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Chancellor Helmut Kohl of Germany at the Valley of the Communities, Jerusalem, yesterday pointing
at names of cities where German Jews were exterminated in the Second World War. The Chancellor
Heft 38/1992 is on a four-day official visit to Israel
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MEZI KRAJANY,
KTEŘÍ TOUŽÍ PO
NÁVRATU do své
staré vlasti, jsou
i kazašští Češi,
česká vláda se roz

hodla problémem se
nezabývat, neboť jak
je přesvědčena, je to
plně v kompetenci
ministerstva vnitra. Ani příslušné resorty
velkou iniciativu neprojevují.
_ ___ _

Říká vedle Šimona Pánka i přítel volynských Čechů Ing.Čestír Vačko, člen KPV.

Slušnému, normálnímu člověku vykám, ale člověku, který mě dal nes
pravedlivě, bez milosti zavřít na dlouhých čtyři a půl roku do kemunistického žaláře, mně tato zákládní úcta ne a ne projít hlasivkami*
Sloužil jsi v nejodpornější instituci totalitního komunistického
režimu a sloužil jsi snaživě, se zápalem, aby jsi si vysloužil všechny
výhody, které ti režim za to nabízel.
Ta poslední - nejpodstatnější výhoda je, že už 12 let užíváš své
ho nezaslouženého důchodu. Kolik jsi za tu svoji celoživotní činnost
spáchal vlastně justičních zločinů? Asi si neděláš sumář, mnohé z tvých
obětí nežijí, nebo ti nenapíší v domnění, že už jsi v pekle, či spíše v
tom komunistickém ráji, které jste nám slibovali dokonce i zde na zemi.
Nic jsi nedbal při výsleších na moji obhajobu, že v jiných krajích té
vaší ČSSR moji kolegové od CLG US ARM nebyli vůbec trestáni.

Dokonce jsi udělal takovou nehoráznost, že jste spolu s tím tvým
nohsledem /tehdejším a představovaným npor.Svobodou/ předvolali mé dva
spolupracovníky jako svědky k soudu. To bylo právo co! Před soudem svě
dčili, že jsme pracovali spolu, přičemž oni byli přímým důkazem toho,
že to nebyl žádný trestný čin. Ale hlavně svědčili při výslechu před
Tebou, když jsi je vyšetřoval při mé půlroční vazbě a muselo ti být ja
sné, že když oni tímto nespáchali trestný čin pak jsem ho nemohl spá
chat ani já.
Tak te3 ti přikládám do dopisu lopii rehabilitačního rozsudku, kde

máš černé na bílém jakou práci jsi páchal a dobře se živil justičními
zločiny. Otrlá povaha ti pravděpodobně nepřipustí, aby jsi si dělal výČity svědomí. Demokracie je na ty lumpy a darebáky krátká. Nic se vám
nestalo a nestane. Jako nápravné opatření by jsi měl dobrovolně vrátit
státu alespoň 1C$ z toho co oběti tvé nekalé činnosti dostanou na odško
dném. Mám dostat 2.500,- Kč-áěsíc kriminálu, zchudlý a vámi zplundrova
ný stát ani víc dát nemůže. Za to, že jsem po propuštění z kriminálu mu
sel celá léta pracovat jako pomocný dělník na stavbě mně nikdo nic nedá.
Zákony a různé vyhlášky už zase stojí na vaší straně, na straně bý
valých estébáků a bohužel ti k tomu mohu jen gratulovat. Smím?

Ing.Čestmír V a š k o
539 43 K r o u n a 93

Byla to doba, na kterou nikdy nezapomeneme.

Důvěrné!

