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Okupace na
ší země pěk
ně zarámované
■ obviněním 10.
prominentních
superbolševil ků z vlástizirady, takové
i je zarámování
'hořkých vzpo
mínek. Vzpo
mínám jak js.em v terénu
‘u sond poly
kal slzy bez
mocností nad
poslechem
"Orbity” z
níž se linula®
bezbřehá bez
naděj při pří
mých vysílá
ních z různých
zasedaní všech
těch UV či jak
jim znějí jmé
na. V těch
okamžicích "Pražského pod
zimu” se těmiito lidmi a ti(sícemi dalších
připravovala
obrovská zrada
na národech na
ší země. Těcht
10 prvních via
ístizrádců s
okupační armádou nám^připravili na dlouhých 20 let "Pražs
kou zimu”. Ostudou nás všech navždy bude jak lehce jsme se
vzdali našich ideálů "Pražského jara" a jak lehce nás opět
zavedli dg chomoutu totality. Výmluvy na téma, že šlo o*boj
uvnitř KSČ nám nepomohou, jsou to jen ubohé berličky naší
i Uvnitř čísla: zbauělos ui7 rzvali j sme s i celou
tu dobu do -očí a víme o čem .je
1.Originální fotografie dosud nepublikované
rec.7n!
odvážného fotoreportéra z osudových dní okupace.
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knihovny,

ju stice,

Mirek Richter, Budyně n. O.

nedokončená ...

N eb y la a n i u k ra d en á , an i
zra zen á , a le b y la to sp íše
r e v o lu c e n ed o b o jo v a n á a

M yslím si, že rev o lu ce byla
potřebná a nutná. Chtěl bych
krátkou vzpom ínkou posílit a
uctít studentskou manifestaci,
stá v k u i rev o lu ci. Žel, tato
revoluce neukončila diktaturu
k o m u n ism u , tero r StB a
p o tla č o v á n í p ráv o p o zice.

Byl jsem tázán, jak se dívám
na revoluci 17. listopadu 1989.

Nedokončená revoluce...

bojovníků za svobodu a dalším. Tuto
spolupráci oceňujeme.
jl

zástupcům školství, přednostovi
O N \\ bohoslovecké fakulty, Svazu

okresní

zůstali jsme starší čísla měsíčníku
věnovali delegaci. Tito lidé ocenili
hodnotu vydávaného měsíčníku a
čísla věnovali všem osobnostem na
Litoměřicku, kteří se snaží osvětlit
naši historii a čerpat z měsíčníku
látku pro informace mládeže. Je to
akce záslužná a jsme za ni velmi
vděčni. N oviny byly předány
osobnostem Vlastivědného muzea,

P ři návštěvě redakce V ěrni

Náš dárek Litoměřicku

’’Věrni zůst-.li” č.lC/94

Pomníky TGM

Nemine týden, aby nebylo z něk
terého města oznámeno, že tam
dojde k postavení či odhalení
pomníku Tomáši G. Masarykovi.
Tyto akce lze jen uvítat, neboť TGM
se těší úctě a lásce celého národa.
Také město Praha postaví pomník
TGM. Zatím se uvažuje o jeho
postavení na Senovážném náměstí,
ale i na náměstí Jana Palacha.

O místech se uvažuje, mluví a
diskutuje. Jsou i návrhy postavit
sochu TGM na některém nádvoří
Pražského hradu. Doufejme, že
nejlepší návrh zvítězí.
Před gymnáziem v Holešově byl
letos 28. října odhalen památník
prezidentu T.G. Masarykovi. Na
náklady přispěli četní jedinci u nás,
ale i naši krajané v zahraničí.
Městský úřad v Holešově přislíbil
účastníkům II. odboje přejmenovat
ulici na původní Třídu legií.
-k-

