s rozesíláním časopisu máte značné
potíže a dovedu si představit Vaši
situaci nyní, kdy se ze všech stran
do časopisu tluče a snad došlo i
k rozkolu KPV. Byl jsem místo
předsedy bratra Mrázka na schůzi
rady KPV. Bylo to v létě, tvořila se
tam skupina, která asi za 2 dny jela
dělat pořádek do Č. Budějovic a
špatně tam dopadla. Byl tam dán
návrh, aby byly rozeslány dopisy
všem odběratelům časopisu Věrni
zůstali, aby tento časopis odhlásili.
Návrh tehdy neprošel. Pamatuji se,
že bratr Škrábek z Plzně u stolu
říkal, že tomu nerozumí. Proč se
mají členové nutit, aby neodebírali
časopis, který je tak oblíbený.
Nevím nic o vývoji v ústředí KPV a
v pobočce Praha. Podle Zpravodaje
vím jen to, že bratr Stránský
zakládá novou organizaci a členství
v ní není slučitelné s členstvím
v KPV. Až nebude taková zima,
přijedu se do Prahy podívat a
dovolím si Vás navštívit. Ovšem
jestli tam ještě budete. Přivezu
kopii dopisu, který jsem doporučeně
zaslal br. Drobnému a dostal jsem
odpověď Napsal jsem mu, že s ním
a jeho jednáním nesouhlasím.
Prosím Vás, pošlete mi poslední
číslo.
JAROSLAV HAVLÍČKA
BLATNÁ
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ČTĚTE !!
C.j. 6904 Uč 1739128
Všem vedoucí tajemníkům!

V Praze dne 28. listopadu 1989.
Řešení situace po student
ských a občanských
nepokojích ze dne 17.11.1989

Situaci vzniklou dne 17.11.1989
se přes pečlivou přípravu a zapojení
769 tajných spolupracovníků
do akce mezi studenty nepodařilo
zvládnout.
Soudruh Gorbačov nám dal jas
ně na srozuměnou, že rok 1989 se
nebude opakovat. Proto je nutno
pro příští období zachovat
následující postup:
1. Vzniklé Občanské fórum
dostat pokud možno plně pod
kontrolu. Máme tam již dost svých
lidí, abychom byli akceschopní.
2. Maximálně využít již
spolupracujících bývalých členů
KSČ, a to nejen těch, které jsme
vyloučili naoko, ale i těch, co jsme
ke spolupráci přesvědčili. Ti se musí
dostat do OF za každou cenu.
3. Po ustavení nové vlády, jak to
požaduje ulice, musí několik členů
KSČ, které dostaneme do vlády,
naoko vystoupit z KSČ. Pozor,
vybrat lidi, které máme pod
kontrolou! Musí to být naprosto
spolehliví straníci, prověření a
schopní improvizace a v neposlední
řadě odborníci^
4. Musíme se snažit zhoršovat
hospodářskou situaci, poukazovat
na to zvláště před starší generací a
snažit se o co nejvyšší zvýšení
životních nákladů.
5. Pracovníci StB ihned, pokud
jsou ve funkci, vypracují nebo
vyhledají desinformační doklady
o lidech straně nepřátelských,
o jejichž spolupráci se státní mocí
a zvláště s StB. (Vedení ČSS, ČSL
a nezapomenout na slovenské stra
ny.)
6. Největší důraz klademe
na armádu. Zde musí být prosazen
za cenu jakýchkoliv ústupků pře
svědčený soudruh.
7. Nezapomeňte! V Občanském
fóru musí převzít iniciativu naši lidé
a postupně musí svést masy zpět
pod naše vedení!
Soudruzi, socialismus opět zví
tězí!

HOŘKÁ PRAVDA
Při vydávání kontrolních
známek na jízdenky bylo žadatelům
předkládáno k podpisu prohlášení
týkající se sedmi bodů diskri
minačních opatření vůči některým
politickým vězňům vylučujícím
přijetí do KPV a že podepsaný není
členem SPV. Toto prohlášení, poža
dované i od neorganizovaných
politických vězňů odporuje zákonu
i u členů KPV. Po upozornění na
tento fakt, v souvislosti s prodejem
známek, jeden vydávající "úředník"
utrpěl nervový šok a musel se uklid
nit a poradit s panem předsedou.
Na prohlášení je v jedné řadě s StB,
LM apod. uvedeno i Sdružení
politických vězňů. Tento záměrný,
urážlivý a zlý čin přecházíme sou
citným mlčením.
Komu patří časopis "Věrni zůs
tali"? Tento časopis vždy vydávala
dnes prakticky zlikvidovaná po
bočka KPV-Praha. Jiný vydavatel
nikdy nebyl uváděn. Časopis byl
udržován z prostředků této poboč
ky, darů a dobrovolné práce. Ústře
dí nikdy časopis nepodporovalo, ale
naopak snažilo se tento zavedený
tisk získat pro vlastní potřebu.
Protože se to nepodařilo, ústředí
KPV přikročilo k vydávání "Zpravo
daje", distribuovaném zdarma,
původně orientovaném proti poboč
ce Praha a jejím funkcionářům a
politicky pracujícím muklům. Nyní
došlo k vydání prvního čísla
časopisu se shodným názvem, ke
kterému se hlásí nově ustavená
pobočka č. 15, která pod výhružným
dopisem na str. 15/1 vystupuje v roli
vydavatele. Podle tiráže však
vydavatelem je ústředí KPV, které
časopis financuje a nese vyda
vatelská práva i povinnosti.
Vedoucímu redaktoru tohoto
časopisu by mělo býti známo, že o
publikační činnosti a obsahu jiných
tiskovin nerozhoduje on, nebo
nějaká pobočka č. 15, ale příslušné
instituce. Zde může jít maximálně
o spor vlastnictví titulu (název
tisku).
Pozorujeme, že vznik Sdružení
probudil ze sladkého spánku KPV,
že vedení se začíná alespoň částečně
věnovat tomu, čemu se zatím
vyhýbalo, t.j. řadovým muklům. Je
co dohánět. My ke vstupu do Sdru
žení nikoho nenutíme, nepře
svědčujeme, neslibujeme, ani
nepovažujeme Sdružení za spásu
našich ideálů. Respektujeme
osobnost, názory, myšlení poctivých

