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Volynské dívky a ženy,
které bojovaly dobrovolně
v českosl.armádě za'II.svět
války na různých úsecích bo
jového nasazení jako na př.
v tomto případě u protiletadlového kulometu si zaslouž:
nejvyšší uznání a úctu. Čas
téŮSazory některých našich
dívek a žen v cnešní ČR jež
se domnívají, ž*e v jejich
případech šlo spíše o touhu
po dobrodružství a argument
vlastenectví či touhu přis
pět k porážce nacizmu pova
žují za vedlejší v jejich
motivaci. Jsou to však vět
šinou ti lidé a bohužel je
jich spíše 90% než méně,kte
ří se obdobným způsobem dí
vají i na odpor proti komu
nismu a všechny protagonis
ty tohoto odporu považují
přinejlepším za snilky.Stále*
platí obdiv k tem Čechům,kteří se umí chytře všemu vyhnout.
VH.
Oponent by nebyl nepřítelem,
Dárky muzeu KPVČ

Dospět k dohodě

Obdrželi jsme dopis tří členu
litoměřické pobočky KPV, kteří
doporučují ukončit spor mezi
politickými vězni. Vypracovali
obsáhlé pojednání o dvaceti
bodech a sledují usmíření a
sblížení v KPV. V minulém čísle
jsme přinesli článek: Dohodli
jsme se, že se dohodneme ...
Sleduje totéž, co sledují členové
pobočky v Litoměřicích: Za
sednout ke kulatému stolu a
posoudit všechny pravdy,
omyly a přehmaty a snažit se o
obnovení muklovské solidarity.
Komu prospěje a komu uškodí
rozdělení KPV? Tři muklové
z litoměřické pobočky KPV:
Hrdlík, Oliva a Richter
doporučují setkání se zástupci
ústředí, pražské pobočky a
zástupci redakcí a vyslechnutí
každého řečníka a respek
tování fakta a svědectví.

Uvnitř

ale partnerem při hledání
pravdy. Uvidíme, jak se jednání
budou vyvíjet a zda odstraní,
třeba postupně, neshody a
dospějí k dohodě.
-jsk-

V minulých dnech věnoval
muzeu třetího odboje v Příbrami
náš bratr Oldřich Nosek z Hradce
Králové několik zajímavých dárků:
sošku mima, který na natažené ruce
nabízí své srdce na dlani jako sym
bol své dobroty. Dále tři muzikanty,
kteří po skončené vojně chodívali
vandrem po vlasti jako propuštění
vysloužilci. Tyto výstižné postavičky
zhotovil básník a politický vězeň
Vladimír Hulena, člen KPV
v Hradci Králové. Sošky modeloval
z chleba a slinami jej výborně
zpracoval, aby se nechaly formovat.
Dále předal samizdatové básně VI.
Huleny Zpívám Láskou. Tyto
kuriozity, které byly z kriminálu
proneseny, budou jistě pro muzeum
dobrými exponáty a budou tam
nejlépe uchovány.
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Vydání ,originálního letáku z posledního období československé diktatury, kdy
na jedné straně se již část mocných připravuje k předání své politické moci
výměnou za moc ekonomickou, avšak druhá část v té chvíli mocnej-ší a. sepjatá s
otevřenou podporou okupace naší země SSSR ještě při chcípání mocně koně.
VH.

oltáři hýbal kříž. Do obce se tehdy
po zprávě sjížděli věřící z blízka i

dáli. StB
z

této skutečnosti

Toufarově případu popírá.

a za tři dny zemřel. Lad. Mácha,
podle svého advokáta Miroslava
Kříženeckého, jakékoliv násilnosti

v

Usvědčuje ho však výpověďdnes již
mrtvého vyšetřovatele z roku 1968.

šetřovalelé tehdy vzali L. Máchu do
vazby a obvinili ho z vraždy. Později
vlivem politických událostí bylo
vyšetřování zastaveno a v r. 1970
bylo projednávání případu vůbec
odloženo. Toufara pohřbila StB pod
falešným jménem do společného

mezitím jmenován velitelem
Sdružení pro pomoc mentálně
posádky v Klatovech. Karel,
postiženým. Zde své kvality a
vojenský akademik, se zde seznámil schopnosti osvědčil při mezi
s budoucí manželkou. Putovali po národních sportovních hrách
různých místech, až zakotvili mentálně postižených v Klatovech
v Liberci. Jejich šťastné manželství r. 1991. To se již projevilo věznění
^přerušila StB téměř na 14, let. na Jáchymovsku při těžbě uranu.
Okusil, co to je Ruzyň, Pankrác a Podstoupil operaci, která přinesla
jáchymovské lágry. V Leopoldově se zlepšení. Po dvou letech však nemoc
sešel se švagrem Jaroslavem, propukla s novou silou a pak přišly
poznal Valdice a Minkovice, kde těžké dny umírání. Karel Janota byl
lisoval skleněné korále. V Kar- od vzniku pobočky KPV v Klatovech
touzích pracoval v lisovně bakelitu, jejím předsedou. Zde odvedl mnoho
bez jakékoliv ochrany před práce. Mám na mysli významnou
fenolovými výpary. Domů se vrátil akci loni, kdy byl v Klatovech
v dubnu r. 1967. Krátký čas odhalen památník mistra Zoubka u
pracoval v zemědělském družstvu Hradeb k paměti všem obětem
v Červeném Poříčí, v Dřevařských
násilí a komunistického teroru.
závodech a v mlékárně. V r. 1968 Slibovali jsme si to v těžkých dobách
byl přijat jako šofér infekční sanitky všichni, že budeme vzpomínat na
v Klatovech. Byl stále činný a stačil ty, kteří položili životy v dolech,
vychovat dva syny. Byl předsedou

hrobu na sm utně proslulém
v Ďáblicích. O farářově

V květnu dopsal Karel Janota,
předseda okresní pobočky KPV
v Klatovech, knihu svého života.
Narodil se v Terezíně r. 1925.
Kolem vojáků prožíval svoje dětství.
Rušné doby první republiky
prožíval v Českém Těšíně, kde byl
jeho otec velitelem posádky. Pak
přišla Podkarpatská Rus a útěk celé
rodiny zpět do Roudnice n. L. Pak
přišel Protektorát a zatčení jeho
otce. Karel byl vyloučen ze studia
na gymnasiu a musel se starat o
matku. Začal pracovat jako kočí na
roudnickém statku. V revoluci 19-15
se zúčastnil se zbraní v ruce
osvobození Roudnice. Otec se vrátil
s podlomeným zdravím a Karel
dokončil studia na zemědělské
škole. Přihlásil se do vojenské
akademie v Hranicích a v r. 1947
byl vyřazen jako poručík. Oteč byl

v korekcích, na útěcích a kteří pra
covali v nelidských podmínkách při
surovém zacházení a nedostatečné
výživě. Často říkával, až se mi
podaří tento záměr uskutečnit, pak
mohu umřít. Jeho osud a postoj byly
živým svědectvím, že dobrý člověk
stále žije. Nejen v pozitivním
smyslu slova, že nikoho neurazí,
neublíží, ale že pomáhá bližnímu,
hájí jeho práva a důstojnost,
obhajuje pravdu, lidská práva a
svobodu jednotlivce i společnosti.
Tak krásně zhodnotil činnost
zemřelého náš bratr Páter Vladislav
Sysel, farář v Libkově. Zvláštní
poděkování patří i jeho manželce,
která statečně vytrvala po jeho
boku a trpělivě nesla těžké hodiny
umírání a loučení.

hřbitově

Za Karlem Janotou, předsedou KPV v Klatovech

Máchův nadřízený vydal k zmlá 
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Ze spisového materiálu, který se
tehdy shrom áždil, vyplývá, že

Pomozte Hané Marvanové!

cení Toufara pokyn. Záhadnou smrt
faráře J. Toufara začaly úřady
vyšetřovat už v roce 1968. Vy-

zbraní v ruce bojovali za staré

■re-

tradice a za náš stát. Tak bychom
měli jednat vždycky a všichni...