INFORMACE SPOLKOVÉ VLÁDY PRO VEDENÍ
SUDETONĚMECKÉHO LANDSMANSCHAFTU

POSLANCI NĚMECKÉHO SPOLKOVÉHO SNĚMU:
„Po dohodě s mluvčím Sudetoněmeckého krajanského spolku, státním tajemníkem
mimo službu Franzem Neubauerem a členy představenstva Berndem Posseltem
a Siegfriedeni Zoolmanem, prohlašují - zahraničněpolitický mluvčí frakce CDU/CSU ve

Spolkovém sněmu, poslanec Karl Lamers, zahraničněpolitický mluvčí zemské skupiny CSU

S ohledem na budoucí osud sudetských Němců a jejich připravovaný návrat
do České republiky je nezbytně nutné podpořit při parlamentních volbách, které se
budou konat v České republice v červnu 1996, vládnoucí Občanskou demokratic

v německém Spolkovém sněmu, poslanec Christian Schmidt a mluvčí frakce CDU/CSU ve

kou stranu a její koaliční partnery - Občanskou demokratickou alianci,
Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou. Jedině jejich

publice žijící Němci, jsou důležitým mostem mezi německým a českým národem. Proto je

vítězství je zárukou vytvoření podmínek pro odčinění křivd, kterých se na našich
spoluobčanech dopustili Češi.
Byl proto zvolen následující postup dohodnutý a potvrzený na jednání
vrcholných představitelů Spolkové republiky Německo a České republiky.

Spolkovém sněmu pro otázky vyhnanců, poslanec Helmuth Koschyk.
Němci, vyhnaní ze své vlasti v Čechách a na Moravě stejně tak, jako dnes v České re

nezbytné, aby se sudetští Němci intenzivně zapojovali do rozvoje a formování německo-čes-

kých vztahů. Proto jsme uvítali, stejně jako vedení sudetoněmeckého krajanského spolku,
že česká strana je připravena k dialogu se sudetskýnii Němci a za tím účelem stanovila pra

covní skupinu českých koaličních stran. Německý Spolkový sněm zaujal ve svém usnesení

k německo-československé smlouvě také stanovisko k otázkám, které se týkají našich sudetoněmeckých spoluobčanů a Němců, žijících v České republice, lýto otázky by měly být
předmětem dialogu české strany se zástupci sudetských Němců a týkaly by se:

1. Spolková republika Německo symbolicky odškodní české oběti války.

Termín - přelom let 95 a 96 v souladu s průběhem volební kampaně
v České republice
Částka- neměla by překročit stotisícinu částky, kterou ve formě
kompenzace očekává Sudetoněmecký landsmanschaft po
návratu svýoJi členů do České republiky.

a) zapojení sudetských Němců do spolupráce mezi regiony a jinými oblastními orgá
ny ve Spolkové republice Německo a České republice, zvláště pak v pohraniční oblasti, jak

bylo dohodnuto ve smlouvě o sousedských vztazích,
b) vytvoření možností, díky kterým by s výhledem na členství České republiky

v Evropském společenství, mohli němečtí občané, včetně těch, co byli vyhnáni ze své vlasti,
přispět k hospodářskému rozvoji.
Přijetí České republiky do Rady Evropy je důležitým krokem pro její cestu do
Evropského společenství. Mělo by být podnětem k tomu, aby se mezi českou stranou a zá

stupci sudetských Němců, nyní prostřednictvím přímých rozhovorů, odbourávaly předsudky,

2. Současné vedení ČR ihned po svém předpokládaném vítězství v parlamentních

vytvářela důvěra a přijímaly společné závěry z perspektivy německo-českého sousedství

volbách učiní následující kroky:
a) schválení zákona o dvojím občanství v České republice

v Evropské unii, která je víc než hospodářská unie, ale vytváří společenství hodnot se spo

lečnými politickými přesvědčeními, právními základy a zájmy.“

WAS HELMUT KOHL
SCHMECKT ?

Termín: srpen-září 1996

b) udělení občanství sudetským Němcům podle stavu ke 30. září 1938
Termín: říjen-listopad 1996
c) schválení zákona pro restituci majetku podle stavu ke 30. září 1938
Termín: prosinec 1996

Begegnungszentren in der Tschechischen Republik
O České Budějovice
(Budwels)

Deutsches íntormationszenlrum Budwels
Frau Alena Groulík

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien

strany sociáliiě demokratické tajnou dohodou uzavřenou na úrovni předsedů těch

to stran.
Doufáme, že takto ošetřená problematika uspokojí nároky vedení
Sudetoněmeckého landsmanschaftu ve všech bodech.