muklů a účastníků třetího odboje, i
když nejsou členy Sdružení. Na
rozdíl od KPV jsme politickou orga
nizací (nikoliv stranou) s pravi
covým zaměřením. Potvrzením
správnosti naší cesty je zájem
o Sdružení nejen obcí muklovskou.
Chválíme článek bratra K. Plocka a hlavně nebojácnost píchnout
do vlastních řad. V určitém smyslu
jsme zastávali totéž co br. Plocek.
Proto jsme byli označeni puncem
vyvrhelů a někteří zločinců. Soudě
podle jeho článku v časopisu KVP,
přetištěném v okleštěné formě, lze
u br. Plocka očekávat stejný osud.
Pro mnohé z nás je těžká představa,
že jsme byli nástrojem agentů StB.
Potvrzují to i reakce na úvodní
článek "Proč SPV. S tímto trpkým
soustem a špínou jsme se nedo
kázali vypořádat. Je prokázáno, že
mezi politickými vězni bylo 5%
spolupracovníků StB. Budiž
útěchou, že to je nejméně ze všech
sledovaných struktur. Ve věznicích
a táborech se nikdy nepodařilo
vytvořit souvislou agenturní síť.
Tento, pro StB nepříznivý 6tav, byl
později vyřešen vykonstruováním t.
zv. táborové šlechty a prominentů,
kteří pracovali sice bez závazků, ale
dobře a levně. Je zajímavý
poznatek, že většina agentů
podepsala vázací akt po propuštění,
v civilu. Někteří se na žebříčku
zrady dopracovali významného
postavení. Br. Plocek má pravdu.
Oni stáli u zrodu K231 a KPV, oni
usměrňovali a kontrolovali
veškerou činnost. V minulosti i po
listopadu. Zde se naskýtá celý
soubor otázek. Budeme mít odvahu
hrabat se ve špíně?
Duben 1995 VÁCLAV UHER

■

■NEPŘEHLÉDNĚTE
■
■
1. Sdělujeme našim členům
" Sdružení politických vězňů,
■ kterým byla v r. 1995
■ poskytnuta lázeňská péče, že
" budeme vyplácet částečnou
■ náhradu. Tato náhrada se týká
■ lázeňského ubytování.
■
■
2. Dále budeme hradit
■ členům určitou finanční částku
" za léky, které neproplácí
• nemocenská pojišťovna.
■
STRÁNSKÝ
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OTEVŘENÝ DOPIS
PÁNŮM MASTNÉMU A
LEVINSKÉMU
Vypověděli jste náš časopis 'Věr
ni zůstali", protože nesouhlasíte
s mými články na stránkách tohoto
časopisu. I když rád přiznávám, že
máte plné právo s mými názory
nesouhlasit, přesto jsem opravdu
zarmoucen, že pro rozdílnost
názorů nemůžete dál zůstat naším
čtenářem. Máte přece možnost brát
náš časopis dál a na jeho stránkách
mým názorům oponovat. Budete-li
mít pravdu, rád to přiznám.
Zatím marně přemýšlím, čím
jsem Vaši nelibost vzbudil. Prvá
možnost je ta, že nesouhlasíte s
mým postojem ke KPV. Odpusťte,
ale jestli si muklové (KPV) pozvou
na mukly (SPV) policii, je to něco,
co jsme v táborech nazývali bomzáctvím a pokud se pamatuji, byli
tito podlidé ve všeobecném
opovržení. Souhlasíte-li s postojem
KPV, tak Vás opravdu lituji! Víc
nemám co dodat.
Druhá možnost je ta, že nesou
hlasíte s mým názorem na dění
v tomto státě. Jelikož nepředpo
kládám, že jako mukl patříte
do skupiny těch, kteří jezdí v Mer
cedesech a okrádají stát o sta
miliony, pak skutečně nevím, co se
Vám líbí? Pětiset procentní inflace,
korupce, podvody, rozkrádání ná
rodního majetku nebo jeho bezhlavý
výiprodej cizincům, rozvrácené
zdravotnictví a bezpečnost, komu
nisté ve většině rozhodujících
funkcích? Pro tohle jste strávil
nevím kolik let za dráty?
Nesouhlasím s panem Grebeníčkem, Štěpánem nebo Sládkem,
jejich štěkot je však stejně důležitý,
jako štěkot těch malých ratlíčků,
upozorňujících z pod gauče, že
v bytě je zloděj. Mám jenom strach
z toho, aby se nespokojeností
většiny národa s vládní garniturou
z těchto ratlíčků nestaly dogy!
Prosím Vás proto, nejen jménem
nás muklů, ale jménem našich dětí
a vnuků:
PŘEMÝŠLEJTE!
KLIČKA

JSME POLITICKÁ ORGANIZACE?
Na tuto otázku existuje jasná a
stručná odpověď: Ano, Sdružení
býv. politických vězňů je organizací
politickou, která se vyjadřuje a bude
vyjadřovat ke všem otázkám
politického života, zejména pak
v oblasti politiky v České republice.
Nebudeme provádět žádnou
politickou agitaci, musíme res
pektovat politické, náboženské i
sociální cítění svých členů. Jedno
víme jistě: nepovedeme žádný dia
log s komunisty, ani s jejich pohrob
ky, i když jsou ve významných
politických a hospodářských
funkcích. Několik set tisíc bývalých
politických vězňů a jejich rodinných
příslušníků představuje bezmála
5% voličů v tomto státě, tedy tolik
hlasů, kolik může pomoci leckteré
politické straně, aby se její poslanci
dostali do Parlamentu České
republiky.
Rozhodnutí výboru našeho
Sdružení, vést dialog s politickými

stranami a doporučit našim členům
volbu té strany, která vezme péči o
potřeby bývalých politických vězňů
do svého programu, považuji za
rozhodnutí zásadní. Řečeno rovně
a jasně: nejlepší ženy a muži tohoto
národa šli do komunistických
kriminálů, koncentračních táborů
a pracovních lágrů, protože chtěli
republiku Masarykovu a Benešovu.
Budeme tedy, při zachování plné
samostatnosti našeho SPV,
podporovat takovou stranu, která
chce tyto ideály naplňovat a která
považuje komunistické strany
všech typů za organizace zločinecké
a jejich členy i současné za propa
gátory zavrženíhodného systému
vládnutí.
Prosím členy, aby se k tomuto
nasměrování práce politické komise
vyjádřili a přednesli své návrhy,
třeba na pravidelných "Belvede
rech".
' JAN ZENKL