Tato šestadvacetiletá matka čtyřletého dítěte
je obviněna z ^trestné ho činu pobuřování a výtrž
nictví. Skutečným důvodem vazby je její činnost
v Nezávislém mírovém sdružení, které bylo sp^luoznamovatelem manifestace k výročí vzniku Česko
slovenska dne 28.10.1988 na Václavském náměstí.

z

Hana Marvanové
poštovní ú^ad 614-YD9
161 02 Praha 6 - Ruzyně

vyvodila své závěry. Nařkla Josefa
Toufara, že je autorem podvodu.
V lednu 1950 ho příslušníci StB
zatkli a odvezli do valdické věznice.

a stranické -orgány,
pište jí do vazby na adresu:

Tehdejší strážm istr Lad. Mácha
dostal za úkol J. T oufara
vyslechnout a vytlouci z něho
přiznání, že si zázrak vymyslel.

K laus, jenž ocenil čin n o st

a UNPROFOR. Dle u jištěn í
ministra doc. A. Baudyše dojde i
k navrácení majetku ČSOL, který
byl legionářům zabaven v pade 
sátých letech. Slavnostní projev
k přítomným měl min. předseda

příslušníků I. a II. odboje, když se

V.

vazby a • ukončení

Bcstiální výslechy Toufar nevydržel

Pište žádosti f její propuštění z vyšetřovací

Z áhady kolem sm 'ti Jo sefa T oufara

Pomozte Hané JVfetrvanevé,
/2 6.11.1962, čtyřletý syn Lukáš/
V y.k
která nese následky za nás za všechny.

trestn íh o zákona z r. 1955, ze
zneužití úřední a služební moci a
z těžkého poškození na těle.
Jak známo, o Josefa Toufara,
který byl farářem v obci Čihošť na
Čáslavsku, se začala StB zajímat
během rep resí p ro ti církvi
v padesátých letech. StB tenkráte
inscenovala tak zvaný "čihošťský
zázrak", při němž se v kostele na

postižených končí ovšem ve vazbě.

Tak zvaným čihošťským
zázrakem se opět zabývá policie.

/

21. srpna a 28. října na Václavském náměstí.
Ne každý, kdo se zúčastnil, však odešel domů jen
zbitý či mokrý. U zadržených následoval zpravidla
postih a osočující dopis do zaměstnání. Pyramida

V souvislosti s tím to, snad nej 
znám ějším případem teroru a
násilností státní bezpečnosti, při níž
přišel o život čihošťský farář Josef
T oufar je nyní stíh án bývalý
příslušník tajné policie Ladislav
Mácha. Vyšetřovatel ho obvinil,
jiqdle dosud platného vojenského

Vážení spoluobčané,
mnozí z vás se zúčastnili manifestací

O d b o jáři jed n o tn ě

rre s dva tisíce přím ých V průvodu pochodovali veteráni
účastníků 1. a 2. světové války (i I.světové války v počtu 22, letci
s hosty ze zahraničí) absolvovaly z Anglie, bojovníci od Dunkerque,
celosvětový sjezd čs. legionářů. N orm andie, K yjeva, T obruku,
Cílem znovuobnovení Cs. obce Sokolova, Dukly a El-Alameinu, ale
legionářské je snaha po jednotě. i vojáci od P erského zálivu
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’’Varní zůstali” č.3/94

Příloha ke Zpravodaji č.6/95

Vážení čtenáři,
připravujeme
knihu

Účast
volyňských
Cechů
v
zápase
za
vznik
Československé republiky a za její osvobození od nacistické nadvlády,
která bude obsahovat kromě rozsáhlé textové části deset seznamů s více

než 3000 jmény. Značné potíže mají autoři při sestavování úplného seznamu
volyňských dívek a žen, které dobrovolně nastoupily do čs.vojenských
útvarů v SSSR. V odvodních protokolech je jich zapsáno jen kolem 150.
Autoři mají zatím v seznamu, který je dále uveden 407 jmen. K tradovanému
počtu 600 jmen schází tedy kolem 200. Všechný pokusy o doplnění seznamu
zatím selhaly. Obracíme se proto na vás s naléhavou výzvou, abyste
chybějící jména nebo jen doplnění údajů zaslali na adresu Jiří Hofman,
140 00 Praha 4, Lounských 8. Pište v tomto pořadí:příjmění za svobodnapo provdání,jméno, jméno otce, obec původu, rok narození, v kterém měsíci
nastoupila do armády. Nevadí, když některý údaj neznáte - snad ho doplní
jiní. V seznamu jsou údaje o jednotlivých osobách odděleny znakem /
(lomítko).

Kdo byl nespravedlivě postižen bude odškodněn
Úřad vlády České republiky
nám sdělil, že každý, kdo byl
komunistickým režimem nespra
vedlivě postižen a perzekvován má
být odškodněn. Výjimka je u těch,
kteří se podíleli na zločinech, či jsou
spoluzodpovědni za prosazování
komunistického režimu jako bývalí
činovníci, organizátoři nebo
podněcovatelé v politické i
ideologické oblasti. Výjimku tvoří i
ti, jimž byly poskytovány
neoprávněné výhody nebo byli
poživateli přetrvávajících výhod,
získaných v komunistickém režimu
jak ve vztahu ke vzdělání, titulům,
vyznamenání, tak i při vyplácení

nadprůměrných důchodů. Jinak
každý má nárok, aby byl
odškodněn, pokud mu nebylo
dovoleno vzdělání, ať již jako jinak
politicky smýšlející rodině či proto,
že se nezapojil do organizace,
režimem prosazující či propagující
komunismus. Dále by měl být
odškodněn každý, kdo byl poškozen
na zdraví při výkonu nucených
prací, přikázaných ministerstvem
práce a sociálních věcí. (Např. v pa
desátých letech referátem soudruha
Moravy při zařazování do předem
určených prací ještě před pro
puštěním z výkonu trestu.) Dále by

měl být odškodněn každý, pokud
neměl správný zápočet doby,
pracovní kategorii a výdělek do
původních úrazových a starobních
důchodů. Odškodnění by se týkalo
i všech, jimž nebyla poskytnuta
podpora v nezaměstnanosti, v pří
padech, kdy pracovní nebo sociální
úřad nebyl schopen nebo nechtěl
osobu zdravotně poškozenou nebo
politicky diskriminovanou zařadit
do výdělečného procesu. Měl by být
odškodněn každý, jemuž byly
zadrženy dávky z úrazového nebo
penzijního pojištění v rozporu se
zásadami demokratické společnosti,
respektující obecně uznávaná
lidská práva, ať již podle dříve