Ašský expres 63 - Vlakem Svobody
Léta po únoru 1948 byla rušná.
Jedna skupina po druhé v celé
republice byla zatýkána, lidi byli
šikanováni, život v pohraničí
odumíral, anebo byl zadušen. Kdo
byl ve vězení nebo za ostnatými
dráty toužil, aby se něco stalo. Kdo
nebyl, snažil se odejít za hranice.
Nedbal na strádání ani riziko. A tak
došlo před 43 loty k odvážnému
únosu vlaku přes hranice. Přes
nákladná opatření a ostrahu došlo
k odhodlanému činu. Rychlík 63
odjel z Prahy a zastavil se až
v Selbu. Od této doby situace na
západní straně hranic byla "horká".
Střílelo se, zatýkalo - ale čím
přísnější opatření, tím odvážnější
byly činy. A únos rychlíku 63 byla
akce, která si zaslouží i dnes obdiv
a uznání. Byla to historická událost,
nesmírného významu: 110 cestu
jících i se železničáři opustilo hra
nici železné opony...
Plán únosu se rodil dlouho, byl
stále vylepšován a přizpůsobován.
V bytě ing. Vosy-Sršně se jednoho
srpnového dne sešla menší
společnost. Hlavní strůjce prováděl
únosy osob pod uhlím ve vlakových
soupravách či s falešnými doklady
a v přestrojení. Organizace se mu
dařila. Tentokráte se omlouval, že
akce, kterou připravuje, dlouho
trvá, protože je složitá. Sebemenší
chyba by se mohla vymstít. Tehdy,
vlastně od ledna se rodil plán
přejezdu celého vlaku přes státní
hranici. Počítalo se, že vlakem by
jeli i lidé starší, a méně pohybliví a
osoby, které by jinak v pohraničí
byly dost nápadné. Svoje představy
říkal jen v náznaku. Pravidelný
rychlil; Košice-Praha-Cheb z Chebu
by pokračoval jako vlak osobní až
do Aše. Zde by ale nezastavil a jel
by dále. Pár metrů za nádražím je
již hranice volná a koleje rovněž.
Termín odjezdu zatím určen nebyl,
neboť záleželo na mnoha okol
nostech. Kromě bratří Čutků,
zaměstnanců soudu byl do akce
zasvěcen i dr. Biskup-Papež, i další
osoby, se kterými jsme se poznali
důvěrněji v Leopoldově při výkonu
troštu a stále na ně vzpomínáme
jako na lidi, kteří riskovali a
přinášeli oběť nejvyšší. V září
nabraly události dramatický spád.
Konala se další schůzka, na níž
představil Truksa přítomným
strojvedoucího Konvalinku, na
němž spočívala největší odpověd
nost při únosu vlaku. Topič zatím

nebyl a záležitost měla být řešena
provisoriem. Dalšího účastníka
(trestance z Jáchymova) neznal
nikdo a jeho jméno se nikdy
neobjevilo ani v soudních spisech.
Š. z Prahy předal K. Truksovi
v dlouhém balíčku dvě pušky. Aby
Truksu hned po zmizení vlaku
nesháněli, požádal J. Čutku o jedno
nevyplněné předvolání k soudu. To
hodlal před odjezdem předat svému
nadřízenému. Při odchodu z budovy
potkal Truksa dr. Papeže. Ten ho
pozval do své kanceláře, kde ho
upozornil, že má být zatčen pro
důvodné podezření z protistátní
činnosti. Tato okolnost urychlila
odjezd vlaku. Truksa se rozhodl pro
rázný čin: určil odjezd na 11. září.
Rychlík měl z Prahy odjezd v 9,45
hod. z Chebu ve 14,12 hod. Truksa
ještě v rychlosti opatřil jeden
samopal. V pondělí 11. září Truksa
ještě před tím zajel do Aše, aby
ujistil, zda kolej do Selbu je volná a
s Konvalinkou pojednali o vyřazení
brzd. Truksa, který přistoupil do
vlaku ve Františkových Lázních, si
vzal na starost topiče a požádal
Konvalinku, aby se staral o po
třebnou rychlost vlaku při pro
jíždění nádraží a vjezdu na kolej,
vedoucí do Selbu.
Expres Košice-Praha-Cheb přijel
v normálním čase. Železničáři
odpojili od rychlíkové soupravy čtyři
osobní vagony a lokomotivu.
Z vedlejšího kolejiště přijela jiná
lokomotiva se strojvedoucím
Konvalinkou. Stroj otočil při posu-.
nu komínem dopředu. Bylo to
nezvyklé řešení, neboť lokomotivy
v té době jezdily tendrem kupředu.
Stroj, jak jej přistavil Konvalinka,
mohl dosáhnout daleko větší
rychlosti. Ani Kalabza-topič, nic
nepostřehl. Bylo mu jen divné, že
Konvalinka nastoupil službu, když
měl být na dovolené. Souprava měla
tři rychlíkové vagony a jeden vůz
služební. Přesně ve Í4.12 hod. dal
výpravčí pokyn k odjezdu. Na cestě
měl vlak jen dvě zastávky:
Františkovy Lázně a Házlov. U
Házlova byla kontrola brzd, kterou
prováděl Konvalinka a Truksa.
Vlak měl mírné zpoždění a peron
ašského nádraží se nezadržitelně
blížil. Truksa vytáhl z kapsy pistoli
a zamířil ji na topiče: "Kalabzo,
k zemi!" Kalabza koukal jako vyje
vený, ale po druhé výzvě poslechl.
Stroj zakolísal, v jízdě mu nebránil
ani železničář, jedoucí do Aše, který
8