Balthasar Neumann
Haus
Dr. Jaromír Boháč

0 Liberec
(Reichenberg)
BeZ'Snu>’řa*n<n>m
Frau Víra Strakovi
0 Praha (Prag)

© Jihlava (Iglau)
Gustav Muhler Haus
Herr Dipl.lng. Blažek

Peter-Parier-Haus
Frau Alena Brómová

O Šumperk (Mähr.
Schönberg)

O Trutnov
(Trautenau)

Hen Walter Sitte

Btgcgnungszenl rum
Trautenau „Mob,
Dick4*
Dipl.lng. Günter Fiedler.
Frau Víra Černá

0 Moravská Třebová
:(Mähr.TYiibau)
Walther Hensel
Gesellschaft
Herr Alois Pokorný

H. Kohl, v. r.
T. Waigel, v. r.

0 Chomutov
(Komotau)
Begegnungsrentrum
Komotau
Herr Gerhard Stübiger

O Opava (Trvppau)
Big^gnung.ienlrum
Troppau
Herr Hans-Dicler Korbel

O Cheb (Eger)

Uskutečnění výše uvedených požadavků je zajištěno i pro případ možné široké
vládní koalice v České republice složené z Občanské demokratické strany a České

Majetek církví majetek ’’šlechty”

rrigtr Zritang • J1.J2/1WJ

Bývá dobrým zvykem, aby v případech, kdy máme něco od soudit,jsme měli alesr
poň minimální možnost se s takovým provokativním textem alespoň seznámit. V to
mto případě prý šíření poplašné zprávy, připisované poslanci SPR-RSČ Vlkovi.VH

Dit Präger Zeitung
informiert regelmäßig
über das Geschehen in
den Begegnnngszenfren.

Kdybychom provedli průzkum
veřejného mínění, 807o občanů a to
i lidé hluboce nábožensky cítící, by
se vyslovilo proti, aby byl církevní
majetek vrácen, přesto, že byl
komunistickým režimem zločinně
uloupen. Současně se ale lhostejně,
mlčky (kdo mlčí, souhlasí) díváme
na snahy vrátit mnohamilionový
majetek kolaborantské "šlechtě"
přesto, že tento byl na základě
právoplatných zákonů vyvlastněn.
Katolická církev získala majetek
převážně tak, že jej někdo koupil a
církvi daroval. Viz kupř. panství
Skály v severních Čechách nebo
panství Dolní Břežany u Prahy. Po
revoluci převzala stovky zdevasto
vaných kostaelů, desítky klášterů,
které je potřeba opravit. Potřebuje
peníze na rozsáhlou charitativní
činnost. Kde je má vzít? Jedině
z výnosů polí a lesů, o něž se bude
starat jistě s větší péčí, než dnes
soukromí majitelé. Má tedy církev
- a to i církve nekatolické, pokud
něco vlastnily - na navrácení majetku nejen právní, ale i morální ná
rok. A věřme tomu, že tento maje
tek využije k prospěchu lidu tohoto
státu.
Převážná část "šlechty" je cizího
původu (Trautmaiisdorf, ColloredoMansfeld, DesFours-Waldarode),
která získala svůj rozsáhlý majetek
většinou stejným způsobem, jako
komunističtí mocipáni. Za nacis
tické okupace pak tito lidé, pokud
se přímo nepřihlásili k německé
národnosti (Walderode), pak ales
poň byli vůči nacistickému režimu
vysoce loajální. Nevím alespoň
o nikom z nich, který by prošel
nacistickým koncentrákem, na
rozdíl od desítek kněží všech církví,
nevím ani o nikom z nich (pokud se
snad mýlím, omlouvám se), že by
se zbraní v ruce bojoval proti nacis
tům, na rozdíl od kupř. Karola Wojtyly - papeže Jana Pavla II. Je dosti
pravděpodobné, že některým z nich
se za pomoci šikovných advokátů a
osob z ministerstva vnitra podaří na
vrácení majetku prokázat právní
nárok. Prokáží i nárok morální?
Dr. Miroslav Klička