platných, anebo dosud pře
trvávajících zločinných komunis
tických nebo diskriminujících
předpisů. Konečně měl by každý
obdržet ušlou mzdu v důsledku
skončení pracovního
nebo
služebního poměru nebo členského
poměru k družstvu z důvodu
politické perzekuce nebo postupu,
poručujícího obecně uznávaná
lidská práva. Bližší informace
poskytne Úřad České republiky,
nábřeží E. Beneše 4, 110 00 Praha
1, Malá Strana.
-re-
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Příjmení za svobodna - provdaná Jméno, Jméno otce Obec původu nebo narození Rok narození!
Adámková - Kviderová Helena Moštěnice,Bludov 1925/Albrechtová - Křikávová Helena Podhájce 1923/Anderlová Olga. Stan.
Zdolbunov 1919/Andrlová - Kajerová Olga Dědova Hora 1922/Andršová - Dánišová Milena Dědova Hora/Andršová-Danišová
Emílie.Bedř Alexandrovka 1926/Andršová-Kozáková Marie.Bedř.Alexandrovka 1926/Balerová Marie Llbánovka 1921/Bal1 ková Kulhánková Elizabeth.Fr.Malin-Žitomir 1912/ Balounová - Bendová Miloslava.B.Kupičov 1921/Baničová Antonie M.Zubovština/
Bártová Anna,Václav Volkov 1927/Bártová - Dusová Anna.Jan Volkov 1926/Bártová - Kvašovská Helena Semíduby 1923/Bečková
- Pecová Emilie.Václ. Luck 1922/Bědunková Anna Zdolbunov 1912/Benešová Anna Dorohostaje 1898/Benešová - Semenďáková
Anna.Frant. Dubno 1920/Beranová - Jírsáková Evženie.Václ.Dubno 1923/Bílejová - Dostálová Stanísl.Jos. Teremno 1925/
Biličková - Karfíková Evženie.Jos.Zdolbunov 1918/BíIková - Andělová Olga,Václav Straklov 1919/Bilková - Cupalová Antonie
Krásilno 1924/Bi 1 ková - Pluhařově Věra,Václav Straklov 1922/Bí 1 ková - Vospálková Antonie,Ant.Zdolbunov 1925/EÍi něvská Růžena
Slavuta 1900/Blažková - Jelínková Anna,Josef Zdolbunov 1918/Bojarská - Mesnerová Růžena.Mitr.Luthardovka 1926/ Boruščíková
Olga^Straklov 1921/Branachová - Borská Anna Dědova Hora/Bubnová Ludmila,VIad Krosna C.1917/Budová - Lugertová Olga,Josef
Huleč 1925/Camprová - Nedbálková 01 qa„VIad.Dlouhé Pole 1925/Camprová - Pritolxiková Emilie,Rost.Dlouhé Pole 1925/Cinertová
- Vaňková Ludmil a, Alex. Mi rohošť 1914/Cápová Marie,£mil Michalovka-Rovno 1922/Cápová - Kotková Amalie, Emil Michalovka-Rovno
1920/Cápová - Nevečeřalová Anna Michalovka 1925/Cápová - Sedová Růžena Pokpsy 1922/Cermáková Helena Usovo 1926/Cerná Síťařově Olga,VIad.Dlouhé Pole 1926/Cervená - Simanovská Libuše Rovno 1903/Cerv^ná - Ungerová Evženie Rovno //Červenková
- Medvědová Helena.Ant.H1insk 1920/Čirková - Zajícově Anna.Leon Záhale 1924/Curdová - Jarmarová Milena.Vikt. Bakovce
1923/Daniluková Margareta Ostroh/Divišková - Bérková Marie.Jan Volkov 1927/Divišková - Lhotáková Olga Zdolbunov //Divišová
-^Marková Milena.Josef Mirohošt 1922/Dorošová - Lichnerová Valentina Dědova Hora 1922/Drbohlavová - Víznerová Evženie.Fed.
Dědova Hora 1925/Dudová Antonie Moštěnice.Bludov/Entová
- Vaculíková Božena Dědova Hora/Faloutová Emilie
Bakovce.osvěd.odmítnuto 1923/ Ficková - Altmanová Slavěna.Vlad Semíduby 1923/Filipčuková - Drvotová Olga Zdolbunov 1918/
Findejsová - Lomská Marie.Josef Zdolbunov 1920/Fleková - Kvapilová Anna,Josef Luck 1925/Fleogrová - Halová Evženie.Vlád
Krásné 1924/Flengrová - Hálová Jiřina,Vlád. Rovno 1926/Franěková Marie,Frant. Krošna Č. 1923/Fricová - Knápková
Antonie.Jos. Teresov 1923/Fronik Maria Zitomir 1923/ Giqlanová-Velikanovičová Vlasta Dubno 1920/ Grmelová - Machačova Věra
Straklov 1923/Grmelová - Pištová Marie Senkevičovka 1922/Hajnová(Hajná) Viktorie.Jos Dorohostaje 1926/Halámková - Nosková
Marie Zdolbunov 1924/Hamerniková Růžena Ostroh/Hejduková - Streitová Marie Luck/Hokešová - Gelbová Anna.Vladim. Lipiny
1926/Hokešová - Janáčková Anna Teremno 1922/Holcová-Rektorová-Kroutiliková Marie.Josef Vojetín 1914/Holecková - Novotná
Milada Volkov 1925/Holečková - Stoklová Emilie,Josef Volkov 1927/Holubová Kateřina Kupičov 1926/Holubová - Ledvinová
Ni na. Jakub Kupičov 1924/Horáčková Helena Závid.Huleč.Podlisky/Horáčková Helena, VI ad. Korostišev 1925/Horáčková - Kloučkové
Marie.Josef Kupičov 1914/Horáčková - Popovičová Marie Ostroh/Horáčková - Synková Marie.Josef Lipiny 1924/Horská - Malíková
Evženie.Vlad BJudov 1924/Hortová - Raimová Alžběta,Ludv.Pokosy 1922/Horynová Anna Kvasilov //Houdková - Volencová Jiřina
Huleč //Hovorková - JCacamonová Marie^.Jan Huleč 1925/Hrudková - Řepíková Lubina,Bohům.Volkov 1923/Hryciuková - Suchardová
Nataša Lpck 1924/Hušková - Filipovičová Anna Dědova Hora/Chmeliková - Vránová Novokrajev 1922/Chorošilová - Sedláčková
Tatiana Zornov 1922/Chumelová, Anna Ostroh/Chumelová - Maříková Anna Llbánovka 1926/Jakubovská Růžena.Josef Straklov 1925/
Janečková - Odstrčilová Božena.Josef Stromovka 1926/Janičková - Rachovská Antonie Timoty-Zitomir 1923/Jankovcová
Marie.Bohuši.Kupičov 1925/Jankovcová Emilie,Josef Kupičov 1915/Janouškova - Mikešova Slávka Dl.Pole 1924/Jansová Lorencová Ludmila,Ad. Vplkov 1924/Jelínková Olga,Antonín Korec 1918/ Jeníkovská Věra.Vladim. Straklov 1914/ Jersáková
Rozalíe Pokosy 1922/Jirásková Nataša.David Teremno 1921/Jirásková Ludmila Podhájce 1927/Jonášová Marie Kneruty/Jonášová
Vera.Vaclav Ulbárov 1921/Jonášová - Doležalová Lída Volkov 1923/Jonešová Marje,Karel Kazatín 1911/Jonová-Jupová-Machová
Antonie Vlád Kneruty 1923/Kadeřábková Věra. Josef Zdolbunov 1922/Kadeřábková - Čiževská Věra. Josef Zdolbunov 1902/Kalachová
- Síbenková Věra,Václav Rovno 1921/Karfiková - Boroličová Alia.Vladim. Zdolbunov 1922/Kašparová - Richterová
Františka,VI.Lipiny 1919/Kholová - Honsová Františ.,Jan Rovno 1920/Kchoppová Františ.Jos„ Luck 1912/Klabanová - Řepíková
Emílie.Ant. Malovaná 1925/Klicperová - Hreňková Pavla.Daniel Volkov 1924/K1iglová - Durčáková Halína,Alex.Zdolbunov
1920/Kliglová - Pánkově Marie,Alex.Zdolbunov 1922/K1ichová Marie Závid.Huleč,Podlisky/Klichová - Martinková Marie
Rovno/Klimova Halina Rovenská ob. 1920/Klosovská Helena Dědova Hora Kociková - Rabasová Božena,Josef Volkov
1924/Kolomazniková,
Lida.Vlád.Luthardovka
1924/Koptová-Klicperová-Halbštatová
Libuše.Vlád
Luthardovka