CO SE DĚJE KOLEM NÁS ...
Na zasedání výboru SPV mi bylo
uloženo, abych zformuloval stano
visko našeho Sdružení ke dvěma
základním událostem, které se
dotýkají života našich členů. K náv
štěvě papeže Jana Pavla II. v naší
republice a k nedůstojným taha
nicím o odškodnění bojovníků
za svobodu Československa.
Návštěvu hlavy státu Vatikán Jana Pavla II. - musíme brát právě
tak, jak je psáno - jako státní
návštěvu osoby známé v celém
světě, jako člověka, který se svou
osobní statečností v nemalé míře
zasloužil o pád komunismu nejen ve
své původní vlasti, ale i u nás,
v Maďarsku a ve střední Evropě
vůbec. Spolu s naším prezidentem
Václavem Havlem požívá Svatý otec
ve světě kredit, jako málokterý
státník. Můžeme s náboženskou,
nebo politickou činností obou
souhlasit, či nesouhlasit, ale tím
jejich pověst na naší zeměkouli
nezměníme. Odmysleme proto od
návštěvy svatořečení Zdislavy
a Jana Sarkandera - ponechme
náboženskému cítění každého
z nás, aby to hodnotil po svém.
Návštěva Jana Pavla II v České
republice je prvořadá světová
událost politická a naší republice
prospěšná - a u toho zůstaňme.
Odškodnění lidí, kteří se zasadili

o svobodu Československa a
všechny události, které se kolem
tohoto milodaru odvíjejí, patří do
oblasti trapných záležitostí. Jedno
je jasné: byť byly minulé zásluhy
sebevětší, okamžikem, kdy někdo
podlehne a stane se spolupra
covníkem, nebo dokonce aktivním
vykonavatelem bezpráví, všechny
jeho zásluhy minulé jsou pryč.
Mohou snad posloužit jako poleh- ■
čující okolnost v procesu soudním,
ale neopravňují k zachování
bezúhonnosti. Takové je naše
stanovisko a proto jsme podporovali
vládní návrh. Prezidentovo vrácení
návrhu zákona považujeme
za nešťastné. Lidé, kteří bojovali na
obou frontách, kteří nasazovali
denně své životy v letadlech RAK,
nemysleli totiž na odškodné - ti
mysleli na Československo, na své
blízké a na konec války. Nezdá se
Vám, že je to kus ostudy?
JAN ZENKL

OBDRŽELI
JSME DOPIS
Bratři!
Na setkání odpůrců totalitního
režimu bylo moc otázek, které by
chtěly jasnou odpověď ve Věrni
4

zůstali. SPV brzo!
1. Jestli nová organizace nebude
jako stará sloužit jen někomu.
Členové jestli nebudou zas jenom
žebřík, po kterém se leze nahoru.
2. Jestli budou někteří bývalí
vězni stále diskriminovaní nebo
konečně se bude nekompromisně
žádat právo. Podle Charty OSN.
Jestli náš hlas bude slyšet.
3. Jestli konečně všichni budem
mít přednostní, bezvadnou,
bezplatnou lékařskou péči a
nebudeme muset prosit a doplácet.
4. Jestli konečně bude vedení
soustavně protestovat proti
nekonečnému přidělování majetku
bolševikům. A proti stále větší bídě
a beznaději muklů.
.5. Jestli konečně po 45 letech
budeme zas jednou jako lidi. Jestli
budou mít vězni zaručenou ochranu
a zastání.
Posíláme pozdrav.
Z pověření bratří
BÍLÝ

PODOBNOST ČISTĚ
NÁHODNÁ?
Jak mohu dokázat, že mezi
nacisty a komunisty je rovnítko?
Tedy: po první světové válce se má
matka a otec oženili. Od jednoho
příbuzného jako svatební dar
dostali obraz. Dole byl titul; tvůrci
Československé republiky. Visel od
roku 1920 v obýváku. Přišel rok
1938 a nacisté s gestapem. Knihy a
obrazy se šrotovaly. Matka dala
obraz dolů a schovala jej v konopici
za vsí. V květnových dnech roku
1945 jej přinesla domů a zase
pověsila v obýváku. Ale ne na
dlouho. Rok 1948, únor, komunisti,
StB. Matka jej musela opět dát
dolů. Kam jej schovala nevím, neb
v roce 1948 jsem před StB musel
utéci a do roku 1990 jsem nesměl
ani na návštěvu, ani na kanadský
pas přijeti. Rodiče zemřeli v době
temna a když jsem v roce 1990
přijel, obraz není. Asi zůstal
schován a matka po sametové
revoluci už nežila, aby jej přinesla
zpět a pověsila. Nacismus a
nacistická bible je zakázána,
vyznavači správně a zaslouženě
trestáni, proč ne to samé, nebo větší
zlo a to: komunismus a komu
nistická bible “Kapitál”? Od koho je
toto zlo ochraňováno?
V.M.Canada
Autor bohužel neuvedl bližší
adresu.

