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Ďáblice - místo poslední ...
Kolem dušičkových svátků jsme
více rozjímali a zpytovali svědomí.
Na hřbitovech jsme vzpoměli svých
drahých a na některých hřbitovech
jsme se sešli se starými pamětníky.
Ti staří dědečkové a babičky nám
vyprávěli, jak vznikalo pohřebiště v
Ďáblicích. Z povzdáli sledovali již
před únorem 1948, jak se vozí do
čerstvě vykopaných jam bedny
s pozůstalými. Byli zřejmě ubiti a

do jam byli tito lidé házeni jako
odpad. Po únoru 1948 to bylo ještě
horši. S tužkou v ruce jsme
propočítali, že zde bylo naplněno 28
šachet a v každé šachtě bylo uloženo
po 40 lidech, tedy přes tisíc mrtvol.
Tyto údaje sledoval i bratr
popraveného Fr. Suttý z Plzně řadu
let za komunistické diktatury a
údaje potvrzuje, neboťjezdil na hrob
svého popraveného bratra Aloise a

jezdí sem dodnes. Říká, že pod
vrstvou, kterou sem zahrabal režim
nacistický a komunistický, leží celé
vrstvy mrtvých? Jedná se zřejmé o
lidi, které sem dopravili komunisté
po popravách státního soudu i
mnoho lidí ubitých při vyšetřováni
StB či ubitých a nepohodlných
vézňů v žalářích, koncentrácích,
ubitých při nejrůznějších pří
ležitostech. Když zvážíme všechna
sdělení a zjištění, nezdá se nám ani
tak důležité konstatováni, které
přinesl "Zpravodaj", že tam jsou

pohřbeni dva občané, kteři členy
KPV nebyli a ani by se jimi nemohli
nikdy stát! Letošního roku, stejně
jako léta jiná, se zúčastnilo hrabáni
listí, sekáni trávy a úpravy
prostranství mnoho lidí, především
z pražské pobočky. Kde asi zůstali
věční kritici? Letos stejně jako dříve
lze. konstatovat, že hřbitov je určen
všem, kteří přinesli oběť nejvyšší a
kteří proti komunismu skutečně
bojovali.
jl

Hnutí občanské solidarity a tolerance
Hnutí občanské solidarity a tolerance vzniklo spontánně jako reakce na vzrůstající násilí ve společnosti, pře
devším pak na násilí motivované diskriminačními předsudky.
V minulé čísle Informačního servisu jsme uveřejnili základní prohlášení HOSTu a „Výzvu ke slušným lidem“
po jejímž podpisu se občan bez ohledu na rasu, národ a přesvědčení stává signatářem Hnutí občanské soli
darity a tolerance. Všichni signatáři HOSTu tvoří valnou hromadu, která volí tři mluvčí a koordinátora. Pro
zjednodušení práce HOST vytváří pracovní sekce nad jednotlivými problémy. Struktura HOSTu není hierar
chická. O práci a výsledcích HOST informuje ve svém Informačním servisu. Zde uvedené materiály se
mohou množit, přetiskovat a jinak šířit s uvedením zdroje. Tíživá finanční situace (doposud jsme nazískali
žádného finančního dárce) nám dovoluje jen málo z toho co si myslíme, že je za potřebí dělat.

Výzva k nelhostejným lidem
Desítky dopisů a telefonátů, kterými jsem byl osloven, stovky dopisů, které přišly do české televize jako

reakce na film „Zpráva o životě a smrti mého syna“, jsou dokladem nejen Vašich obav, ale i sympatií a
pochopení, které mě osobně pomáhají překonat nejhorší období mého života. Trauma, které podobně jako
já, prožívají stovky podobně postižených. Znovu a znovu si uvědomuji, že solidarity a pomoci je však potře
ba všem obětem, všem postiženým. Žádná vražda, přepadení, žádný násilný čin, žádná zlodějna by nemě
la zapadnout a zůstat bez odezvy.