1927/Korenqová-Josiáková-Ivancová Viktorie,Tr.Kiverce 1922/Kostková - Marťanově Jiřina, Jan Dubno 1926/Koutecká Naďa.Demeter
Orzev 1926/Kovalčuková - Habešová Zofie Noviny 1928/Kovandová Alžběta.Ant.Ploska 1909/Kovandová - Rajcinová Ludmil a,VI ad
Petropavlovsk 1922/Kozáková Emilie,Frant Lipiny 1925/Kozáková - Bartejsová Anastazie.Fr.Lípiny 1927/Kozáková - Košťálová
Anna Luck 1925/Kozáková - Kyselová Milena Luck 1924/Kozáková - Masláková Emilie,Frant.Lipiny 1925/Kozáková - Prokúpková
Zdena,Josef Luck 1902/Kozáková - Sanitráková Libuše.Jar. Luck 1924/Kozlíková Anna / 1920/Kozubášová - Kamarytová Marie
Ostroh 1922/Králová - Kechrtová Věra Kvasilov 1919/Králová - Novotná Lída.Antonín Zdolbunov 1918/Kratochvílová Slavie.Jos.
Alexandrovka 1921/Kratochvilově - Durišová Alžběta Dědova Hora 1918/Krejbichová - Loudově Božena.Jar. Kupičov
1924/Krejčíková Olga. Vladim. Okolek 1928/Krejčíková - Kašparová Ludmila Zdolbunov 1919/Krejčiková - Pěničková Olga Zitomir
1926/Krejciková - Svítková Emilie.Vlád. Vidumka 1925/Krejčová - Laubová Naděžda.Ivan Zaborol-Rovno 1927/Krupařová Filipčuková OJ^a.Vladim. Luck 1921/Krupařová - Husáková Helena.Jaros.Mirohošť 1919/Křivková - Hlaváčková Jiřina,Alex.
Voikov 1925/Krí zková - Jiráková Ji řina. Ant. Zdolbunov J.926/Kubištová Emilie,Frant Hrušvice 1915/Kučerová Helena. Alex. Noviny
C. 1923/Kučeroyá - Markupová AnastazieJ Noviny Č.1925/Kudrnová - Závodská Milena.Josef Huleč 1925/Kulhánková Marie
Kulhánková - Balíková Lízá,Frant. Malin-Zítomir 1909/Kulhánková - Popková Olga.Vladim.Olšanka 1926/Kulichová Anna.Vladim.
Lišče 1924 Kulichová - Bauchová Emilie,Václ. Stromovka 1926/Kulichová - Cívková Marie Stromovka/Kulichová - Němcová
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Anastazíe.J
Stromovka 1926/Kunášková - Korbová Marie Moskovštína 1927/Kvapilová - Šenkbauerová Anna,Josef Luck
1925/Kyselková Marie,Jaroši Kupičov 1921/Kyžček Irina Zdolbice 1926/Ledvinová - Benešová Anna.Frant. Dorohostaje
1898/Ledvinová - Šímová Marie,Otak.Kupičov 1924/Lenochová - Herínková Božena, Jos. Vol kov 1923/Leščuková - Stará Marie.Peter
Křemenec 1919/Lhotáková - Rodáková Olga Zdolbunov 1903/Línhardová - Kulichová Irena,Jan Mirohošt 1925/Lizálková
Ludmila,Jos.
BLANIK-členka
1916
vedeni/Lobková
Nekolová
Marie.Josef
Moldava
1920/Ludvíková
Tichá
Františka.J.Vladim.Volyňský 1917/Majerová - Kulhánková Věra.Václav Vrbav1926/Malá Anna Dědova Hora Malá Olga.Sergej
Zdolbunov 1902/Maláková x Poustecká Marie,Alex. Miluše 1921/Maláková - Sormová Emilie Luck 1922/Malínská Anna.Václav
Kvasilov 1889/Malinská -Černá Jana.Josef Luck 1923/Marková - Pasecká Helena.Josef Ostroh 1918/Maršíková - Bystřická
Zinaida.Vas.Kiverce 1924/Martinková - Jurigová Věra.Rudolf Kvasilov 1922/Martinková„ - Kastnerová Emilie,Václ,Zitornír
1919/Martinková - Nováková Anna.Josef Kvasilov 1921/Martinková - Repaská Anna.Václav Zítonur 1923/Masopustová - Soprová
Marie Zdolbunov 1925/Mašková - Michajlovičová Marie.Václav Kupičov 1921/Mašková - Stybliková Zofie, Lysina 1918/Matějicková
Anna Terem.Kopče.Stcom. Matějíčková - Uhlířová Marie Verchovsk.Bakovce/Matušková Anna Dubno ? 1921/Matušková - Procházková
Olga.Václav Krošna Č.1922/Maulerová - Burlačenková Věra,Josef Olšanka 1918/Maulisová Lucie^Jan Zityň 1919/Maximíliánová
Melanie,Petr Dubno 1899/Medková - Bárková Paví a.Václav Luttiardovka 1920/Medunová - Sánová Marie.Vladim Mirohošt
1927/Melasová - Kozáková Marie.Frant.Lipiny 1914/Melniková - Celibková Libuše Kyjev 1924/Mesnerová Klaudie.Václ.Luck
1914/Mesnerová - Czerkesová Evženie,Ant.Luck 1924/Mesnerová - Zavřelová Tatiana Luck/Mezenská Libuše.Josef„Kupičov
1922/Michálková - Rodáková Lidie,Josef Zdolbunov 1922/Milerová - Oberajtrová Anastazie.Vl Kopče 1924/Millerová - Řeháková
Nina.Vladim. Kopče 1924/Mironová - Nosková Věra.Michal Luck 1926/Morávková Anna.Josef Sergejevka 1927/Mošovská - Záveská
Marie Hlinsk ?/Mrázová - Pavličová Helena.Josef Dědova Hora 1926/Muchová - Špačková Zofie,Anton. Luck 1923/Nedbálková Siťařová Olga Dlouhé Pole 1925/Nedková - Berková Pavla Luthardovka 1918/Nekolová-Lobková-Chudá Marie.Josef Moldava
1920/Nemešová - Tylková Valentina.Em.Dědova Hora 1926/Nepovímová Věra.Václav Ulbárov 1898/Nepovímová - Tyřlová
Lidie.Vladim.Rovno 1925/Nosková Eugenie.Em. Hrušvice 1911/Nosková Věra.Fedor Kvasilov 1919/Nováková Slávka,Václ Semi duby
1926/Nováková - Boblachová Helena Luck 1925/Nováková - Maňhalová Libuše.Josef Noviny.C. 1925/Nováková - Schejbalová
Marie.Josef Moskovštína 1920/Nováková - Skrabánková Marie,Vladim Hlinsk 1925/Novícká - Hřibová Alia,Nikolaj Oržev
1924/Novická-Kalinová-Kurucová Natalie.Nik.Oržev 1924/Novotná Helena.Ant. Ulbárov 1923/Novotná Anna ? Volyň 1920/Novotná
- Diasová Naděžda.Jos. Dubno 1924/Novotná - Majkráková Li da.Josef Zdolbunov 1924/Novotná - Maulisová Li da.Antonín Zdolbunov
1918/Novotná - Miškejová Marie.Alex. Mirohošt 1918/Novotná - Mrázková Libuše,Vlád. Straklov 1925/Novotná - Růtová
Věra.Václav Zdolbunov 1919/Novotná - Veselá Antonie Luck/Olšanová Tatiana Olšanka/Olšanová - Tesaříková Markéta,AI.Olšanka
1923/Otmarová - Kelnarová Anna,Vladim.Moldava 1922/Pacáková - Nandrášová Marie,Ferdin.Kopče 1922/Pacáková - Šimečková
Emilie.Frant Kopče 1924/Pajerová - Malásková Anna Dubno 1921/Pajerová - Stárková Marie,Vladim Libánovka 1921/Pařezová Nouzová Emilie.Karel Huleč 1917/Pařízková Božena Dědova Hora/Pařízková-Engelová-Nováková Helena,Ant. Holatín
1919/Pastorková - Ouzká Anna.Frant. Kvasilov 1920/Paščuková Maríe.Jan Kopče 1914/Paterová - Pecháčová Evženie.Vlád Nesvíč
1926/Paterová - Smolíková Marie,Ant. Malovaná 1924/Paterová-Vavřečková-Vranková Antonie.Ant. Malovaná 1922/Pavlíková Pilná Marie Zdolbunov 1913/Perná Ludmila.Václ Kvasilov 1880/Perná-Šuttová-Beranová Ludmila.Ant. Zdolbunov 1909/Petrasová
- Pešková Helena, Frant. Kvasí lov 1926/Petrová - Sisáková Anastasie/Pilná - Tušakovská Vlasta, Ant. Dědova Hora 1926/Pi ndi ková