Kresba: Lubko Školoud
Vlak svobody prorazil
železnou oponu
zatáhl za vzduchovou brzdu. Vlak
projížděl devade-sátikilometrovou
rychlostí kolem nádražní budovy.
Brzdy byly střeženy a nikomu
nebylo dovoleno s nimi mani
pulovat. Vlak vjel na kolej, vedoucí
do Selbu. Přeťal čs. hranici, odhodil
závoru a zastavil se asi 500 metrů
za ní u strážního domku č. 30,
v těsné blízkosti silničního přejezdu
u obce Wildenau. Bylo to 11. září
1951 v 15,00 hod. Přejezd trval asi
30 vteřin...
Konvalinka s Truksou seskočili
z lokomotivy a zamířili k silničnímu
přejezdu, kde stály dva americké
džipy s vojáky a dvěma civilisty.
Pak přijely další dva americké džipy
s ozbrojenou vojenskou stráží a vůz
se západoněmeckými celníky.
Truksa s Konvalinkou se vrátili
k vlaku a zabývali se brzdami. Vlak
se pohnul, ale nejel zpět, nýbrž do
železniční stanice Sclb-Plössbcrg.
Na nádraží v Selbu čekala na vlak
jednotka americké armády. Měla za
úkol střežit vlakovou soupravu.
Místní rozhlas informoval veřejnost
o akci, objevili se první fotografové
a filmaři, reportéři Svobodné
Evropy a zástupci tisku. A tak se
svět postupně dovídal o neobvyklé
události. Pak přišel k cestujícím
americký plukovník a sdělil jim, že
budou dopraveni do kasáren, kde
budou mít více pohodlí. Jeli asi 4
hodiny, než se dostali do vojenského
tábora Grafenwöhr. Za druhé
světové války používala kasárna
Rommelova armáda a také Oto
Skorzeny zde cvičil své oddíly.
Cestující byli v kasárnách pohoštěni
a mohli se zde umýt a vyspat.
Postupně byli v kanceláři
vyslýcháni. Úřední zprávu přinesl
český tisk teprve čtvrtého dne po
únosu vlaku. Byla tendenčně

upravena, jak to komunisté
mistrně uměli. Mnoho lidí se
rozhodlo ihned v emigraci zůstat,
další, zejména mladší, se přidávali.
Jen málo lidí se chtělo navrátit do
"socialistického ráje". Dne 13.9.
odjela z Prahy do Selbu Tatra 87,
aby projednala návrat vlaku.
Neuspěla a pro formální závady
byla vrácena zpět.Dne 13.9.
povolily americké orgány návrat
cestujících do ČSR, pokud nechtějí
zůstat v Německu. Tuto zprávu
oznámil všem přítomným americký
generál. Čtyři vojenské autobusy
odvezli všechny, kteří se vraceli. Na
čs. hranicích je uvítali smutně
proslulí předseda KNV Randák a
posl. Patera z Karlových Varů. Po
důkladném výslechu na StB se
rozjeli do svých domovů. Tři muži,
dva vojíni a jeden člen SNB byli
odvezeni k dalším výslechům do
Ilofu, dva byli propuštěni. 21.9.
jeden se rozhodl emigrovat.
Propuštění těch dvou bylo
provedeno 21. září. Po měsíci, 10.
října byla vrácena vlaková
souprava do svého mateřského
depa.
Prvním zatčeným byl Josef
Čutka. 18.9. měl první výslech. Za
týden byla zatčena Šárecká-Zelená
a matka K. Truksy. Řekly více, než
musely. Pak byl zatčen ing. Sršeň,
Lojza, Š. a další. Š. označil řadu
osob, které byly postupně zatčeny.
Celkem bylo s případem vlaku
zatčeno a obžalováno na 70 osob.
Spisy mají mnoho set stran. Hlavní
líčení se konalo 7.-9.ledna 1953.
Rozsudek byl přísný a nespra
vedlivý, jak to komunisté uměli.
V Leopoldově i na táborech jsme
poznali dr. Standu Papeže , bratry
Cutky a všechny další. Pykali
tresty za tvrdých podmínek. Ti, co
odešli, sklízeli v zahraničí slávu a
úspěchy. Ti, co zůstali, vypili kalich
hořkosti až do dna. Jiřině se
narodila v pankrácké věznici
holčička: Ivana. I ty si užily své.
O vlaku svobody toho bylo
napsáno mnoho. Vyšly i dvě
brožurky, tendenčně zpracované.
V jedné J. Křivan "Zastavte expres
63" vlastence poplival. V druhé R.
Cilek napsal o zavřených lidech
smyšlenky. Nic se nad tím
nozastydol a ani se neomluvil. Ale
dnes má tolik drzosti, že napsal
brožurku o statečnosti příslušníků
skupiny Zatec. I zde došlo k pře
vlečení kabátu a hledání
konjukturální úspěšnosti. A to je na
tom všem nejsmutnější.
-jsk-