...A ZE SLOVENSKA
26.2.1995 se konala pietní
vzpomínka ve Velkých Kapušanech
(Slovensko) na oběti deportovaných
do bývalých sovětských gulagů
v době poválečné a létech dalších,
t.j. 1948-50tých a politické vězňě z
let padesátých ze Slovenska, Čech,
Ukrajiny, Maďarska. Nebylo
příjemné poslouchat o zažitých
letech v SSSR od těch, kteří je tam
prožili.
Zástupci mladé generace, kteří
byli delegováni jako zástupci vlády,
neradi slyšeli vzpomínky, ale také
připomínky k dnešní situaci, což i

s tímto úzce souvisí. Také nehezké
připomínky padly od zástupců
vládních reprezentantů na adresu
maďarský mluvících občanů.
Pan primátor města Velké
Kapušany výstižně popsal situaci a
současně poukazoval na hospo
dářské úspěchy města. Poděkoval
všem za účast a připravil příjemné
občerstvení.
Zástupci všech náboženských
církví společně dvojjazyčně sloužili
ekumenickou mši svátou. V odpo
ledních hodinách se všichni rozjeli
zpět do svých domovů 8 trochou
přátelského tepla od svých přátel.
STRÁNSKÝ

V
Poděkování sv. Otci za návštěvu v České republice
vykonané ve dnech 20. a 21. května 1995
Návštěva sv. Otce ukázala jak za návrat ke křesťanství. Za pro
sv. Otci leží na srdci, jaký život hloubení pravdy a lásky ve všech
v České republice žijí občané. Vždyť rodinách. Jako vzor uvedl světici
v 9. století naše národy přijaly rodiny a matku sv. Zdislavu
křesťanství. Není mu lhostejné, jak z Lemberka, kterou dne 21.5.1995
v posledních desetiletí se lidé prohlásil za svátou. Společně
od křesťanství v České republice prohlásil za svátého sv. Jana Sanodklonili. Co komunistická strana kandra.
U příležitosti přijetí sv. Otce
za těch 42 let zde zanechala. Jsou
to však nadále komunisté a jím u pana prezidenta Václava Havla
se
mu dostalo toho nejvyššího
podobní, kteří dosud vystupují proti
náboženství, proti všem církvím, uznání a díků. Současně prezident
především katolické. Proto jsou uvedl, že z jeho tváře vyzařuje něco
dnes lidé jejich typů bez zábran a zvláštního, radost a spokojenost
plodí nadále násilí, lži a podvody. v srdci člověka - veliká láska k člo
Jsou to lidé bez morálky, bez etiky, věku a povzbuzení. Takto mluví
bez lásky. Jsou to lidé vychováni všichni, kteří měli možnost se sv.
pouze na konsumaci dnešního Otcem se sejít, i když to bylo třeba
na dálku a pohledět do jeho tváře.
světáckého života.
Tito lidé brání nastolení sku Všichni mají tyto pocity, které si
tečné pravdy a lásky, které sv. Otec uchovali ve svých srdcích na pa
mátku. Slova povzbuzení, utvrzení
důsledně hlásá.
Sv. Otec přijel opět po pěti letech ve víře, slova lásky a pokoje.
JOSEF EHRENBERGER
na pozvání jak představitelů kato
lické církve v České republice, tak
PRAHA 10
na pozvání pana prezidenta Vác
lava Havla. Byla to tedy i návštěva
státní. Přijel jako hlava římsko
katolické církve a hlava státu
Vatikánu.
Sv. Otec Jan Pavel II. je veliká
V uplynulých dnech
osobnost uznávaná v celém světě.
Vysoce vzdělaný, veliký filosof,
odešli z našich řad
který usiluje o trvalý mír ve světě
tito bratři:
a nastolení spravedlností, skutečné
svobody a demokracie pro všechny
Antonín Cyprich z Prahy 3,
lidi na celém světě.
ve věku 78 let.
Sv. Otec přijel do České
Václav Laibl z Prahy 1, ve
republiky utvrdit nás ve víře. Dát
věku 78 let.
nám povzbuzení a sílu do dalšího
František Kolman z Prahy 4
života, v tak nejistém dnešním
v požehnaném věku 91 let.
světě. Sv. Otec kladl důraz na vý
Antonín Kavka - Plzeň.
chovu, na morálku a etiku celého
Čest jejich památce!
společenství. Abychom šli cestou
ke skutečné svobodě člověka,
5

VĚRNI ZŮSTALI
Vyskytují se dotazy, proč jsme
nazvali naše společenství poli
tických vězňů “Sdružení”. Někte
rým připadá tento název obyčejný,
skromný. Původní název první
organizace v roce 1968 bylo
Sdružení politických vězňů K 231.
Název “Sdružení politických
vězňů” vznikl jako pracovní a stal
se samozřejmý, zvyklostí. Naše řeč,
zvláště v posledních létech, hýří
slovy, které nejsou ozdobou rodné
řeči. Přestáváme rozumět tomu co
čteme, slyšíme. Používáme slova,
o kterých nevíme co znamenají nebo
v nesmyslných vazbách. Tato slova
jsou často náhradou neschopnosti
rozumného projevu nebo módním
doplňkem.
Proto jsme volili obyčejný název
v řeči české. Nikdo si neline jazyk.
Všichni rozumíme a víme, co zna
mená. Pravda je, že jsme nevy
mysleli krátký výstižný název jako
třeba Sokol, Junák apod. V tomto
směru uvítáme vhodné návrhy. Pro
boha nesnažme se přetvořit češtinu
na evropské esperanto. (Viz Evrop
ský manifest KPV)
Sdružení = volnější spolek,
spojení, družstvo.
Konfederace = spojení, sdružení,
spolek, svazek, zejména států
k mezinárodní součinnosti.
Konfederantka = čtyřrohá
polská čepice.
VÁCLAV UHER

ODEŠEL MUKL
V pátek 13.května t.r. odešel
na věčnost náš výborný bývalý
spolutrpitel na uranu a za mřížemi
Tonda Kavka. Dožil se sice osm
desátky, ale přesto bychom si přáli,
aby ještě mohl zůstat. Jezdíval
na schůzky do Belvederu a rád
přidával své poznámky. Jeho rychlý
odchod nás, jeho mnohaleté
kamarády, zaskočil. S tím jsme ještě
nepočítali.
Rozloučení v plzeňském kre
matoriu bylo s hojnou účastí
z našich řad. Vzdali jsme hold jeho
muklovskému životu. Byl to kama
rád zasluhující si naši úctu,
spojenou s úsměvy, neboť neznáme
případ, kdy by nebyl nakloněn
k radosti ze života. Na takové nelze
zapomínat. Hlásil se SPV. Neboť
dobře poznal kde je pravé, čisté
muklovství.
VLASTA LAPÁČEK