- Lukešová Emilie Volkov 1923/Pišlová Anna.Josef M.Zubovština 1919/Pišlová - Hnojílková Maríe.Jan M.Zubovština 1895/Pišlová
- Kvapilová Marie. Josef M.Zubovština 1921/Pišlová-Matoušková-Korousová Pavla. Josef M.Zubovština 1925/Pluhařová Luba. Václav
Hulec 1923/Poliščuková - Strnadová Olga.Silves.Straklov 1921/Popová - Vránská Olga VI.Vol.1924/Pospíši1ová Marie
Závid.Huleč.Podlisky/Pospíšilová Emilie,Karel Mi rotín 1916/Pospíši1ová - Sirková Vlasta Závid.Huleč.Podlisky/Prášilová
- Naimanová Milena,Ant. Miluše 1923/Procházková Marie Terem.Kopče.Strom./Prošková Anastazie Těšin-Luck 1905/Průšková Mužíkové Věra.Vladim.Hlinsk 1919/Prúšková - Rajmová Olga,Vladim.Hlinsk 1924/Průšová - Prokešová Helena.Josef Mirohošt
1921/Přišovská - Kloučkové Marie Teremno 1922/Ptáčková Emílie Dědova Hora 1903/Radvanská - Sterkezová Helena Ledochovka
1924/Raizová - Veberová - Vrbová Jana Luck 1925/Rálišová - Krynícká Libuše.Josef Varkovíče 1919/Rampasová - Ditrichová
Libuše.Vlad.Ivanovka 1922/Rážová Anna.Josef Rovno 1927/Rážová Lida.Mikuláš Rovno 1923/Rážová
- Kirchnerová
Tatiana,Mik.Rovno 1925/Rážová - Vojtěchpvská Věra,Mikuláš Rovno 1922/Réblová - Vlasáková Li da,Jiří Malovaná 1926/Rollerová
Marie.Josef Buderáž 1925/Roonová - Zidlická Nina.Ivan Kvasilay 1921/Roušalová Anna.Alexan. Okolek 1922/Rudenková
Naděžda,Trof.Straklov 1921/Rysková - Androščuková Olga Zálesí 1920/Reháková - Chmelařové Marie.Teodor Luck 1925/Skřivánková
- Suchoparová Věra.Jarmil Straklov 1923/S1 aninová-Lucuková-Patlajenková Jiřina.Václ .Bušče-Mizoč 1923/Sobotěnková - Imrová
Alexandra.Al.Volkov 1924/Soldonová - Labanová Libuše Straklov 1922/Soldonová-Veverková-Isopová Libuše.Jan Straklov
1925/Somolová - Predmerská Jiřina,Vlád. Hlinsk 1920/Somolová - Stefanpvská Milena.Vlád. Mirohošt 1919/Stibúrková Kladivová Marie,Vladim.Ludhardovka 1927/Stránská - Novická Ludmila,Vin. Česká Ves 1893/Studníčková Štěpánka,Mir.Znosiči
1900/Studničková - Horálková Lída. Jaroši. Kyjev-okolí 1925/Suchá - Zárecká Ji řina, Václ .Kněhyňky 1925/Suchomelová - Fišerová
Marie„Vladim Moldava 1925/Svítková - Antošová Olga.Vladim. Noviny 1911/Svobodová - Vítková Jiřina,Josef Mirohošt
1925/Šantrochová Leokadie.St. Záhaie 1924/Šebestová - Mitrovská Libuše.Boh.Kupičov 1917/Sebestová - Boloková Dobromila
Boratín 1921/Sedová - Holcové Anna Ludhardovka/Šedová - Sopínová Olga.Andrej Dlouhé Pole 1923/Sedová - Žroutové Maríe.Jan
Moldava 1916/Šimanovská - Holbová Halina Rovno 1923/Šimková - Tassová Marie,Frant.Hlinsk 1922/Simoníčková - Magdičová
Marta.Vladím Volkov 1926/Šimonovská Libuše Rovno 1903/Šimsová - Kovandoyá Alžběta Verchovsk 1918/Šimunková
Ludvika.Vlad.Volkov 1923/Simunková-Botašová;Hrdonková Vladimíra Závidov 1922/Sinkařová „- Veinertová Marie Buderáž
1922/Sircová - Sýkorová Marie Moštěníce 1921/Slaňhofová - Cechoyá Marie,Václav Moldava 1925/S1 apáková - Nováková,Alexandra
Semi duby,1910/Smidtová - Malínská Irena.Václ av„Mlynov 1925/Šmolíková - Somolová Naděžda.Eman Hlinsk 1888/Spačková Gramišová Libuše.Josef Dažva 1927/Špačková - Slégrová Marie.Václav Mirohošt 1922/Stěpánková Slávěna.Jos. Stromovka
1925/Štrojsová - Sochorová Ludmila.Stef.Kvasilov 1926/Tabulková - Nágelová Marie.Anton.Kozín 1922/Tamchinová - Beitlová
Olga.Vladim.Dorohostaje 1924/Tamchinová - Gregorová Leonida.Alex Malovaná 1927/Tenqlerová Anna.Václav Mirohošt
1922/Tesařová - Pjopovičová Marie.Josef Moldava 1925/Tíchá Luba,Jan Podcurkov 1919/Tomaševská Anna,Josef Lipíny
1921/Tomášová - Kačerové Jiřina,Vlád. Kvasilov 1926/Tomášová - Stárková Anna,Václav Sofievka 1913/Tomšova - Sabadosová
Emilie Luck 1917/Toušková - Kašparová Anna.Antonín Huleč 1923/Tušakovská-Denková-Husáková Nonna,01exan.Zdolbunov
1918/Tvrdá-Koutecká-Štrosová Růžena,Adolf Michalovka-Rovno 1923/Uldrychová Naděžda Huleč 1922/Urbanová Olga.Václav Huleč
1909/Vajcová - Bohumilové Olga, Josef Podcurkov 1898/Valášková Anna Teremno 1921/Valentová Josefa.Václ .Lvov 1904/Valentová
- Battová^ Marie,Václav Lvov 1910/Valentová - Králová Anna,Václav Lvov 1906/Valentová - Vejnarová Ludmila.Jos. Miluše
1919/Valešová - Klocháňova Lída Olšanka 1925/Valoušková - Hajná Anna.Josef Lipíny 1921/Valoušková - Matějková Marie.Josef
Lipíny 1926/Vancáková Alžběta Ostroh/Vaňková - Červenková Milena Huleč 1925/Vantochová Anna Dědova Hora Vávrová
Božena,Karel Kupičov 1924/Vávrová-Gurelová-Budilová Marie.Josef Kupičov 1925/Venígerová-Dufková-Machová Věra,Josef Zálesí
1925/Venigrová Olga. Josef Zálesí 1920/Veselá Emilie. Josef Alexandrovka 1926/Veselá Lidie,Fedor Spasov 1919/Veselá - Bruhová
Naděžda.Ant.Moskovštína 1925/Veselá - Kozáková Emilie.Emil Sklíň 1926/Veselá - Kubisková Antonie,Václ Sklíň 1925/Veselá
- Slepkové Marie.Josef Michalovka-Dubno 1925/Větrovcová - Citterbergová Věra.Cyril Brišče 1926/Vignerová - Dobroshazevič
Nina Krásné 1922/Vignerová - Kopčáková Evženie.Leon Huleč 1924/Vichrovská Nina.Jindř. Lichačovka 1923/Vinterová - Kučerová
Marie Moskovštína 1925/Vitochová - Klabanová Anna Mlynov 1904/Vokáčová Břetislava.J.Moldava 1925/Vokáčová - Vaclavíková
Břetislava Moldava 1926/Vokračková Valentina,AI.Kyjev 1923/Volfová
Benešová Anna Dubno.Straklov 1900/Vondrpvá Mackovčinová Emilie.Anton Stromovka 1922/Vostárková - Valentová Marie M.Špakov 1925/Vostárková - Zďá^ská Marie.Josef Spakov
1925/Voženilková - Bajburová Jiřina.Josef Zdolbunov 1925/Vyletělová - Krejčová Evženie.Ant.R./no 1913/Vyletělová Lukačková Evženie Mirohošt 1925/Vyletělová - Pajerová Vlasta Mirohošt 1926/Zajícová - Barboríaková Emilie.Milos.Luck
1920/Zápotocká - Babincová Marie.Josef Kupičov 1924/Zaspalová-Hrubá-Rampasová Helena Olšanka 1925/Záveská Marie.Frant.
Dědkovice 1901/Záveská - Muchová Antonie,Petr Jesenice 1913/Zemanová Věra,Václav Luck Zemanova Naďa.Josef Vitoldovka
1925/Zemanová - Malínská Anna.Václav Luck/Zichová Anna.Václav Zolotijev 1923/Zikmundová - Plachá Naděžda Mirohošt
1922/Zítková - Klimentová Helena.Josef Kopče 1923/Zolerová - Havlíčková Stanislava,E.Rovno 1918/Žatecká Marie,Frant.
Kupičov 1927/Žižková Anna Rovno ?