Poslední chvíle TGM
V noci 26.8.1937 byl volán
lánský lékař MUDr. Svoboda k loži
TGM. Nemocný byl v hlubokém
bezvědomí. Pak se objevily první
známky zánětu plic, který se
dostavuje u nemocných s pomalým
oběhem krve. Prezident Osvo
boditel vzdoroval... Ale přesto bylo
zřejmo, že jde o pozvolné umírání.
Sil ubývalo, teplota stoupala a
vědomí zůstávalo zastřené. Naděje
na záchranu mizela ... V pondělí o
23. hodině se u lůžka nemocného
shromáždili: prezidentdr. E. Beneš
s chotí, předseda vlády dr. Hodža,
lékaři, ošetřující sestry, osobní
tajemník dr. Schenk, kancléř
Šámal, předseda politického
oddělení prezidentovy kanceláře dr.
Schiezl a osobní lékař MUDr.
Maixner, který sledoval tep. TGM
dokonával poslední boj...
Pak u TGM zůstala jen dcera
Olga, lékaři a ošetřovatelky. K ránu
se zde znovu shromáždili členové
rodiny, prezident dr. E. Beneš
s chotí, předseda vlády, kancléř
Šámal, lékaři a ošetřovatelky. Ve
3 hodiny 27 minut se zastavilo
dýchání a ve 3 hodiny 29 minut
dotlouklo srdce TGM, velkého
Státníka a Demokrata. Členové
rodiny se rozloučili s mrtvým
políbením ruky a čela, ostatní
hlubokým úklonem. Oči TGM
zatlačil na přání Alice Masarykové
jeho dlouholetý osobní lékař MUDr.
Maixner. Státní vlajka na lánském
zámku byla stažena na půl žerdi a
na obou věžích vyvěšeny prapory
smuteční. Nad hlavou zámecké
hlídky, starým francouzským
legionářem, hlídkujícím u věže, se
otevřelo okno prezidentovy ložnice.
I otužilý voják posmutněl ... Vzdal
poslední poctu velikému mrtvému
a po zjizvených tvářích mu stékaly
slzy. O 6. hodině zazněly z lánského
kostelíka hrany. O 19. hodině se do
zámku dostavil MUDr. K. Kšanda,
okresní lékař ze Slaného. Za jeho
' přítomnosti byla rakev uzavřena.
Byly připevněny čtyři vyzna
menání: čs. válečného kříže, Sokola,
na ni bylo dáno druhé víko a rakev
zahalena státní vlajkou. Pak byly
revoluční medaile a medaile ví
tězství. Po formalitách oznamoval
tisk a rozhlas smutnou zprávu a
národ plakal ...
Z dobového tisku napsal
VI. Lapáčck
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Battěk a Grebeníček
Dva odlišně smýšlející lidé se
setkali na obrazovce. Politolog a
jasný antikomunista Rudolf Battěk
a šéf nynější KSČM Miroslav
Grebeníček. Ten si byl dobře vědom
toho, jak silného má protivníka,
který je vzdělaný, ale také poznal
komunismus na svém těle. R. Bat
těk totiž ztrávil v komunistických
kriminálech téměř deset let a
systém komunismu poznal do všech
důsledků. Proto se asi stalo, že
z Grebeníčka nebylo možno vypáčit
jediné upřímné slovo. Jeho tlachání
o přímé demokracii, potřebě dialogu
a spolupráce - to vše se z jeho úst
linulo tak neskutečně, mdle a
abstraktně. Battěk naopak šikovně
použil slov M. Grebeníčka, že
polistopadová situace se nechá
srovnat s dobou temna po Bílé hoře,
čímž autora přivedl do velkých
rozpaků. A také ukázal, vtipně a
pohotově, jak se musí s komunisty
diskutovat: Neposlouchat, naučené
fráze, ale citovat jim jejich vlastní
projevy a nastavit jim zrcadlo. To
na ně platí.
-kl-