Občanská společnost není ta, kde se lidé bojí večer na ulici, kde slušní a spořádaní občané mají obavy a
strach, a neslušní všeho druhu pěstují kult násilí a šíří kolem sebe zkázu.
Myslím si, že přišel čas, abychom se solidarizovali a podle svých možností si pomáhali. Proto vzniklo i
Hnutí občanské solidarity a tolerance - HOST.

Bohužel se nám ani po několikaměsíčním úsilí nepodařilo shromáždit potřebné finanční prostředky na to,
abychom mohli plnit skutečné poslání. Monitorovat veškeré násilí a projevy diskriminace, pomáhat postiže
ným a obětem násilných činů. Vydávat časopis, pomočí kterého bychom Vás důkladně informovali o všech
násilnostech a jejich řešení. Jenom vzájemné propojení a solidarita umožní něco víc, než verbální sympatie.

Rád se stanu garantem Vaší důvěry, a proto předkládám tento konkrétní návrh: vyzývám všechny nelhostejné občany, aby podle svého uvážení a možností poslali finanční částky na konto, které nese název FILIP
(Finanční Lidská Pomoc) Česká spořitelna č.ú. 1628554 - 038. Osobně do jeho základu vkládám deset
tisíc korun. Toto konto budou zpravovat důvěryhodné osobnosti. Stav konta bude průběžně zveřejňován,
včetně jmen dárců. I symbolická částka je čin. Pište nám o každém násilí, o každé formě diskriminace.
Nebučíte neteční k tomu, co se děje ve Vašem okolí a Vašim spoluobčanům.
Při četbě dopisů spoluobčanů jsem se znovu ujistil, že je nutné si vzájemně pomáhat a vyvíjet tlak na vládu
a parlament. Stav naší legislativy je katastrofální. Zločinci jsou na tom lépe než jejich oběti. Přišel čas, aby
chom nespoléhali jenom na instituce, ale především sami na sebe. Všichni pozůstalí a postižení, dejte o
sobě vědět. Zbavte se strachu. Lhostejnost, mlčení a strach otevírají cestu k násilí. Projevte svoji občan
skou iniciativu.

Dnes pomůžete vy, zítra můžete pomoc sami potřebovat.

Vlastimil VENCLÍK - mluvčí

Kontaktní adresa: HOST, Poštovní schránka 13, Praha 2,128 00

í"Res. publica" č. 34/95

OMBUDSMAN V CESKE REPUBLICE ?
Pro kontrolu dodržování práv občanů by měl existovat mimo mezinárodních dohod a deklarací, Listiny
základních práv a svobod, Ústavy České republiky i institut Ombudsmana - ochránce práv. O ustavení
této funkce se v brzké době bude jednat v parlamentu ČR.
V červnu 1993 uspořádal Československý helsinský výbor seminář „Ombudsman v České republice" za
účasti zástupců ombudsmanů jiných zemí a popředních filosofických odborníků. Z tohoto jednání vyply
nula mimo návrhu zákona o zřízení Ombudsmana v ČR také brožura „Proč Ombudsman v České republi
ce?“, kterou si můžete objednat na adrese: Český helsinský výbor, P.O. box 7, 119 00, Praha 1 - Hrad.
Budeme celou problematiku kolem jednání nad zákonem sledovat a nové informace otiskneme v někte
rém z dalších čísel Informačního servisu.
Na úvod do problematiky uvádíme zhodnocení role Ombudsmana ve společnosti.