Pán velkomožný odsuzoval buržoazní původ
Rodina JUDr. Otakara Hezkého zaujímala na Mlado
boleslavsku přední místo ve společnosti, komunistická partaj

V únoru 1960 lidový soud odsoudil dr. Hezkého za pobuřování
v Mladé Boleslavi za předsednictví (nabádal prý dělníky, aby zastavili
Antonína Josky v neveřejném práci a zesměšňoval prý výzdobu
zasedání rozhodl, že chování JUDr. k 1. máji) na rok do vězení. Soudu
Otakara Hezkého možno posuzovat se trest zdál být malý, odsouzenému
jako vícenásobné pobuřování proti naopak velký, protože mu poškodil
republice a v květnu téhož roku zdraví. Cílem vykonstruovaného
senát lidového soudu za před soudního přelíčení bylo stůj co stůj
sednictví V. Hoďáka a za účasti obžalovaného usvědčit a odsoudit.
soudců z lidu Kameníka a Těšitele Senát i prokurátor se snažili

jednání urychlit, výslech svědků
zestručnit, nežádoucí obhajobu
rušit a nedokončit. Svědci
obžalovaného nebyli připuštěni,
předseda senátu si při obhajobě
čistil nehty, nakonec požádal o
zkrácení obhajoby. Přísedící trpně
naslouchali. Když se svědek uřekl,
že někteří dělníci reptali, soudce
vysvětlil, že dělník nemusí být za
to potrestán, ale dělník-doktor ano.
Při poznámce, že svědek Votrubec
byl pod vlivem alkoholu kdykoli
mluvil s obžalovaným, senát se
rozhořčil, že dělník je na pití zvyklý
a vypít za směnu čtyři - pět piv není
nad míru. A uveden i případ ze

Sovětského svazu, kde se k rep
tajícím dělníkům připojil i tak
zvaný dělník, ale opravdoví dělníci
ho zahnali, protože k nim nepatřil.
Za strůjce tažení proti dr.
Hezkému možno považovat Jana
Kupce z trestního oddělení ONV,
kterému šlo o osobní mstu.
Odvolání dr. Hezkého krajský soud
v Praze v červnu 1960 zamítl.
Předsedal mu JUDr. Vojtěch Rudý,
vlastním jménem Rott. Přišel k nám
z Podkarpatské Rusi, v Užhorodě žil
jako pán velkomožný, měl služku,
kuchařku a bonu k dětem a dr.
Hezkého odsoudil za buržoazní
původ.
j

Rudolf Beran
před Národním soudem
Část 4.

Hácha "nevložil osud svého národa do rukou
Vůdce německé říše", nýbrž, že byl v Berlíně
znásilněn, gangstersky přepaden a že vše, co
Obhajovací řeč přednesená
sdělovalo Německo o návštěvě Háchově světu,
byl podvod a drzá lež. Celý svět věděl, že pod
ve dnech 28. a 29. března 1947
pisy Háchův a Chvalkovského byly vynuceny
hrubým násilím a že nemají platnosti. Celý svět
Slavný národní soude, jsem-li něčím vinen se
zřetelem k 15. březnu, pak jsem vinen také za
věděl, že ani já ani moje vláda nedali jsme sou
události mnichovské. Tehdy mne osobně volal v
hlas k Háchovu prohlášení, podepsanému v Ber
pozdních hodinách nočních pan prezident Dr.
líně.
Beneš a za jeho předsednictví stáli jsme abso
Pan prezident Dr. Beneš o tom ve vzpomenuté
lutně jednotní ve všech názorech zástupci všech
již knize na str. 131,149, 150 a 67 napsal toto:
koaličních stran: Hampl, Dr. Šrámek, Dr. Hodža,
"V notě ze dne 20. září 1938, kterou jsem od
Franke, Dr. Klouda, Dr. Klapka, Bechyně, Ježek,
mítal návrhy na odstoupení našich smíšených
Dr. Černý, Mlčoch, Dr. Krofta a Msgr. Stašek.
okresů v Čechách a na Moravě, jsem Anglii a
Francii výslovně napsal, že přijetí jejich návrhů
Byli jsme jeden duch - jedna linie - jedna myš
bude znamenat pád československá, brzy na to
lenka. Nikdy nebylo mezi námi jediného rozdílu.
jiných států středoevropských a na konec zni
Vždy byl naprostý souhlas. Pan prezident pak
ještě zvlášť se radil se stranou komunistickou.
čení Francie. To všecko se stalo."
"To všecko je nezbytně důsledek oné nemož
Osobně byl ve spojení s Francií, Anglií, Sovět
ským svazem i ostatními státy a celým naším di
né politiky západní Evropy, která skončila Mni
plomatickým sborem. Nebyl jsem tehdy ve vlá
chovem, a řady jiných politických a vojenských
dě, ale byl jsem při všech důležitých poradách a
chyb."
rozhodováních. Týmiž myšlenkami byl jsem ve
"Nacistické Německo nezničí jenom náš odpor
den při Mnichovu jako při 15. březnu, maje na
a boj proti němu, nýbrž prostý fakt, že ten ber
zřeteli jen národní prospěch. Je-li vinou, že jsme
línský hochštapler, z něhož si německý národ
tak jednali, že jsme stále žili v hrůze, aby stati
udělal tzv. Führera, dne 14. března 1939gangsíce českých životů nebyly lehkomyslně oběto
sterským způsobem znásilnil prezidenta česko
vány, že jsme se snažili zabránit nesmyslnému
slovenské republiky a Prahu druhého dne obsa
zničení Prahy a zabraňovali hromadnému vraž
dil. To byl ten jeho osudný den a sebevražedný
dění, které by v případě jediného nerozvážného
čin. Až do té chvíle svět byl ochoten snášet a tr
pět jeho existenci dále. Od tohoto dne byl ko
kroku nastalo, pak jsme všichni z tehdejší doby
nec. A to je pro mne hlavní význam a smysl 15.
vinni.
Dnes je známo, jak se Hitler díval na moji vlá
března.
du a jak s námi naložil. Umí si někdo představit,
Jak víte, já sám osobně si přál, aby válka, kte
jak by to bylo s námi dopadlo, kdyby tenkrát
rou jsem pokládal za daného stavu věcí nevy
hnutelnou, vypukla raději už v září 1938, před
stála u moci vláda orientovaná zcela jinak? Snad
nechybím, řeknu-li, že pravděpodobně by národ
Mnichovem. Počítal jsem s tím, že ji Hitler vy
volá, a proto jsem jako prezident, co k ní bylo
nedožil konce války ve svých domovech.
Vrátím se ještě podrobně k 15. březnu 1939,
vojensky a politicky u nás třeba, spolu s naší
ale zatím chci jen říci, že celý svět věděl, že Dr.
vládou připravoval a připravil. Ale Evropa ostatní
vítězství západu není malý.
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Málokdo asi ví, že naši letci
komunistů byli pronásledováni.
Odboj nutno ocenit!
například sestřelili deset procent
Není to problém nový, ale je o to
fašistických letadel. Tito lidé byli
V parlamentu i v nižších
složitější, ž se o něm přes 40 let
zrazeni vlastním národem dvakrát.
složkách činí pokus, jak odškodnit
nehovořilo a ž.e západní odbojáři
Jednou za fašistické okupace a
bývalé účastníky zahr. odboje.
upadli v zapomnění. V celé Evropě
podruhé, když se vrátili z ciziny.
Jedná se především o ty, kteří
probíhají oslavy' konce druhé
Zasloužili by si přinejmenším
světové války. U nás se o těchto
bojovali za 2. světové války na
odměny morální.
-jskutečnostech mlčí, ač podíl na
západních frontách a v období vlády