Babice stále obestřeny tajemstvím
Přes 40 let uplynulo od tra
gických událostí v Babicích a
dodnes je justiční vražda osmi
občanů z okolí této obce záhadou.
Marně se snažíme poodhrnout
roušku mystéria, halící skutečnou
pravdu do pavučiny záhad a lží,
ztrpčujících život všem příbuzným
babických obětí. Dnes můžeme
komunistickou verzi o Babicích
zcela zpochybnit, nemůžeme však
dokázat, že tamní občané,
jmenovitě A. Plichta se svými syny,
D. Němec, F. Kopuletý a A. Škrdla,
popřípadě i A. Mikyska, popravení
komunistickými vrahy, jsou
jakýmkoliv způsobem vinni na
vraždě tří komunistů. O nevině
páterů V. Drboly, F. Pařila a J. Buly
dnes již není pochyb. Tehdejší vláda
je hlavním viníkem, nebolí
politickou vraždu učinila jednou ze
svých institucí.
V měsíčníku Věrni zůstali byly
zveřejněny již tři příspěvky. Prvním
byla výzva L. Jiráska Kdo co dodá
k tragédii Babic? Dále je zde stať L.
Stehlíka Vraždy v Babicích se
vyjasňují a pak příspěvek L. Crhy
z rehabilitačního oddělení krajské
prokuratury v Brně.
L. Crha nechtěně za brněnskou
prokuraturu potvrdil, proč je
bezpodmínečně nutný zákon o
protikomunistickém odboji.
Soudy rozhodující o rehabilitaci ze
zákona mohou osvobodit obviněné,
jedná-li se o trestné činy velezrady
a špionáže, někdy mohou
přezkoumat i trestný čin sabotáže.
Přepadení, loupež a vražda jsou
nadále kvalifikovány pro odpůrce
komunistického režimu jako těžké
kriminální delikty a musí být
zkoumány, zda se na ně zákon 119
Sb. vztahuje. Většině členů KPVje
znám fakt, že někteří politici byli
rozhodně proti rehabilitacím i proti
odškodňování obětí komunistické
zvůle. Ovšem ekonomika a
spravedlnost jsou dva různé pojmy.
Za spravedlností je i pevná hráz
obětí komunistických represí.
Ekonomických reforem jsme zažili
v minulosti už několik. Dnešní
ekonomický plán vychází z před
pokladu fungující tržní ekonomiky
a právně zajištěného soukromého
majetku. U nás ale není právně
chráněn soukromý majetek, neboť
dodnes nebyl navrácen jeho
právoplatným majitelům. Původ
ními majiteli jsou většinou oběti
komunistické zvůle a v případě, že

jej bránili a nechtěli jej zlodějskému
režimu "věnovat", byli označeni za
sabotéry, lupiče a mnohdy i vrahy.
Zákon o protikomunistickém odboji
by měl plně rehabilitovat všechny
odpůrce komunistického režimu,
zejména ty, kteří projevili tak
nezměrnou odvahu a postavili se
hydře bolševismu se zbraní v ruce,
ale také ty, kteří pouze bránili svůj
rodinný majetek.
A. Plichta a F. Kopuletý z ba
bického případu byli skutečnými
vlastenci, bojovali se zbraní v ruce
proti nacistickým okupantům, byli
spolupracovníky škpt. B. Chrastiny
z paravýsadku Spelter, vyslaného
na pomoc domácímu odboji z Velké
Británie. Navíc A. Plichta, G.
Smetana a A. Škrdla byli známí
v celém okolí jako uvážliví hos
podáři, kteří zemědělství dobře
rozuměli. Všichni byli aktivními
členy lidové strany, což v oné době
byl dostatečný důvod zkompro
mitovat je v očích nejširší veřejnosti.
Odbojová skupina G. Smetany,
jejímž čelním členem byl i A.
Plichta, nevznikla z popudu StB,
nebo jí nastrčeného agenta, nýbrž
jako sdružení svobodně smýšlejících
občanů, rozhodnutých bránit svůj
rodinný majetek proti usurpátorům
moci, kteří jim jej chtěli rozkrást.
Rozhodli se pro cestu ozbrojeného
odboje proti utiskovatelům a jejich
činnost neměla s běžnou
kriminalitou nic společného. Právě
na případu nevinně popravených
občanů z okolí Moravských
Budějovic vidíme, že obhajoba
Charty lidských práv, která praví,
že
soukromý
majetek je
nevyvlastnitelný, je správný.
Z těchto důvodů přirozeně
vyplývá řada otázek okolo babické
tragédie: proč vyhledal L. Malý
vedoucího skupiny G. Smetanu? Je
pravda, že Smetanův přítel, rolník
E. Kadrnka, byl zraněn při
přechodu hranic a po Malém poslal
Smetanovi vzkaz? Nebylo Malého
úkolem penetrovat odbojovou
skupinu rolníků, kteří se rozhodli
se zbraní v ruce bránit své pozemky
před jejich začleněním do JZD?
Později se L. Malý aktivně účastnil
na likvidaci Smetanovy skupiny,
z níž unikl StB pouze A. Plichta.
Malý se opět objevuje na scéně s
cílem vyhledat A. Plichtu.
Otazníky kolem aféry Babice
však zůstávají. Stačí uvést několik
příkladů: Proč byli příslušníci
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pohotovostních útvarů SNB
připraveni k akci již tři dny před
zastřelením funkcionářů MNV
v Babicích ... L. Stehlík byl
odsouzen v souvislosti s Babicemi.
Patřil ke skupině, která se vytvořila
kolem uniknuvšího A. Plichty. Když
přijela StB pro Plichtu, podařilo se
mu utéci a první u koho se schoval
byl jmenovaný Stehlík. Dnes L.
Stehlík vypovídá, že později zprávy
od Malého předávali strm.
Herzigovi z Okřížek, který však
nebyl nikdy zatčen ... Jistý L.
Mucha měl podle L. Stehlíka
upozornit J. Roupce, že se bude ve
škole střílet... Jak to mohl vědět?
Podle komunistického historika StB
Oty Holuba (autor knížky o Ba
bicích Vlčí komando) do budovy
školy vnikli pouze L. Malý a A.
Mikyska. Kdo potom ve skutečnosti
střílel na funkcionáře MNV? Nebyl
jejich vrahem z příkazu StB jen
agent L. Malý? Ten měl být
zastřelen přímo v žitném poli. Při
soudním procesu předseda senátu
dr. V. Rudý prohlásil, že L. Malý
nemůže být postaven před soud,
neboť právě dostali zprávu z ne
mocnice, že zemřel na následky
zranění...
Otazníků kolem událostí v Ba
bicích je mnoho, pravděpodobně
zůstanou nezodpovězeny. Ještě
však žijí desítky pamětníků, kteří
mohou být nápomocni v objasnění
záhady kolem případu Babice.
Petr RADOSTA