Úřad „parlamentního ombudsmana - ochránce práv“ byl popr
vé zřízen ve Švédsku v roce 1809; ještě předtím existovala
podobná funkce v Nizozemí, kde však šlo prosté o zplnomoc
něného vyšetřovatele jmenovaného parlamentem, což se
neosvědčilo. Naproti tomu švédský model se ukázal jako
životaschopný, přestože ombudsman byl od počátku též
hlavně vyšetřovatelem, zodpovědným parlamentu; ve skuteč
nosti však obvykle nezahajoval stíhání a omezoval se jen na
doporučení, návrhy a stanoviska. Podobné vypadala i praxe
ombudsmana ve Finsku (od roku 1919). Teprve v roce 1954
však nastal klíčový moment zřízením funkce ombudsmana v
Dánsku, kde bylo to, co dosud ve Švédsku a Finsku bylo
praxí, konečné vtěleno i do samotného zákona: od této chvíle
parlamentní ombudsman již ani na papíře není prokurátorem,
jenž by inicioval stíhání, ale nezávislým ochráncem práv,
který prošetřuje stížnosti občanů na státní správu a vydává
pouze zprávy a doporučení. Dánský model se osvědčil do té
míry, že byl v krátké době (s určitými modifikacemi) převzat
většinou evropských zemí, byť se označení této instituce v
různých zemích různí (občanský obhájce, ochránce práv etc.)
Ve všech zemích, kde existuje, má úřad ombudsmana dvě
hlavní funkce. První z nich je ochrana občana, druhou lepší
fungování státní zprávy. K prvnímu bodu je třeba dodat, že ve
vyspělých demokraciích - jako je například Holandsko nebo
Dánsko - se může se stížností na holandské či dánské úřady
k ombudsmanovi odvolat kdokoli, kdo se na území dotyčného
státu zdržuje, tedy i občan jiného státu nebo uprchlík, jenž
nemá žádné občanství. Lze se právem domnívat, že právě
tato skutečnost je příčinou toho, proč naši přední politici s
výjimkou Václava Havla zřízení funkce ombudsmana odmítají
nebo spíše odsunují na neurčito.
Modelovým příkladem úřadu ombudsmana by pro Českou
republiku mohlo být např. Nizozemí. V této zemi je obsazení
funkce ombudsmana navrhováno konsensem tří autorit:
zástupce hlavy státu, předsedy nejvyššího soudu a předsedy
hlavního auditu; o kandidátovi, na kterém se shodnou, pak
hlasuje parlament. Ten má také jako jediný pravomoc
ombudsmana odvolat. Poté ombudsman jmenuje svého
zástupce, který je rovněž schvalován parlamentem.

Přes určité lokální rozdíly je ombudsmanův postup po obdr
žení stížnosti ve většině zemí ES přibližně stejný:
I

1) ombudsman si definuje problém; vyžádá si vyjádření před
stavitele toho úřadu, na který si občan stěžuje. Výhodou je,
že ombudsman zahajuje jednání od špiček, tedy rovnou od
ministra, popř. starosty města. Podmínkou tohoto prvního
kroku je však ve většině zemí to, aby občan sám ještě před
tím, než se obrátí na ombudsmana, zkusil získat nápravu od
dotyčného úřadu; teprve když se to nedaří, může do hry
vstoupit ombudsman.

2) ombudsman pošle ministrovo (starostovo) vyjádření obča
novi. Není-li nadále spokojen, pak sám rozhodne, co činit.
Jeví-li se občanova stížnost jako bezpředmětná, může ji

zamítnout; v opačném případě se ujímá vyšetřování.
3) pokud jde o vyšetřování, má ombudsman ve většině zemí
poměrně značnou pravomoc. Ministři jsou povinni mu vydat
všechny dokumenty včetně tajných (i když ty musí i on udržet
v tajnosti). V Nizozemí má právo nechat svědky vypovídat i
pod přísahou. Od orgánů činných v trestním řízení se liší jeho
role především tím, že je Iniciativnější; zatímco soud posuzuje
jen to, byl-li výslovně porušen zákon, posuzuje ombudsman i
věcnou správnost rozhodnutí, tj. zda se nestala chyba.
(Právě proto mohou mít jeho závěry pouze charakter doporu
čení; kdyby totiž byly závazné, byly by jeho pravomoci neú
nosně velké.) Je třeba zdůraznit, že ombudsman nemůže
suplovat instituci odvolacího soudu; nelze si tedy u něj stěžo
vat na soudní rozhodnutí. (To je možno učinit zásadné jen v
rámci soudního systému.) Jestliže je nějaký problém řešen
žalobou, tedy soudně, pak nepatří do kompetence ombuds
mana.
4) výsledek svého vyšetřování sdělí ombudsman ve zprávě
ministrovi (starostovi, vedoucímu příslušného úřadu). Ve
vyspělých demokraciích je pravidlem, že ministr doporučení
obsažené ye zprávě přijme; není však ze zákona povinen tak
učinit.