a zejména západní demokracie situaci tak ne
chápaly a v roce 1938 k válce připraveny neby
lý. Viděl jsem, že by bylo pro nás chybou, aby
chom šli za těch okolností do obranné války s
Němci sami.
15. březen pak změnil takřka všecko v celé
Evropě a v celém světě. Bídáctví berlínského re
žimu se v plném světle ukázalo, jak ostatně vši
chni, kdo znali poměry, očekávali. Téměř všichni
ti politikové států demokratických, kteří s ním
dělali politiku dohodování, sami nahlédli, kam až
věci došly. Patnáctý březen byl Hitlerův vrchol
ný zločin. A je charakterictické pro slepotu a cy
nismus berlínských nacistických dobrodruhů, že
si to ani sami neuvědomili. Když připravovali
útok na Polsko, pořád ještě věřili, že Francie a
Anglie udělají s nimi o Polsku druhý Mnichov ne
bo že nechají Polsko ve válce s Německem osa
moceno. Je pravda, byli i v jiných státech mno
zí, kteří tak soudili nebo by si toho byli přáli. Ale
pro velikou většinu slušného světa pohár přetekl
už 15. březnem a válka se stala v září 1939 nez
bytností.
A pracujíce zde ve svobodné cizině pro osvo
bození spoutané vlasti, zdůrazňujeme, že dnes
nežádáme od vás žádných zbytečných obětí.
Není třeba nyní podnikat nic, čeho by vaši utlačovatelé a nacističtí násilníci mohli proti vám
zneužívat." Tolik sám pan prezident.
Dnes jsme ovšem žalováni my, kteří jsme se
nesnažili ze všech sil o nic jiného, než o záchra
nu národa, že jsme snad to či ono opomenuli, že
jsme slovem, rozhlasem, tiskem neprotestovali,
že jsme zbraně nezničili a pod. Řada vojenských
svědků, především tehdejší šéf generálního štá
bu, se o tom tady vyslovila. Mohli jsme ovšem
rozhlasem protestovati, vláda mohla odletět do
ciziny atd. To vše by se mohlo stát, kdybychom
byli věděli, že hned nazítří vypukne světová vál
ka. Dnes víme to, co se 15. března 1939 a po
něm skutečně stalo. Nevíme však vůbec nic, jak
by se věci byly odehrály, kdybychom jednali ji
nak. Nevíme, jak by nás posuzoval sám národ,
kdyby nějaké naše opatření, jež by byl Mussolini
uznal aspoň za gesto, bylo by mělo za okamžitý
následek deseti nebo statisíce mrtvých a kdyby
se z Prahy byla stala hromada kamení. Kdo dnes
může říci, co by Hitler a Němci byli udělali při
jakékoliv formě odporu? Po sudetských bouřích,
jak mi tehdy sdělil ministerský předseda Eliáš,
Hitler v přítomnosti Neuratha, Franka a Göbelse

prohlásil k Chvalkovskému: "Lituji, že jsem 15.
března nezničil Prahu. Ale stane-li se tam ještě
sebemenší věc, dám z Prahy vystěhovat Němce
a rozstřílím ji." Po zkušenostech s Lidicemi, bu
de někdo z nás pochybovat o nebezpečí, jež na
nás z těchto slov čišelo?
Kdybychom já a moje vláda byli jednali 15.
března a po něm jinak, než jak se stalo, pak s
největší pravděpodobností lze tvrdit, že by nás
dnes proklínaly velké tisíce žen a dětí za to, že
jsme je připravily o otce a muže, aniž bychom
byli bývali s to zabrániti tím všemu dalšímu utr
pení, které za války na nás přišlo. Uzná-li tak
slavný národní soud, pak dnes může být souze
no a odsouzeno jen několik jedinců. Kdybychom
však tenkrát my, dnes souzení, byli učinili chyb
ný krok a dali se unésti prudkým hnutím mysli a
citem srdce jen aby se udělalo nějaké gesto, pak
by tento náš krok byl zaplatil národ. Dovolávám
se slov pana prezidenta Dr. Beneše, která pro
nesl v Londýně 23. 2. 1945 před návratem do
mů. Pravil, že při úspěších a velikých kladech
naší společné zahraniční práce je dalek zakrývat
fakt, že jsme i za hranicemi měli spory a že řada
věcí se může a musí kritizovat. Pan prezident
řekl dále: "Připustím, že se mohlo vykonat i více
než se vykonalo. Po této stránce kritika našeho
hnutí a naší vlády je nejsnazší. Vypočítávat totiž
to, co si kdo přeje, že se mělo ještě vykonat a
vyložit, že někdo jiný by to byl zcela určitě vy
konal a nebo vykládat, že to a to jsme chtěli
udělat a že se nám to nepodařilo, je, jak všichni
víte, politická kritika nejsnazší a v politice nej
běžnější; výtky takové se prostě nikdy ani vy
vracet nedají." Tolik pan prezident.
Mohl bych sám prostým citováním těchto slov
odpovědět na četné výtky, co že jsme měli dělat
a co že jsme nedělali nebo jinak dělali. U nás na
českém jihu se říká: "Když jdou páni z rady, jsou
moudřejší, než když šli do rady." Je tomu tak.
Já i všichni moji tehdejší spolupracovníci pro
žili jsme v kritické schůzi ministerské rady dne
15. března 1939 nejstrašnější chvíle svého živo
ta. Já prosil a zapřísahal Dr. Háchu, aby nepodpisoval. Jen na mé prosby, na mé žádosti, táhlo
se jednání na říšském kancléřství několik hodin,
neboť Dr. Hácha se zdráhal podepsat. Byly za
chyceny některé rozhovory Háchy a Chvalkov
ského z Berlína. Nebyly zachyceny všecky, ne
byly také zachyceny úplně. Nebylo zachyceno
vůbec, co jsem já Háchovi odpovídal, jak jsem
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ho prosil a varoval, jak jsem znovu a znovu žá
dal nepodpisovat. Jak by jinak mohlo dojít k vy
škrtnutí slov »jménem vlády«, kdybych tak ne
byl učinil? Vždyť Hácha o tom bezpočtukrát se
svým okolím hovořil a v zápisech účastníků bylo

již za války zaznamenáno. Já pevně věřím, že se
jednou ještě naleznou doklady zachycených tele
fonních rozhovorů, které do puntíku potvrdí má
- tvrzení a historickou pravdu.
»pokračován! příště«