Kriminály totiž byly pro zločince,
i Pro ty, kteří dnes žádají rehabilitace
\a nestydatě vysoké odškodné! Ti
Motto: “Kdo zamlčuje pravdu, konstatovat, že poctivá muklovská toho samozřejmě moc nenacestoparta z Prahy poslední přání mého vali, protože republika logicky
sám lže.' (Tacitus)
V životě jsem měl jen jednoho přítele vyplnila! Nesmyslnost neměla zájem na poškozování své
opravdového přítele. Dlouholetého apolitičnosti se do stanov SPV [ pověsti v cizině.
Pověsti o jakýchsi bolševických
mukla, který nikdy nemohl vůbec nedostala a jak je vidět SPV |
pochopit, jak se může “Konfederace se nehodlá v budoucnu uzavírat a lágrech se nezakládají na pravdě!
politických vězňů” (KPV) prohla naopak otevřít všem, kteří byli Poznal jsem ve svém okolí několik
šovat za nepolitickou organizaci, bolševickým režimem jakkoli nemilosrdných kritiků tehdejšího
omezovat členství jen na reha postiženi i těm, kteří v boji proti režimu a žádnému z nich nebyl
bilitované mukly a zároveň pouštět jakékoliv formě komunismu vidí zkřiven ani vlásek na hlavě. Poctivá
do svých řad lidi vysloveně svátý boj. Aby, až už nebudou a otevřená kritika systému byla
“profláknuté”. Jak slyšel něco muklové mezi námi, tu byli další, naopak na všech stupních vítána ...
... Vycinkali jsme si totiž na
o apolitičnosti KPV, hned mu pěnila kteří ponesou jejich odkaz! “Dobře
krev. Proti tomuto, jak říkával jste rozhodli,” řekl by můj přítel. listopadových náměstích leda bídu
A
dodal
by;
“
Když
už
by
neměli
a
zmar.
Z veksláků jsme nadělali
“nejpitomějšímu nesmyslu pod
sluncem”, dokázal protestovat do politiky zasahovat muklové, kapitalisty a z pracujícího lidu bud
jejichž to bylo celoživotním osudem, kriminálníky, nebo žebráky či
kdykoliv a proti komukoliv.
Nevonělo mu také “ústředí tak kdo? M^jí snad na to právo jen nezaměstnané... Štěstím pro tento
KPV”, kde podle něho někteří měli “profesionálové”, kterým z očí stát jsou skuteční odborníci, jakými
díky své minulosti a provázanosti kouká jen chamtivost po slávě jsou pánové Klaus, Kočárník, Dlou
s komunisty tolik másla na hlavě, a zisku? Muklové byli političtí hý nebo Dyba ... Při tom to jediné,
že by se s ním dalo namazat celé vězňové komunistického režimu co jste jim schopni vytknout, je pou
Václavské náměstí. A těm, kteří a nejlépe ví, jak je komunismus há jejich minulost, bez ní by ovšem
k takovým patřili, to říkal hezky nebezpečný. V jakékoliv formě.” nikdy nebyli tím, čím dnes jsou.
Aby bylo jasno nejsem žádný
naplno a přímo do očí. Byl Dívá-li se můj zesnulý přítel tam
přesvědčen, že ona nepolitičnost odněkud shora na SPV, určitě všem komunista. Pana Štěpána nemám
rád protože nás (!!! - pozn. red.)
KPV je právě jejich dílem, dílem svým bratrům z jeho řad žehná!
ING; JAROMÍR THUMA, GPA I zradil. Koho bych naopak uvítal ve
lidí, kteří mezi mukly nepatří
N.Y.
I vládě je pan doktor Sládek! To je
a kteří se do KPV vetřeli v rámci
Intrikánství bylo vždy praktikou j jediný muž, který dnes na hradě
pověstné “Akce KLÍN”. Často se
stávalo, že jej někteří lidé komunismem nakažených. To, že; chybí. On jediný přesně ví, co chce.
o jakýchkoliv kritik těch nahoře “ústředí KPV” intrikuje proti; Kázeň, pořádek a obnovení trestu
odrazovali. Tehdy jim však muklům, kterým již došla trpělivost smrti pro ty, kteří se nechtějí
s ledovou tváří citoval TACITA, a kteří nechtějí dál pokračovat podřídit a místo poctivé služby
jehož výrok je mottem tohoto článku cestou, která je slepá, jen potvrzuje vlasti, tuto plnými hrstmi rozdávají
a dodával; “Lhář jsem nikdy nebyl nakaženost některých jeho členů. panovačným Němcům. Ten by nám
a nezbývá mi již tolik života, abych Poctiví muklové se nad tím mohou zajistil bezpečnost, vyhnal by
jen usmát. Přísloví “kdo chce kam, Cikány, Vietnamce a Židy. Peníze,
se to učil!”...
Divil se, jak mohou muklové pomozme mu tam”, přece ještě které nás tato individua stojí, bych
zůstávat apolitičtí a uzavírat se jen neztratilo platnost. A chtějí-li rozdal českým důchodcům, kteří
mezi sebou, ale stále věřil, že se někteří “falešní muklové” do pekla, pro vlast celý život hrbili hřbety
z té letargie do níž byli KPV je tam ochotně zavede. SPV a dnes jim zbyly leda oči pro pláč.
Já jsem se pro stát dřel více než
vmanipulováni, vzpamatují. Dnes jde jinou cestou. Vedoucí vpřed!
čtyřicet let a dnes mi musí stačit
již můj přítel nežije. Bůh jej povolal
k životu necelých pět tisíc bezcen
tam, kde nejsou žádné bolševické
ných korun měsíčně! To je nějaká
stvůry. Smrt pro něho byla
vysvobozením. Z lágru si jako (Text dopisů není upravován, pouze spravedlnost?
... Nemyslím si totiž, že je dobré,
výslužku přinesl nemoc většině krácen)
když si každý může napsat do no
muklů známou. Kdyby však žil,
vin, co ho právě napadne. J sem totiž
Vždyť máte, co jste chtěli
určitě by se zaradoval. Nad
... Mě se také lecos nelíbí, ale já demokrat a tuto zásadu jsem ctil
vytvořením “Sdružením politických
vězňů" (SPV)! Nejspíš by řekl: “Tak jsem na rozdíl od vás v Listopadu za starých časů, respektuji ji i
konečně jsme se probudili. A zbavili klíči nezvonil. Věděl jsem totiž, co po změně režimu £??? - pozn. red.).
DR. IVAN VANEČEK, PRAHA 5
té pitomé apolitičnosti i darebáků, . tuto zemi po listopadu očekává kteří mezi námi nemají co dělat.” ’.zmatek, chaos, bezpráví a zlořád.
Pane Vaněčku! Úmyslně jsem
Určitě by to řekl. Vždyť ještě tři dny ' Bývalý režim nebyl také bez chyb,
před smrtí mým prostřednictvím ! ale jedno se mu nedá upřít - byl zde vynechal akademický titul, protože
vzkazoval Standovi Stránskému i ^klid a pořádek a lid byl spokojený ten dle mého názoru přísluší pouze
muklům z pražské “patnáctky” a {... Není pravda, že slušní lidé lidem čestným a mezi ně vy
muklům vůbec, aby se konečně * nemohli jezdit po světě. Například rozhodně nepatříte. Nemluvě o tom,
vzchopili a ze svých řad vyhnali í já, kdykoliv jsem požádal o devizový že Váš článek, který jsme převzali
5 příslib, vždy jsem jej dostal. Proč z Českého deníku, zakládá
všechny proradné!
Říkává se, že přání umírajících l také ne? Nikdy jsem nebyl zavřený, skutkovou podstatu trestného činu,
se mají plnit. S uspokojením mohu ^protože jsem neporušoval zákony. nechápu, jak Vy, který jim nesaháte