5) pokud ministr doporučení odmítne, dá ombudsman zprávu
parlamentu. Jestliže ji parlament schválí, stane se pro minist
ra závaznou a ten ji musí přijmout (pokud odmítne, směřuje s
největší pravděpodobností k rezignaci). Jesltliže ji parlament
neschválí, je záležitost odložena ad acta.
6) jednou do roka předkládá ombudsman komplexní zprávu
parlamentu, ve které může mj. navrhovat i změny zákonů.
Z toho, co bylo uvedeno, je vcelku jasné, že ombudsman
musí být nejen osobou všeobecně respektovanou, ale navíc i
zkušeným právníkem. Pokud jde o zaměstnance jeho úřadu,
nejsou názory jednotné; od šedesátých let se prosazoval
multidisciplinární přístup (právník, sociolog, psycholog), ale
zkušenosti posledního desíteletí nasvědčují tomu, že úřad
funguje vskutku lépe, je-li složen ze samých právníků a na
mimoprávnické analýzy si prostě najímá odborníky. Velikost
úřadu ombudsmana záleží na počtu obyvatel a počtu stížnos
tí, které musí řešit (v Holandsku 75 osob na cca 14 000 žádo
stí za rok, v Polsku 120 osob na 50-80 000 stížností za rok).
Počet stížností tedy zůstává značný, přestože je omezen tím,
že ombudsman není povinen zahájit vyšetřování, pokud stě
žovatel nedal předtím šanci napravit chybu tomu úřadu, jenž
se jí měl dopustit.
Z praktických důvodů jsou v řadě zemí zřizovány vedle funk
ce národního (ústředního) ombudsmana, jenž se zabývá stíž
nostmi na ústřední vládu a policii, i ombudsmani lokální, kteří
jsou ustaveni městskými radami a řeší stížnosti na komunální
úrovni, popřípadě speciální ombudsmani např. pro práva dětí
(Norsko). Tito lokální nebo speciální „ochránci“ nejsou v žád
ném podřízenském vztahu k centrálnímu ombudsmanovi.
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Páter Rudolf Vašíček • posled
ní snímek z kroměříšské věz
nice. Léčil se zde po třetím
infarktu.

v kriminálech kněží, tedy lidí, kteří
dovedou snést tvrdý život, ale i
posílit vězně. Pak požádal
spolubratry o požehnání. Jeden
z farníků odvezl R. Vašíčka do
Uherského Hradiště na ONV.
Předseda ONV byl kovaný soudruh
a hned nařídil zatčení. Po normální
proceduře byl převlečen do vě
zeňského munduru. Byl viněn
z čtení pastýřského listu, zmizení a
za iniciování vzpoury farníků. Asi
po 3 týdnech byl převezen do Prahy
na Pankrác, kde byl vyslýchán dále.
V době pobytu R. Vašíčka působili
čtyři "výtečníci" ve věznici Uherské
Hradiště. Byli to: Alois Grebeníček,
Antonín Višinka, Antonín Vala a
Miloš Holub. Ti nebrali při
vyšetřování žádné ohledy.

Zločinci, kteří v té době vládli ve věznici v Uherském Hradišti (zleva Alois Grebeníček, Antonín
Višinka, Antonín Vala, Miloš Holub)
8