"Věrni zůstali"
č.10/94

"Res publica" č. 35/95

o

HOMMAGE

d doby, kdy zahynul Robert Desnos, surrealistický básník a odbojář, jedna z mnohých
obětí nacistického koncentračního tábora, uplynulo padesát let. Toto výročí má pro francouzsko-české vztahy zvláštní význam. Klikaté cesty dějin nakonec zavály vězně koncent
račního tábora Desnose do Terezína, kde zemřel. Krátce předtím jej tam objevil český
student Josef Stuna a snažil se mu pomoci. Tak se mu dostala do rukou poslední Desnosova báseň, adresovaná básníkově družce Youki. Na tyto okamžiky vzpomíná Pierre Berger.
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1995: Život a dílo Roberta Desnose byly

portrait de Youki/portrét Youki

.červen 1945: Terezín byl nedávno osvo- _

Osvoboditelé s sebou přivedli
lékaře a ošetřovatele. Šlo o to

Zbývá mi být stínem mezi stíny
Být stokrát více stínem než stín
Být stínem, který se stále bude vracet
do tvého sluncem prozářeného života.

1944: Desnos právě dopsal Contrée vě

v

hledáním ideálu, patrně ideálu „svobod

Byla to svoboda, ale ještě to
nebyl život.

1940: V okupované Paříži se básník
snaží přežít, jak se dá. Setkává se s Elu-

Tolik jsem o tobě snil,
Tolik jsem chodil, tolik mluvil,
Tolik miloval tvůj stín,
Že už mi z tebe nic nezůstalo.

bozen. Na smrt nemocného Desnose po
znává jeden český student. Ráno 8.

Dne 3. května 1945 jednotky
SS uprchly a ruská armáda
vstoupila do pevnosti.

novanou Youki. Gestapo ho zatkne 22.
února a básníkovi začíná dlouhé údobí

Byl tu tyfus.

ného člověka“. „Jak důstojně žil, tak ta
zemřel...“ Desnos žije stále, dnes

Jaké byly v tu chvíli oči umí
rajícího se nedá vylíčit. Přes
svou naprostou slabost se po
kusil vstát. Pak řekl:

V Německu Robert Desnos
pokračoval v psaní básní, jak
jen to bylo možné. Ale při pře
sunu do Československa se
ztratily. Pouze poslední, věno
vaná Youki, se dostala díky
Josefu Stunovi až k nám.

věznění: Fresnes, Compiěgne, Osvětim

8. června ráno zemřel.

a všude.

Někteří byli z kasemat zave
deni na Revier (ošetřovnu).
Vzali jim hadry, ve kterých
byli oblečeni a vyměnili je za
jiné, plné vší.

D. Dvořáková 1995

„Neznáte francouzského bás
níka Roberta Desnose?” ze
ptal se.

ké

Za tři dny upadl do kómatu.

Několik týdnů po osvobození,
v noci ze 3. na 4. června, měl
na bloku číslo 1 výjiměčně

června 1945 podlehne Desnos vražedné

jednat rychle. Co nejvíce ži
votů zachránit a umírajícím
ulehčit poslední dny.

ardem a účastní se odvážného podniku
Editions de Minuit. Neztrácí naději...

Byl velmi unavený. Útrapy
posledního transportu jej vy
čerpaly. Horečka nikdy ne
klesala pod 39,6 stupňů. Jo
sef Stuna a Alena Tesařová
udělali všechno, aby ho za
chránili.
Tito tři lidé, z nichž jeden byl
odsouzen k smrti, hovořili
o všem: o Paříži, svobodě,
bratrství, poezii, stromech,
větru, oceánech. Desnos jim
vyprávěl, jaké bylo francouz
ské hnutí odporu a co je to
surrealismus, tento odboj
proti hlouposti světa. Alena
Tesařová mu přinesla rozk
vetlou šípkovou růži. Květ
velmi rychle uvadl. Přesto si
jej básník nechal u sebe.