Dodatek k Babicím
K případu Babice nám poslal
řadu připomínek člen KPV a náš
spolupracovník L. Stehlík. Ten
říká: Celá akce na "postrašení"
občanů byla plánována na dvou
místech. Buď na Moravskobudějovicku, nebo na Tišnovsku.
Jelikož na Tišnovsku zakládání
JZD šlo snadněji, obrátila se po
zornost komunistů na Moravskobudějovicko. Podle dokumentů byl
L. Malý školen ve Vídni v so
větském pásmu na agenta StB.
Školu vedl sovětský generál
Mechlis, naši agenti z NKVD a také
B. Reicin, dále mjr. Schramm a
z aparátu KSČ Šváb, Geminder,
Bacílek a za StB se podílel i PychTůma. Odtud měl L. Malý
legitimaci na jméno L. Gross. Ta
byla vydána 25.6.1948. Druhá

Pomáhej nám Bůh!
7b, co Vám budu
dnes povídat
to není snadné,
kdo nebude
chtít bojovat
za dění
naší pravdy,
ten svojí vinou padne.
Buďme si opravdu
sestrami a bratry
a milujme se navzájem
ať naše děti nikdy
nemohou říci
ti naši byli
jak zajíci bázliví
a utekli z boje
pro svůj nezájem.
Vždyť stále máme
k národu velký dluh,
tak hlavy vzhůru
a pomáhej nám Bůh!
Vladimír HULENA

legitimace byla vystavena v únoru
1950. Když L. Malý se svými
společníky přišel pro Plichtu, poslal
mne pro limonádu. Než jsem se
vrátil, řekl Malý Plichtovi, že musí
odejít, že zastřelil v Babicích
4 komunisty. Tak mně to vylíčil otec
Plichta po 11 letech, když jsme se
vrátili z kriminálu. Z toho vyplývá,
že není pravda, že funkcionáře
postřílel Mikyska, jak tvrdí StB, ale
L. Malý. Jelikož Malý u soudu nebyl
a prohlásili ho za mrtvého, "vy
tloukli" toto doznání na Mikyskovi.
I paní Kuchtíkové a postřelený
Bláha mají ve svých protokolech, že
slyšeli jen střelbu ze samopalu.
Není též pravda, jak píše Holub
v knize "Babice", že Malý postřelil
Kuchtíka z pistole. Postřelení, to je
verze StB.
Zajímavý je vzkaz St. Plichty
z brněnské nemocnice: Malý nám
stále říkal, že nemusíme odcházet
daleko, že pro nás připraví letadlo
a že hned odletíme do Německa.
Když jsme v obilí leželi již celý den
a viděli jsme houfování estébáků
kolem, vznikala značná nervozita.
Když asi v 18 hodin letadlo přiletělo
přímo nad nás a my jsme poznali,
že je to letadlo naše a ne cizí, věděli
jsme, že je to další "podraz" Malého.
To již mezi námi začala prudká
hádka. V zápětí začal Malý po nás
střílet, Tonda Mikyska utekl. Bratr
umíral a já byl úplně ochrnutý. Poté
Malý odešel.
Toto jsou fakta a zjištění
"Babičáka" Ludvy Stehlíka, který
v dalším šetření ještě pokračuje.