z ů s t a l i ” c . 1 0 /9 4

do Prahy. Pokračoval ve studiích na
Strahově a dokončil je r. 1944. Jako
hotový kněz chodil vypomáhat po
různých kostelích. Jednoho dne
zaopatřoval umírajícího v PrazeKrči. Zůstal u něho asi týden, než
skonal, tato bohulibá činnost mu asi
zachránila život, neboť na Strahov
vpadlo gestapo a všechny kněze i
novice zatklo. Několik jich zahynulo
v koncentrácích.
Pak byl kazatelem u Sv. Ignáce
na Karlově náměstí. Tam R.
Vašíčka zastihlo pražské povstání.
Pomáhal v Ječné ulici při stavbě
barikád. I zde ušel velkému
nebezpečí, když Němci na barikády
zaútočili. U Sv. Ignáce byl do června
1945. Odtud byl poslán na sv.
Hostýn. Jednoho dne se objevil na
sv. Hostýně sekretář provenciála.
Požádal R. Vašíčka, aby si
rozmyslel, zda zůstane na
Velehradě, či uskuteční misii
v Číně. A to se již poslání v Číně
začalo rozplývat...
V r. 1947 zakotvil P. R. Vašíček
na posvátném Velehradě jako farář.
Od r. 1948 byla na Velehradě
uskutečněna řada provokačních
akcí, které sledovaly oslabení
církve. Bylo těsně před vánočními
svátky, když takřka u oltáře obdržel
obsílku k soudu. 28. prosince
obklopily faru a kostel příslušníci
StB a SNB. Pak přišly akce farníků,
estébáků a úkrytů R. Vašíčka.
Po poradách s představiteli církve,
věřícími a především s před
staveným jezuitů P. Fr. Šilhaném
došlo k řešení: bud” emigrovat nebo
se schovávat nebo se nechat zavřít.
Po zvážení všech důvodů bylo
rozhodnuto, že vzhledem k velkému
počtu zavíraných lidí bude třeba i

V ě rn i

Uskutečnil misie v komunistických žalářích
P. Rudolf Vašíček snil o misii
ve střední Číně. Komunisté mu
nedovolili jeho sen uskutečnit. Byl
zatčen a vězněn v komunistických
věznicích a jeho sen o misii se roz
plynul. Nakonec byl významným
misionářem v komunistických
žalářích.
Pochází z Cetkovic u Jevíčka.
Otce poznal, až když měl jít do ško
ly. V tu dobu se vrátil z ruského
zajetí. Po základní škole navště
voval reálku v Jevíčku. Zde se
rozhodl odejít na bohoslovectví.
Stejné rozhodnutí učinili i tři další
kamarádi a tak odcházeli na studia
čtyři. Byl vytrvalý, učil se latinu,
hebrejštinu a řečtinu. V r. 1932
začal studovat bohoslovectví v Brně.
Překonal všechna úskalí a v r. 1937
ukončil studia. Byl jmenován
kaplanem v Moravských Budějo
vicích. Věnoval se práci v mládeži.
Byl tam orel, sokol a skaut.
Skauting ho bavil nejvíce. Jeho
snem bylo stát se misionářem
v Číně. Z Moravských Budějovic
odešel do Prahy a pak do Benešova.
Po vyřízení formalit vstoupil do
Tovaryšstva Ježíšova, jehož
ústředním motivem je: "Chudoba čistota - poslušnost". Z Benešova
odešel zpět do Prahy, kde začal
studovat filozofii a teologii. Vysoké
školy v tu dobu Němci uzavřeli a
tehdy profesoři, působící v Římě se
vrátili do Prahy a studia byla
hodnocena jako studia v Římě. V r.
1941 vtrhli na filozofickou fakultu
Němci, kteří zatkli Litevce, Němce
odvedli na východní frontu a Čechy
rozprášili. Nějakou dobu byl na
Velehradě, kde se R. Vašíčkovi
podařilo udělat závěrečnou zkoušku
z filozofie. Přešel na teologii