Ti, kteří transport přežili, do
razili do Terezína. Byla to
pevnost s kasematy, celami,
mučímou, dvorem pro výkon
trestu smrti, plynovou komo
rou a spalovací pecí.
Příchozí byli údery pažeb na
hnáni do kasemat, která se
velmi rychle zaplnila. Ti, kte
ří zbyli, byli nacpáni do cel,
po dvaceti lidech do jedné ce
ly. Přebývající byli odvedeni
do plynové komory.

Josef Stuna přivedl svou pří
telkyni, ošetřovatelku Alenu
Tesařovou. Uměla francouz
ský lépe než on. Dlouhé hodi
ny hovořila s umírajícím bás
níkem.

je moje nejjitřnější jit

Tak vstoupil ke konci dubna
do Československa zástup
galejníků, odsunutých z Flohy v Sasku. Nešťastníci byli
- na pokraji sil. Padali, znovu
vstávali, živili se trávou a ži
vými šneky. Mnoho jich zem
řelo. Byli zabiti dozorci nebo
zahynuli na úplavici.

Najednou se všechno změni
lo. Robert už nebyl sám. Byl
tu přítel. Přítel, který věděl,
kdo je, znal jeho poezii. Od té
chvíle Desnos už nemyslel na
smrt.

Jo

Rozednívalo se a světlo za
plavovalo blok. Josef Stuna
hledal Roberta Desnose mezi
240 dosud žijícími kostlivci,
které opatroval. Před jedním
z nich, jehož vyhaslý pohled
se skrýval za silnými brýle
mi, se zastavil. Pak přistou, pil blíže:

„Francouzský básník... to
jsem já.”

epidemii tyfu.
ro,“ řekl.

la Eluarda, André Bretona...
Vzpomněl si na zobrazení Ro
berta v Nadje...

Avšak zbývající Hitlerovy di
vize, stahující se do střední
Evropy, která zůstává po
sledním místem fašistického
odporu, s sebou odvádějí ko
lony vězňů. I na útěku v nich
jednotky SS udržovaly až do
poslední chvíle ducha kon
centračních táborů.

VIOLA
PRAHA

.

Český student věděl, kdo je
Desnos, věděl, co je surrealis
mus, poezie. Četl knihy Pau

—

Buchenwald, Flossenburg, Flöha jsou
etapy zápasu o přežití uprostřed ponižo

službu český student Josef
Stuna. Nahlédl do seznamu
nemocných a na jedné z ka
ret četl: Robert Desnos, rok
narození 1900, národnost
francouzská.

V prvních dubnových dnech
roku 1945 překračují spoje
necká vojska Rýn. Vojáci po
stupují kupředu a postupně
obsazují pevnosti koncentrač
ních táborů. Armáda osvobo
zuje skryté mučedníky. V ně
kolika dnech je Auschwitz,
Dachau, Bergen-Belsen a sto
dalších míst smrti dobyto.

vání a utroeni.

Připomínka výročí úmrtí

POCTA

Památná královská koruna,
zhotovená z děla,
jímž kdysi vypálil zakladatel
rodu Karaďorděvičú první
ránu v boji proti Turkům

kdy je postkomunistická východní Evro

pa krájena a trhána na kusy různými

zákulisními silami pracujícími dle staré
ho osvědčeného: »Rozděl a panuj«,
získává památka slavného a ctěného
srbského krále zvláštní rozměr. Skýtá
nám obraz sjednotitele stavějícího na zá

kladech duchovních, křesťanských — tak
protikladný ke zjevu dnešních »sjednoti

telů« Evropy, kteří pracují na bázi eko
nomické, tržní, vojenské a protinárodní...