Vzpomněli jsme obětí komunismu
Celým obdobím komunismu jako
červená nit se prolínají vraždy a
popravy. Zejména červen je bohatý
na tyto hrůzné doby a tragické
události. Letos došlo k několika
vzpomínkovým oslavám na mrtvé,
jimž živí vděčí za to, že mohou
v klidu žít a pracovat.
V Žatci odhalili pamětní desku
obětem komunistického bezpráví a
tyranie 25.6. Deska připomíná
široké veřejnosti, že 18.7.1949 byli
v Praze na Pankráci popraveni
členové protikomunistické odbojové
skupiny: plk. Josef Gonic, pplk.
Vilém Šok-Sieger, major Miroslav
Jebavý, Bohuslav Hubálek a
žatecký občan kpt. Karel Sabela.
V procese byli odsouzeni k vysokým
trestům i další "muklové", s nimiž
jsme seděli a kteří byli do skupiny
přiřazeni.
V Mariánských lázních bylo
25.6. přejmenováno prostranství u
náměstí Míru na Sad dr. Milady
Horákové. Slavnost byla zakončena
slavnostním koncertem.
V Praze a četných městech i
obcích po celé republice bylo
vzpomenuto popravy dr. Milady
Horákové, která byla zavražděna
komunisty před 44 lety - 27.6.1950.
Ve Valašských Kloboukách
byl odhalen pomník obětem násilí
na Masarykově náměstí. Byl
vybudován z podnětu KPV.
Postaven zde byl šikmý podepřený
kříž, který je dílem Zbyňka Fojtů
z Prahy. Téměř každá obec na
Zlínsku k realizaci nezvyklého
památníku přispěla, takže celkem
bylo vybráno na 150 000 Kč.
Památník vysvětil olomoucký
arcibiskup a metropolita moravský
Jan Graubner, který také
v místním chrámu sloužil mši za
oběti násilí a totality. Dechová
hudba a zpěv slavnost zpestřily.
Busta Kardinála Fr. To
máška (1899-1992) byla odhalena
na faře v Moravské Huzové na
Olomoucku. Člen KPV Fr. Tomášek
zde působil jako administrátor
v letech 1953-65. Arcibiskupem
pražským byl v letech 1978-1991.
Alena Ilromádková, před
sedkyně DEU na sjezdu strany
požadovala uzákonění o nepromlčitelnosti komunistických
zločinů, zákaz výkonu státní služby
pro bývalé funkcionáře KSČ, členy
StB a členy milicí. Volala po etickém
rozměru strany a opravdovém
právním státě. Zároveň volala po
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zajištění bezpečnosti státu a
majetku KSČ, jenž by měl být
komunistům odebrán a vrácen
všem, kterým byl ukraden.
Pietní akt za oběti heydrichiády se konal v chrámu Cyrila
a Metoděje v Praze u pamětní desky
v Resslově ulici. Vojáci, odbojáři i
členové KPV poděkovali těm, kteří
v r. 1942 nás zbavili krvavého
Heydricha a kteří v boji s gestapem
v kryptě kostela padli.
V osadě Mariánská na
Jáchymovsku vzpomněli třístého
výročí první pouti. Pouti se zde
konaly až do zákazu v roce 1950.
Barokní kostel ani klášter se
nedochovaly. Mariánská se neblaze
proslavila jako komunistický
koncentrák. Klášter sloužil jako
věznice StB. Zde byly prováděny ty
nejhrubší výslechy muklů i
civilistů. Později byl také klášter
zbourán a srovnán se zemí.

Kresba: Lubko Školoud
V Lovčicích u Chlumce n.Cidl.
byl 3. července 1994 v předvečer
americké nezávislosti slavnostně
odhalen za účasti muklů a jejich
rodinných příslušníků pomník
obětem komunismu. Tento
památník vlastním nákladem a
vlastní pílí vybudoval Jarda
Borecký. Slavnostní projev pronesl
Mirek
Rosůlek,
předseda
muklovské osmičky. Boreckým pak
poděkoval plk. Husník. Povede-li
Vaše cesta těmito místy, neza
pomeňte se stavit a uctít alespoň
krátkým zamyšlením památku
mrtvých kamarádů. V Lovčicích se
ptejte na lisovnu. Ze státní silnice
je pietní místo vzdáleno 300 m a dá
se tam zajet i autem.
Muklovská osmička