Na Pankráci, právě pod okny
cely P. R. Vašíčka chodili od
souzenci na smrt Nejdříve jich bylo
32, pak 40 osob. Popravy se konaly
pravidelně a nejotřesnější zážitek
byl, když na vycházce viděli, jak
odváželi rakev s dr. Miladou
Horákovou a jejími popravenými
druhy. Pak ho převezli k soudu. Byl
obviněn z pobuřování, šíření
poplašných zpráv a z chystání
politického převratu. Rozsudek
zněl: 4 a půl roku těžkého žaláře,
pokuta 50 000 Kčs a zabavení
veškerého mígetku. Po soudě měl
půlhodinovou návštěvu s tatínkem.
Ten si to bral moc k srdci. Ale věz
ňové cítili, že to musí "prasknout"
a že se celý režim sesype.
Z Pankráce koncem léta
padesátého roku ho převezli na
Mírov. Zde několik dní prožil
v temnici, aby ho zlomili. Pak mezi
vězně vnášel klid a přinášel
povzbuzení. Muklové si to moc
cenili. Stal se členem "chemickohutní společnosti", což obnášelo
vypumpování výkalů a jejich odvoz.
Za hradby Mírová vězňové nesměli,
tam přebírali náklad věznění Němci
a kolaboranti. Po večerce byl
uveden v život "telegraf'. Na zdi se
vyťukávaly zprávy. Touto cestou se
vězni dověděli, že do vězení přišla
F. Zemínová, že byl zatčen Slánský
a spol. Jednoho pochmurného
večera si pro R. Vašíčka přijelo
estébácké auto z Uherského
Hradiště. Bylo mu řečeno, aby
zapomněl své jméno. Budete
Zborovský a číslo 217. Zavedli ho do
jakéhosi sklepa, kde nebylo nic, jen
hrnec na výkaly. Orientoval se a
poznal, že není ve vězení, ale ve
sklepě ONV. Po několika dnech
zaslechl hovor z vedlejší cely. Ptal
se nových návštěvníků odkud jsou.
Odvětili, že z Horního Štěpánova,
tedy ze sousední obce. Po několika
dnech byl odvezen do uherskohradištské věznice. Zde pobyl
téměř dva roky, aniž věděl proč.
Nějaký čas byl zavřen s nějakým
Rudou Sachrem, který při
nelidském mučení zešílel. Celý ten
čas neviděl slunce, nevětralo se,
nechodilo na vycházky. R. Vašíček
kopal do dveří, křičel a žádal o
předvedení k veliteli. Myslil, že ze
všeho zešílí. Ale dočkal se. Dali ho
na celu s Igorem Měšťanem, který
měl za manželku dceru majitele
pivovaru z Uherského Brodu.
U soudu opět žádnou vinu ne
přiznal. Přesto byl odsouzen
k dalším 18 letům, tedy dohromady

trest 23 let. Jeho projev i postoj
u soudu se brzy dostal na veřejnost
a byl po zásluze ceněn. Pak byl
převezen opět na Mírov. O poschodí
níž byl zavřen Gustav Husák
s dalšími úchylkami komunistické
strany. A venku se konaly další
procesy se španěláky, odbojáři,
sedláky, živnostníky, aby byl
zotročen celý národ. Přibývali i
komunisté.
Dosti lidí bylo na amnestii
propuštěno, ale většina kněží byla
zavřena dále. R. Vašíčka odvezli po
amnestii do Valdic. Z kriminálu ho
pustili v r. 1962. Vrátil se do
Cetkovic. Kriminál ho poznamenal,
lidé se ho báli, StB ho sledovalo.
Kriminál, to je prokletí! Dobré
zaměstnání sehnat nemohl. Asi po
dvou letech přijal místo vychovatele
pro zdravotně postiženou mládež.
Zde ho bylo více třeba než ve
fabrice. V roce 1969 ho povolal
biskup Vrána na Velehrad. Mohl
sloužit mši, ale jen pro řádové
sestřičky. Velehrad zpustl a
potřeboval velkou opravu. Pustil se
do práce s velkou aktivitou a chtěl
toto velké poutní místo pozvednout
k mezinárodnímu významu. To se
zřejmě nelíbilo a byl po 3 letech
přeložen do Švábenic. Pobyl zde
6 let. Byla to obec nejvděčnější ze
všech. Vzájemný dobrý poměr byl
obestřen tajemstvím. V letech 197274 se ve Švábenicích stavěla škola.
Bylo to v době, kdy náboženství bylo
pronásledováno. A v této době
zazdíval pan Hladký do stěny každé
třídy kříž. R. Vašíček potom školu
tajně vysvětil. I Švábeňáci se