ODKUDSI Z VÝŠE VÁM ŽEHNÁ!

Z REDAKČNÍ POŠTY

ani po kotníky, se můžete odvážit
napadat a urážet čestné lidi, kteří
bojovali proti zločinnému komu
nistickému režimu. Svým postojem
patříte mezi nacistické zločince,
kteří se také pokoušeli namluvit
světu, že koncentráky byly
výmyslem, přesto že o nich, stejně
jako o těch Vašich, existovala celá
řada nevyvratitelných důkazů.
Jako Evropan se za Vás stydím,
jako Čechovi je mi z Vás špatně.

Vážení pánové, bratřil
... jsem 84 roků stár ... mluvím
tedy z titulu politického vězně a to
k dění, které popisujete v časopise
“Věrni zůstali" ... ale mám dnes
výhrady k posledně zveřejněným
článkům:
1. “Buďbudeme bojovat společně
nebo budeme viset každý sám" - to
je motto jednoho článku. V tomto
duchu jsem proti zakládání nové
organizace, přimlouvám se za
dohodu s KPV za každou cenu!
Neříkejte, že to je nemožné - je třeba
ovšem bez osobních ambicí
přizpůsobit se tak, aby organizace
politických vězňů byla jedna, a to
nadstranická! Věřím, že téhož
mínění je i většina členů KPV 15,
neboť patříme do jedné rodiny těch
200 tisíc, jak sami uvádíte. To je
zásadní věc - jak to demokraticky
provést, záleží na rozumném
jednání a schopnosti vedoucích
pracovníků KPV.
2. Nevím, proč pisatelé článků
se podepisují “O.K”, nebo “V.U.”To
pan Dr. M. Klička je jinčí kabrňák,
on se podepsal (děkuji! pozn. red.),
ale za své texty se může hluboce
stydět. To přece nepatří do nepo
litického časopisu vězňů - špinit a
hanobit premiéra naší vlády. Kam
jste to dotáhli - abychom místo
osobních zpráv a vzpomínek četli
dokonce 2x politický pamflet...
... Vzpamatujte se - dokud je čas!
S hornickým pozdravem “Zdař
Bůh”
DR. JAN KOLMAN
•
(+ plná adresa)

Vážený a milý doktore!
Nevím, mám-li při našem věko
vém rozdílu právo na toto důvěrné
oslovení, ale já tím chci vyjádřit, jak
vysoce si Tě cením a jak jsi mi svým
dopisem blízký. Na rozdíl od autora
sprostor Dr. (také!) Vaněčka
vyzařute z Tvého dopisu láska a
obava o společnou věc.
Mohu Tě ujistit, že my všichni
se poctivě snažíme o dohodu s KPV
v tom směru, abychom všichni
společně vytvořili z KPVČ

jednotnou a pevnou Konfederaci,
která bude sdružovat všechny, kdo
byli zločinným komunistickým
režimem poškozeni. Jedině tak nás
bude těch 200 tisíc, jedině tak
můžeme sice nestranickým, ale
politickým tlakem dosáhnout toho,
aby náš stát byl takový, jaký jej
chceme mít. Zatím se nám jednání
s KPVČ moc nedaří, a ne naší vinou.
Chápu, že ve svém požehnaném
věku - i když tvůj pevný rukopis Tvé
stáří popírá - bys raději v klidu
vzpomínal, jak se nám podařilo
oblbnout některého bachaře, ale
chceme-li mít republiku takovou,
jak jsme o ni bojovali, musíme
bojovat dál.