»Čuvajte mi Jugoslavi-

ju!« Tato láska k vlasti
dala mu v posledním
okamžiku života takřka zapomenouti na
vlastní choť a tři nedospělé dítky, které
poručil již předtím v ochranu nynějšímu
regentovi princi Pavlovi, maje předtuchu
své smrti. Odcházeje z tohoto světa
rukou vrahů míru v lidstvu, zanechává po
sobě mohutné historické dílo, podle
něhož je nazván »Sjednotitel«.

Sjednotitel Jugoslávie, Alexandr, se
narodil 4. prosince 1888 v Cetinji na
Černé Hoře jako druhý syn krále Petra

Našim čtenářům přinášíme u příležitosti

Karadjordjeviče. Byl vychován u ruské

tohoto smutného výročí výňatky z nekro

ho carského dvora; studoval v Bělehradě
a v Ženevě. Když vstoupil jako voják do

logu uveřejněného ve Věstníku české
pravoslavné eparcliie po atentátu.

18. října 1934 pěla pravoslavná cír
kev »Věčnuju pamjať« jednomu z mála

armády, získal si svou přímou povahou
sympatie spoluvojáků. V balkánské
válce r. 1912 vítězí u Kumanova. Tuto

Přechodný útlum těžby uranu u nás
Snad každý druhý mukl prošel
Jáchymovském, Slavkovském,
Příbramskem či dalšími místy, kde
se těžil uran. Čs. uranový průmysl
nadělal zde z lidí otroky. V době
největší slávy, když se staral o plné
sklady Sovětského svazu, měl i

50000 zaměstnanců, později, když
vězňové odešli do civilu, počet
zaměstnanců klesl až na 30 000
zaměstnanců, z nichž je zde dnes
zaměstnána asi čtvrtina. Z vlast
nictví státu přecházejí jednotlivé
výrobní jednotky, jako stavební

závody, strojní dílny, elektrozávody,
laboratoře a projektové ústavy
do jiných společností. V srpnu
nabídla vláda dalších 20 subjektů
k privatizaci. Stát si ponechá jen ty
provozy, které mají přímý vztah
k těžbě a vláda je rozhodnuta
provádět útlumový program. Také
je rozhodnut odstraňovat vlivy
těžby staré i nové a zlepšovat
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Po atentátu v Sarajevě (1914; po kte
rém vzplanula prvá světová válka) přijal

nový kralevič Marko, Alexandar, boj
vnucený Rakouskem jako svátý boj za
osvobození a sjednocení všech jižních
Slovanů. Na počátku války odrazili ví
tězně nepřítele, avšak později museli
ustupovat před spojenými armádami německo-rakouskými, početnějšími a lépe
vyzbrojenými; od jihu a východu je tiskli
podvedení Bulhaři. Ustupovali přes
strašné hory albánské za mrazu a bez
chleba. „Spojenecká“ Itálie hubí hladem
u Valony 30.000 chlapců, zálohu srbské
armády. Následuje však Alexandrovo ví
tězné prolomení soluňské fronty
a okamžité osvobození země od ná
silných rakouských a bulharských okupátorů.. 1.12. 1918 se sjednocují se
Srbskem v jeden stát Slované rakouští
a vzniká »Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca« (Království Srbské, Chorvatské
a Slovinské). „Spojenecká“ Itálie
zmocňuje se tenkrát násilím některých
území osídlených Slovany; válkou vy
čerpané Srbsko musí se jich v Rapallu
vzdáti. Trpí tedy pod útiskem Italů skoro
tři čtvrti milionu Slovanů.
Jugoslávie je však zmítána náporem
zvenčí (zvláště ze strany Itálie) i zevnitř.
Přes známou náboženskou snášenlivost
životní prostředí. Státní podnik
Diamo Stráž p. Italském a GEAM
v Dolní Rozince odstavily v odštěp
ných závodech těžbu uranové rudy
na 3 měsíce. V současné době
dodává uranový koncentrát pro
potřeby jaderných elektráren v Čes
ké republice. Podnik se zaměřuje
výhradně na tuzemsko, neboť cena