zachovali dobře. Odtud odešel
do Všeminy u Slušovic, kde ztrávil
další dva roky. Církevní tajemník
Mirek Rozštípil držel nade vším
ochrannou ruku. Pocházel z Hluku
a po únoru 1948 byl osobním
hlídačem Gottwalda. Začal však
holdovat alkoholu a tak ho vyhodili.
Za odměnu ho udělali církevním
tajemníkem. Cítil se zneuznaný a
na komunisty utrousil občas nějaké
to hanlivé slovo. Když R. Vašíček
občas vyprávěl své osudy, reagoval
M. Rozštípil: "To je otřesný, místo
toho, aby mu dali řád práce, tak ho
nakopli ...” Chtěl asi R. Vašíčkovi
nahradit utrpení a tak mu jednou
nabídl Luhačovice. Vašíček ho
varoval, že to má polepený a že je
jezuita. Odvětil: No co, přece se
neposeru a nakonec prosadil
jmenování do Luhačovic. Zde
vydržel R. Vašíček až do roku 1992.
Odtud odešel do důchodu na
Hostýn, kde je duchovní správa
Tovaryšstva a ubytování pro
přestárlé kněze. V listopadu oslavil
osmdesátku a v ten den dostal třetí
infarkt. Celý život nevěřil jen
v Boha, věřil, že Bůh skutečně je a
toto vědomí ho drželo. Zjistil, že i
"dělat dobro" se v životě vyplácí.
Přál každému, aby žil v harmonii
s přírodou a s celým světem. Otec
Rudolf Vašíček skonal... Pohřeb byl
na Velehradě, 28.12., v den, kdy
před 44 lety ho přišla zatknout StB.
Přišlo ho vyprovodit přes 3 000 lidí.
Tělo bylo uloženo do jezuitské
hrobky. Zda byla naplněna jeho
misijní ctižádostivost, nechť posoudí
ten Nejvyšší.
-jsk-

O těžkých zločinech KSČ
Všichni lidé u nás by měli věno
vat pozornost "Sešitům" ústavu pro
soudobé dějiny Č. 15, s titulem "K
politickým procesům v ČSR 194854". Tyto "Sešity" obsahují mate
riály o zločinech, spáchaných
komunistickou stranou, především
na členech KSČ. Autor, dlouholetý
člen KSČ, Karel Kaplan, ředitel
tohoto Ústavu Akademie věd České
republiky, shrnul uvedené archivní
materiály snad proto, aby mohl
otevřít oči. nejen sobě, ale i všem
současným a bývalým členům KSČ.
V těchto "Sešitech" se každý může
dočíst o otřesných událostaech,
spojených s likvidací prostých, ale i
vysokých funkcionářů KSČ. Popsá
ny jsou metody vyšetřování, zasaho
vání do kompetence prokuratur,

9

soudů, dále o rozhodování a výši
trestu, včetně trestů smrti. Pojed
náno je zde i o pozdějších rehabi
litacích, obnově členství ve straně,
včetně vyplacených náhrad pozůs
talým. Toto čtení je určeno všem
občanům České republiky, kteří
v minulosti nebyli postiženi totalitní
mocí KSČ a jejich služebníků.
Každý by se měl zamyslet, komu
nisté především, zda podpora
komunismu je tím nejlepším
prostředkem k nastolení dobrých
životních podmínek - byla-li v ne
dávné minulosti doprovázena
takovou spoustou vražd a násilí.
Nebo snad život v otroctví za
železnou oponou je tou nejlepší
formou života?
Sergej Solovjev
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informace Francouzům. Bohužel,
skupina byla velmi brzy objevena a
zrazena. Výslechy byly kruté.
Všichni členové byli vystaveni
těžkému psychickému i fyzickému
násilí, byli trápeni hladem a
neustálým vyhrožováním. Skupina
byla postavena před státní soud na
Pankráci. Jan Zenáhlík se musel
naučit nazpaměť výpovědi, které se
hodily StB. Soud ho odsoudil