Snad bychom mohli diskutovat
o tom, bylo-li jednání pana premiéra
činem trestným nebo jen vysoce
nemorálním, ale tak nebo tak, já
nikoho neurážím ani nešpiním, já
poukazuji na nevyvratitelná fakta,
která mohu kdykoliv doložit. A věř
mi prosím, že mne k mým řádkům
nevedlo nic jiného než snaha, aby
náš stát byl státem dobrým nejen
pro zbytek našich dnů, ale i pro naše
děti a vnuky. Za to jsem trošíčku
bojoval, za to jsem hodně trpěl za
dráty a za to chci bojovat dál!
Přeji Tobě i Tvé paní hodně
zdraví a aby Vám dlouho svítilo
sluníčko.

VŠICHNI OBČANÉ TOHOTO
STÁTU JSOU ROVNOPRÁVNÍ!
Někteří jsou ovšem rovnoprávnější.
Bytové podmínky, ve kterých zpět získaný majetek a postavil si
jsem před revolucí žil, byly otřesné. za něj rodinnou vilu, dokonce prý i
Nic jiného jsem si také jako proti s podzemní střelnicí, jak tvrdí zlé,
komunistický zločinec nezasloužil, závistivé jazyky. Pan premier,
vyplývaly však z toho pro mne dvě který má plat premiéra, honoráře
možnosti: Buď skončím v ústavu, za vystoupení v televizi, za
kterému se vulgárně říká zahraniční přednášky, za vydané
“cvokhaus” jako doživotní chovanec, knihy a k tomu nemalý příjem své
nebo v t.zv. ústavu nápravného manželky, by si mohl postavit vilu
zařízení pro vraždu - také asi jako skutečně reprezentativní. Místo
doživotní chovanec. Proto jsem toho odsune na druhé místo jiného,
hned po revoluci žádal o přidělení poněkud méně rovnoprávného
jiného bytu. Na Obvodním úřadě občana.
jsem se dozvěděl, že jsem v po
Pan premier je velmi šetrný.
řadníku na 6852 místě a že při Nejen, že nerad uvolňuje peníze ze
uvolnění asi 6 bytů ročně se na mne státního rozpočtu, ale šetří i sou
dostane ve čtvrtém tisíciletí, půjde- kromě. Proč by stavěl a vydržoval
li vše normálně. Později se ale nákladnou vilu, když může
ukázalo, že je to vše jinak.
ve státním bytě bydlet stejně dobře.
Zvolil jsem tedy, pro mne, jako A laciněji!
KLIČKA
pro řadového občana, jedinou
možnost. Vybrali jsme s manželkou
naše celoživotní úspory v naději, že
DOČKAJÍ SE NĚKDY?
neonemocníme, nerozsype se nám
pračka, televizor, ani náš historický
Těžko. Jde totiž o Zápaďáky,
Trabant, přidal jsem k tomu t.zv. veterány z druhé světové války.
“odškodné”, tj. doplatek mzdy za A jejich průměrný věk se pohybuje
práci na uranu, na to, co mi dosud kolem 78-80 let. V roce 1945 se jich
nebylo vyplaceno, jsem si vypůjčil do ČSR vrátilo asi 7 000, dnešních
a koupil si dvě panelákové dirky. dnů se z nich dožilo asi 1500 -1800.
V nich konečně spokojeně dožíváme
Bylo by jistě zbytečné při
pomínat, jak krutý osud jim připra
dny, které nám Bůh ještě vyměřil.
Nyní se dovídám že pan premier vili komunisté po svém Vítězném
dostal přidělený byt mimo únoru. Pokud neemigrovali, ocitli se
pořadník, který, jak jsem si ověřil, mnozí z nich na popravištích, nebo
stále ještě existuje. Nic proti tomu, alespoň v kriminálech a koncen
pan premier jako reprezentant tračních lágrech. Jen menší část
státu nemůže bydlet ve 2 + KK, jako z nich byla postižena “pouze” vyha
bydlím já, ale přece jen mne napadá zovem z každé jen trochu slušnější
kacířská myšlenka:
a lépe placené práce. Celých dvaa
Pan Ing. Baudyš, v době, kdy byl čtyřicet let je komunisté všemožně
ministrem a mohl také uplatňovat deptali, i s jejich rodinnými pří
nárok na byt, prodal svůj restitucí slušníky. V listopadu 1989 i jim
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Dne 12.5.1995 byl uskutečněn
ustavující sjezd Sdružení
politických vězňů 1948-1989.
Sjezd se konal v budově
Magistrátu hlavního města
Prahy ve velké zasedací síni.
Sjezdu se zúčastnila také naše
členka paní Paula Mattras z vel
vyslanectví USA. Pozdravit náš
sjezd přišel také pan primátor
Hlavního města Prahy RnDr.
Jan Koukal.
Do výboru byli zvoleni:
Klička Miroslav,Viková Naďa,
Nechvátal Miloš, Bažant Karel,
Král Karel, Doležal Stanislav,
Nechvátal Jaroslav, Nebeský
Richard, Krása Zdeněk, Uher
Václav, Stránský Stanislav
Erenberger Josef, Zenkl Jan
Na schůzi výboru SPV,
zvoleného dne 12. května 1995
byla provedena volba členů SPV
s tímto výsledkem:
Stránský Stanislav
předseda výboru a Sdružení
polit, vězňů
Nechvátal Miloš
místopředseda
Erenberger Josef
tajemník
Komise:
Nebeský Richard, Doležal Sta
nislav - bezpečnostní
Zenkl Jan - politická
Viková Naďa - ekonomická

Adámek Miloš, Krása Zdeněk,
Uher Václav - zdravotní a so
ciální

Nechvátal Jaroslav - právní
Klička Miroslav - vedoucí redak
ce

Weiser Luboš - kontrolor SPV
(zvolený kontrolor není členem
výboru)

pane redaktore, nemohu spát ...
Děkujeme Vám, pane prezidente.
Děkujeme Vám, pane premiére.
Děkujeme Vám, paní a páni
poslanci. Mohli jsme snad oslavit
lépe?”
JIŘÍ POKORNÝ

Věrni zůstali - vydává Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89, redakce a administrace Praha 8, Křižíkova 97. Redakční rada

JUDr. Miroslav Klička, Zdeněk Krása, Karel Král, Jiří Pokorný, Václav Uher, Luboš Weiser. Sazba a tisk PRINTE A, Praha 9 - Horní Počernice,
Náchodská 754. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt č.j. 1223, registrace u min. kultury ČR pod číslem MK ČR 7192.