28.10. symbolické datum celého národa
Obnovit důvěru v armádu
Nový ministr obrany V. Holáň
připomněl, že před padesáti lety
začal vojenský zápas o Dukelský
průsmyk a francouzský Dun
kerque. V obou významných
bitvách se zúčastnila řada našich
vojáků, se kterými jsme se sešli
v komunistických věznicích a
koncentrácích. Z myšlenek V.
Iloláně zaznamenáváme: "V každé
době rozhodují o osudu státu či
národa víc politici, než vojáci. Vojáci

plní jen rozkazy. Je přesvědčen, že
musí být obnovena důvěra
v armádu, neboť voják nezabíjí - a
je ochoten položit život za zájmy
národa. Jeden z účastníků bitvy o
Velkou Británii zde řekl.: Nebudeli národ podporovat svoji armádu,
je jen otázkou času, kdy bude pod
porovat armádu cizí! Ministr v zá
věru prohlásil, že je třeba usilovat
o obnovu hodnot, jako je Čest a etika
nejen v armádě, ale i ve společnosti.
-Jť-

V budově, která hostila všechny
muže, kteří se snažili pozvednout
český národ se v předvečer 28. října
v aule UK sešli již tradičně zástupci
dvaceti spolků a korporací. Řečníci
i přítomní dokázali, že tento den
nepatří jen minulosti, ale že je i
pokračováním úsilí o svébytnosti
Republiky České i Československé.
Úsilí Národní rady v Paříži, USA i
bitvy u Zborova, našich osobností:
TGM, dr. Beneše, Rašína, Kramáře,
Švehly, Štefánika i dalších
jednomyslně vyznělo, abychom se

28. října nevzdávali ... Toto datum
znamená vznik demokracie ve
střední Evropě a k tomuto datu se
upírají všechny tři odboje. Proti
vzniku a významu 28. října bylo
v minulosti postaveno mnoho
překážek. Neuznávaly jej nacisté,
ani komunisté - byl přeměněn v don
znárodnění a později v den federace.
Všichni přítomní, zastoupení ve
dvaceti spolcích jejichž kořeny byly
zakotveny v ČSR, se přihlásili
k odkazu 28. října a proto také byly
zapěny v závěru obě hymny.
Slávka Vopařilouá
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"V ě rn i z ň s tn li"
c . 1 0 /9 4

kom unistických koncentrač 
ních táborů. I na tyto oběti bylo
vzpom enuto.
-j.

Velká část občanů ze Skutečska
si odpykala mnoho let krutého
žaláře anebo byla vsazena do

stá tn íh o so u d u p o p ra v en i.

Skutečsku byli po roce 1918 tři
občané p rotip rávn ě teh d ejší
StB zatčeni a dle rozhodnutí

tvarem p řip o m ín á pom ník
v nedalekých Ležákách, tedy
v o b ci, je ž byla v y h la zen a
v době d ru h é sv ěto v é války
n a cisty . P om n ík i sla v n o st
p řip om n ěly občanům , že na

Oběti komunistického teroru
Ve Skutči na Chrudimsko byl
odhalen pomník obětem komu 
nistického teroru a násilí. Svým

spolkovém životě rovněž. A proto
také ztrácejí častěji zaměstnání než
muži. Český svaz žen uspořádal
sem inář žen ze zemí střed n í a
východní Evropy. Zúčastnilo se ho
32 zástupkyň ženských organizací
ze 16 zemí.
-k-

Nepříjemnými dopady ekono 
mické reform y v postkom unis 
tických zemích jsou více postiženy
ženy, než muži. Je to také důsledek
toho, že ženy míyí malé zastoupení
v politických stran ách a ve

D iskrim inace žen?

náměstkem ministra vnitra ČSSR
v době nadvlády komunistů a za
svoji čin n o st byl po zásluze
odsouzen. Žije si pohodlně dále na
Slovensku a trest nenastoupil.
V poslední době se vyjádřil k
návratu StB do různých úřadů a do
ministerstva vnitra. K tomu říká:
"Myslím si, že je to v pořádku. 'Pito
lidé dokáží kvalitně vykonávat svoji
profesi. V StB pracovali před
listopadem 1989 a bylo jim okolo 35
let. Ti nepoznali padesátá léta a
nestáli při čistkách ani v sedm 
desátých letech. Byli to odborníci.
Po listopadu 1989 tyto lidi
prověřovali často ti, kteří v pade 
sátých letech sloužili. Jak mohli
například získat doporučení od
pana Hromádky, který byl šéfem
jáchymovských táborů? Žel, my
jsme poznali estébáky starší i
mladé, ale žádný rozdíl mezi nimi
jsme nepoznali.
-k-

sm utně proslulé. Byl prvním

Jméno Alojz Lorenc je u nás již

E stébáci o sobě