zluj

Jen s málokým si osud tak krůtě
zahrál, jako s Jiřím Zenáhlíkem,
předsedou KPV v Chomutově. V r.
1948 vycítil, že únor 1948 není nic
jiného, než komunistický puč, který
žene komunisty k převzetí moci.
V tu dobu si uvědomil, že kdo se
nebrání násilí, není hoden svobody.
Začal pracovat v odbojové skupině,
kterou vedl jeho bratr dr. Josef
Zenáhlík. Skupina předávala cenné

kde se setkal i s prominenty. Lepil
sáčky, loupal cibuli a čistil zeleninu
s G. Husákem, dr. E. Goldstückrem,
olomouckým biskupem Zelou,
generálem Janouškem a dalšími
prominenty. Politické diskuze ho
zajímaly a pomáhal}' mu k novým
náhledům na život. Z Leopoldova
byl odtransportován na By tíz, který
byl vyhlášeným koncentračním
táborem. Málo jídla, vysoké normy
a práce na uranu bez jakýchkoliv
ochranných prostředků proti
záření. Šest a půl roku fáral za
těžkých podmínek. Pak byl
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Prožil 23 dny na cele smrti

k trestu smrti. Rozsudek na něho
zapůsobil, ale nezlomil ho. Jen měl
výčitky vůči ženě a třem dítkám,
která zanechal doma. Po soudě byl
vězněn na celách smrti
provazárně.. Třiadvacet dní čekal,
kdy bude odveden před kata. Každý
den poslouchal kroky a odhadoval,
zda již nejdou pro něho. Přestal jíst
a jenom pil. Až po 23 dnech se
otevřely dveře jeho cely a vyslechl
zprávu - že mu byl trest smrti
změněn na doživotí. Z pankrácké
věznice byl odvezen do Leopoldova,
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Neodsuzuj lidi příliš záhy; ale
neposuzuj je příliš pozdě.
Fiatu. Vymazal

úctu ministerstva pro privatizaci a
správu národního majetku, které
pocházejí z malé privatizace. Zákon
se teprve projednává. Konkrétní
návrh finančního zabezpečení mu.M
předložit vládě m inistr hospo 
dářství.
-r-

prodejem bývalého majetku KSČ.

Jednala o tom vláda se zástupci
parlam entu. Pokud prostředky
nepostačí, měly by být náklady
hrazeny z prostředků zvláštního

p řisp ět prostředky, získané

obětí nacistické perzekuce by měly

I
Odškodnění obětí nacismu
Ke zmírnění utrpení některých

při útěku či jiných akcích
bezohledné státní bezpečnosti a
vyšetřovatelů. Na to bychom neměli
v žádném případě zapomenout, říká
Jiří Zenáhlík.
-jsk-

244 osob bylo popraveno a přes 8000
bylo ubito ve vyšetřovací vazbě nebo

zvaných bílých místech naší
historie a i o tom, co to byla rudá
totalita. Žel, političtí vězni dostávají
málo příležitostí veřejnosti něco říci
a řadu věcí jí osvětlit. Ze čtrnácti
ředitelů škol, kterým nabídl udělat
besedu s mladistvými, ho pozvali
pouze do čtyř škol. Studenti z kraje
byli dost nevšímaví, ale přišly i
otázky "přímo na tělo" a najednou
to byl i pro málo informovanou
mládež velký zážitek. Jiří Zenáhlík
je stále čilý a odolný. Z politických
důvodů bylo v padesátých letech u

nás vězněno přes 276 000 občanů,

dopraven znovu do Leopoldova, kde
prožil těžké dny mezi vrahy,
psychopaty, zloději a násilníky.
Propuštěn byl v r. 1961 po téměř
dvanácti letech.
Po propuštění se těžko v civilním
životě prosazoval. Překážky
překonával dik velké podpoře
manželky a celé rodiny a také dík
své duševní síle a odvaze. Dnes by
mohl Jiří Zenáhlík, ale i další lidé
jeho typu z KPV mladým a
studentům mnoho říci o tak