N ej o b líb e n ě jš í p o litic k ý v ězen n a š í p o s tk o m u n istic k é v lá d n í g a r n itu r y se k terý m j a 
ko s jed in ý m js o u o c h o tn i se p o d íle t na mo
c i . M rtvý p o litic k ý v e z e n je dobrý a p ř i j a 
te ln ý p ro tu sp rá v n o u in te r p r e ta c i v í t ě z s t 
v í p rav d y a lá s k y nad l ž í a n e n á v is tí. V .H .

Komunisté a jejich přičinliví
slouhové se nemínili vzdát příliš
snadno. Pohotově se začali ozývat
v tom smyslu, že jsou na obzoru
nové křivdy, že nelze směšovat
zásluhy za osvobození s tím, co
následovalo ... Ale samozřejmě je
vůbec nenapadlo si uvědomit, že
kdyby nebylo těch, kteří mají být
ze zákona vyloučeni, nebylo by
tohoto zákona vůbec zapotřebí.
Jenže - to bychom toho na nich
chtěli moc.
Situace byla nadále příznivá.
Přípravy na oslavy padesátého
výročí porážky fašismu i konce
druhé světové války vrcholily,
pohodu příliš nepokazilo ani
sdělení, že nebude možno
uskutečnit vyznamenání některých
účastníků zahraničního proti
fašistického odboje proto, že
vyznamenání nebudou včas
vyrobena. Nu což, řekli si jistě ti,
kteří se měli na co těšit. Hlavně že
budeme konečně alespoň sym
bolicky oceněni. A není vyloučeno,
že i když cílem jejich snažení nikdy
nebyly peníze alespoň někteří už
uvažovali co si koupí, kam podívají,
jak splní nějaké přání svým
vnoučatům ... Nekoupí, nesplní.
Dne pátého května prezident Havel
zákon vetoval.
Podle mluvčího prezidenta L.
Špačka měl V. Havel na mysli
vyzvat vládu aby podala vlastní
návrh zákona. Předseda vlády V.
Klaus se k danému problému vy
slovil takto: “Máme strach s touto
věcí začít kupčit. Za takovou věc,
jako je účast v odboji se dávají řády
a medaile.” Zajisté. Za normálních
okolností tomu tak bývá. Jenže prožili Zápaďáci všechna ta léta
od skončení války normálně? Bylo
a nepochybně ještě bude k této
otázce řečeno mnohem více slov.
Slova nic nezmění na skutečnosti,
že ten zbytek zahraničních vojáků,
které komunisté doslova zadupali
do prachu, nemá nikdo ze skutečně
vlivných snahu pozvednout. Ani
něco takového připustit. Pravý stav
věci nejspíše nejvýstižnějiv vystihl
v rozmluvě s redaktorem Českého
týdeníku Martinem Mejstříkem
Jaroslav Chmelík: “Všechno je to
fraška, pane redaktore. Zákon byl
o něčem jiném, než jsme chtěli,
a nakonec prezident stejně všechno
vetoval. A nedivím se mu - kdyby
tu almužnu podepsal, shodil by vše,
co za poslední roky pro ochranu
estébáků udělal. Nemohu spát,

i

aděje, bohužel jen svitla.
• dlouho a bylo zcela zřejmé,
nyní se žádnou zvláštní
stí nemohou počítat. Jeden
z nejmladších veteránů, bývalý pi
lot RAF Jaroslav Chmelík se
rozhodl na problémy Zápaďáků
upozornit. U svých bývalých
spolubojovníků se s přílišným
pochopením nesetkal. Připadalo jim
to jako škemrání o almužnu.
Jaroslav Chmelík se nenechal odra
dit a jal se korespondovat s četnými
institucemi i jednotivými před
staviteli ČSFR. Marně. Odpovědi
byly sice různě formulovány,
jednoznačně však odmítavé.
V roce 1994 předložila zvláštní
komise Sdružení zahraničních letců
(Úlehla, Šiška, Špaček, Chmelík)
poslanci Janečkovi (KDU-ČSL) ná
vrh na finanční rehabilitaci západ
ního odboje: Jednorázové odškod
nění, úpravu důchodů a to i vdovám
po padlých vojácích, lékařskou péči
včetně léků zdarma. Rok 1995 se
jevil pro přijetí navrhovaného záko
na jako mimořádně příznivý vzhle
dem k tomu, že je rokem význam
ného výročí - 50 let od porážky
fašismu.
Skutečně. V předvečer tohoto
výročí, 20. dubna přijala Poslanecká
sněmovna parlamentu zákon o
ocenění zahraničního odboje. Vedle
morální satisfakce měli zahraniční
vojáci obdržet částku 100 000
korun, vdovy po padlých polovinu.
Výjimku však měli tvořit ti, kteří
se aktivně podíleli na potlačování
demokracie v Československu.
V návrhu zákona byly tyto osoby
taxativně vyjmenovány. Zjedno
dušeně vyjádřeno - šlo o estébáky a
jejich spolupracovníky, milicionáře,
členy akčních výbor NF po únoru
1948, i prověrkových a normali
začních komisí po 21. srpnu 1968.
Neměly však být činěny žádné
rozdíly mezi bojovníky z východní
či západní fronty, překážkou
nemělo být ani pouhé členství
v KSČ.
Jedna třetina poslanců hlaso
vala proti. Jednomyslně všichni
poslanci za KSČM a Levý blok,
většina poslanců soc. dem. a LSNS,
asi polovina “nezávislých”, což
ostatně nikoho nemohlo překvapit.
V každém případě - díky Vám,
pane Janečku, díky Vám, páni
poslanci, kteří jste hlasovali pro!
Díky za to, že se někdejší hrdinové
nebudou muset konečně ^na sklon
ku života tolik omezovat.