25 let i Ve službách
svobodné žurnalistiky
III.
Mnozí mladí se stydí, že jsou
Češi, že rodiče pocházejí z bý
valého Československa za které
legionáři, vojáci a odbojáři včet
ně politických vězňů pokládali
své životy na bojištích a na popravišti. Náprava nebyla učině
na a viníci nebyli potrestáni, ba
naopak jsou ve svých politic
kých funkcích, samozřejmě už
jako superdemokraté a podni
katelé, zatím co jejich oběti
skomírají na úrovni životního
minima. Toto všechno vedlo k
našemu rozhodnutí přenést tě
žiště boje z exilu do ČR. Proto

Milo Komínek
tu dobu jsme jako noviny bojo
vali všemi dosažitelnými pros
tředky, které jsme v exilu měli,
zatím co jiní shromažďovali ma
jetky. Organizovali jsme de
monstrace a trvale informovali
západní vlády o zločinech ko
munistického režimu. Většinou
jsme získávali ke spolupráci i ji
né porobené národy. A při
demonstracích např. na 21. sr
pen byly vždy v průvodu a před

tribunou vlajky všech porobe
ných národů.
Musím dnes u této příležitosti
poděkovat všem spolupracov
níkům, kteří nám byli nápomoc
ni. Děkuji své manželce, která
mi byla trvalou oporou a do
vedla se uskrovnit ve prospěch
odboje. Děkuji svým dvěma sy
nům - Jirkovi a Petrovi (naro
zeni v Kanadě), kteří od svého
útlého dětství už věděli, že je
to boj za svobodu národa. Jako
děti rozdávali různé letáky, při
pravovali transparenty pro de-

jsme naši tiskárnu přemístili do
Frýdku-Místku. Chceme nadále
pravdivě informovat veřejnost
jaké události se kolem "převra
tu" skutečně odehrály a co z
toho vzniklo. Bohatí jsou bohat
šími a chudí ještě chudšími.
Nejvíce na to však doplatila
zneužitá mládež, která byla
oklamána a které se stále před
kládají různé »smyšlenky a fantasmagoriády«.
• « «

Čas byl neúprosný i vůči
nám. Zestárli jsme. Je mi již 69
let a manželce 65. Ale nevzdá
váme se a chceme nadále po
kračovat v bitvě o pravdu,
spravedlnost a svobodu. V
tomto roce 1995 máme i jubi
leum 5 let existence "Svědomí/Conscience" a celkově 25
let služby našim exulantům a
porobenému národu. Po celou

Jirka a Petr Komínkovi při jednom vystoupení v Kanadě
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Pestrá činnost KPV v České Lípě
Pestrá a bohatá je činnost
pobočky KPV v České Lípě. V lednu
a postupně i v dalších měsících
navštívili činovníci pobočky
nemocné či nepohyblivé členy;
Martu Himmerovou v Dubě, Květu
Svobodovou v Kunraticích, J.

•Do..lX<.bo

T

Kovaříka v Kunraticích a A. Čudu
v Heřmanicích. Návštěv se
zúčastnili předseda KPV E. V.
Vaněk, F. Heřman, předseda
revizní komise a J. Michal. S
nemocnými pohovořili, informovali
je o činnosti a plánech pobočky a

Členové pobočky se pravidelně
scházejí a pomáhají pobočce
v nemalých úkolech. Prof. Zdeněk
Pokorný jako starosta města má
stálý zájem o pobočku KPV a je
vlastně prvým sponzorem KPV
v České Lípě. Pomáhá nám
všemožně a nabídl pobočce pro
schůzování zasedací síň městské
rady a k ev. podnikům oddávací síň

monstrace a byli všestranně
nápomocni.
Jako malí muzikanti vyhrávali
na koncertech, tribunách mezi
národních festivalů a kulturních
programů, při různých osla
vách, v rádiu, televizi, taneč
ních zábavách v mnoha měs
tech Kanady a USA. Propago
vali velmi dobře naši českou
muziku u jiných národností pod
jménem
"MORAVIA MICRO BAND".
Mnohokrát hráli na pozváni
starostů města Toronta, po
slanců, ministrů, guvernéra Ka
nady a na státních slavnos
tech.
Také symbolicky nahráli na
památku dne vzniku první ČSR
O přestávce v gramostudiu při nahrávání gramodesky
28. října 1980 ve státě Ohio v
»Šumaři pod pendrekem« (Ohio, USA, 28. října 1980)
USAstero-gramodesku protiko
munistických protestsongů
"Šumaři pod pendrekem",
jejichž textařem byl již známý v
USA, Kanadě a ostatním svo
bodném světě, satirik Jára Me
čů, kterému v našem naklada
telství vyšla i satirická kniha
veršů: "Psáno na buben" a pak
mu vyšla i satirická kniha "Pla
neta bláznů". Protože jsme ne
našli profesionálního dirigenta,
tak pro výše vzpomenutou gra
modesku jsem hudbu nacvičo
val a ve studiu dirigoval já. K
parodiím jsme neměli noty a
vše se hrálo zpaměti. Jako zpě
váci účinkovali: Jára a Vlasta
Mečů a Marie Komínková. Hud
ba: trubka - lossue (Ital), klari
net - Líhání (Slovák), housle Pake (Japonec), harmonika - Ji
ří Komínek a bubny - Petr Ko
mínek (10 roků).
V Kanadě jsme pro jistotu na
dále ponechali vydavatelství
"Moravia Publishing Inc." a
"Svědomí/Conscience" a to pro
Na zájezdech po Kanadě s filmovým hercem - komikem
případ, kdyby jsme byli znovu
donuceni pokračovat v Kanadě,
Járou Kohoutem
Koncem května KPV v České
městského úřadu. S díky pomoc
V úvodu byla minutou ticha uctěna
Lípě si připoměla Den matek a
města členové přijímají.
památka jednoho z nejmladších
konec druhé světové války. Svými
Při pobočce KPV bude založena
členů KPV V. Jirouta z Cviková,
básněmi přispěl vzácný host
okresní dokumentační komise, kte
který se dožil jen 43 let. Hlavní
z Roudnice a básník VI. Hulena,
rá bude mít za úkol shromažďovat
projev přednesl vzácný host Zdeněk
který některé své básně zarecitoval.
dokumentační materiál. Později
Slavík, člen Rady Svobodného
Čestné
uznání
obdržel
sedm

hodlá vydat okresní publikaci, v níž
Československa. Odpykal si 11 let
,
desátník
Václav
Borovička
z
Doks.
by bylo upozorněno na vše důležité
v komunistickém žaláři a po řadě
;
22.6.
se
sešli
členové
KPV
co se v okrese děje, na významné
let v exilu se vrátil do vlasti. Ze
v České Lípě v salonku Jiráskova
činy jedinců i pobočky. Členstvo
zasedání byla odeslána petice posl.
£
divadla.
Připomněli
si
výročí
projevilo o celou akci nevšední
MUDr. M. Kadlecové, aby byla
M