V králi Alexandru ztrácí slovanská
myšlenka velkého zastánce a budovate
le. Byl upřímným přítelem českého ná
roda a věděl, že naše vztahy jsou bratrské
a pokrevní. Jako znalec Ruska a duše
ruského národa cítil bolest nad jeho
utrpením a nevcházel ve styky s bolše
vickými usurpátory Rusi. Jeho duše
křesťansky odpustila zradu Bulharsku
a sám pracoval s pravoslavnou církví
velmi úspěšně na sblížení obou národů.
Byl věrný syn a člen svaté pravoslavné
církve srbské, s jejímž obdivuhodně
hrdinným a vlasteneckým kněžstvem
prožíval za války ohromná utrpení. Vážil
si Církve a byl jejím ochráncem. Měl
dvorního kněze a navštěvoval bohosluž
by. Věděl, že Pravoslaví je aktivní prvek
ve státě, že Pravoslaví bylo a je nositelem
upřímného a obětavého vlastenectví. Ne
bylo nového chrámu, na nějž by nepři-

uranu na světových trzích za
posledních 10 let výrazně poklesla.
Do zahraničí jsme uran nedodávali,
SSSR si to nepřál. Celkově bude
postiženo tímto rozhodnutím asi
70% zaměstnanců. Bylo rozhodnu
to, aby práce, nesouvisející s těžbou,
tedy práce likvidační a sanační,
normálně pokračovaly. Po odstávce

má být výroba v obou závodech
v plánovaném rozsahu obnovena.
To ovšem neznamená, že uranový
průmysl u nás nebude dál prožívat 613
těžkosti a krizi a s ním i náš stát.
Víme, kde by se mohl stát "zahojit".
Dodávali jsme do SSSR mnoho
štěpného materiálu za směšně
nízkou cenu. Mohl by nám
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Dne 9. října 1934, ledy
právě před 60 lety, byl
těsně po svém příjezdu od
poledne v 15.30 hod. spolu
s francouzským ministrem
zahraničí úkladně ve
Francii zavražděn rytířský
král Alexandr l., zvaný
Sjednotitel, jehož poslední
slova, která jsme vepsali
do titulku Článku, vyprávě
jí zároveň i o jeho životním
odkazu... V dnešní době,

svých ochránců, jednomu
ze svých nejlepších synů.
Chceme-li přesněji
označit hlavní rys du
chovní osobnosti ju
goslávského krále Ale
xandra, tu musíme mluvili
o horoucí lásce k vlasti
a Slovanstvu. Svědčí o ní
jeho poslední slova při
rozloučení s životem:
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byla poslední slova umírajícího krále Alexandra I. vyřčená po atentátu,
který na něho byl spáchán v Marseille právě před šedesáti lety chorvatskofašistickými silami.

Srbů docházelo k neshodám, především
od těch, kteří se na osvobození nikterak
nepodíleli. To rozlaďovalo Srby, kteří
prošli ve světové válce krvavým křtem
a vybojovali vlasti svobodu a sjednoce
ní. Chorvatům často scházela - na rozdíl
od Slovincu - dobrá vůle; v parlamentě
a zemi začali rozvíjet štvanice poli
tických stran a ty vyvrcholily v létě 1928
výstřely proti oposici. Král viděl, že
k demokracii lid ještě nedospěl a situace
hrozí zhatit všechny plány na sjednocení
země. Použil tedy práva daného mu ústa
vou, zastavil dočasně činnost parlamen
tu, dal státu název »Jugoslávija« a na
svou odpovědnost převzal vládu do
svých rukou v lednu 1929. Lid přijal
mužné slovo královo s jásotem a král
dále pokračoval ve sjednocovacím díle...
Až za ně padl. Zpečetí je jeho smrt?

” V ě rn i

»Střežte mi Jugoslávii«
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válku vedl »za slobodu zlalnu i krst
časni«. Jeho vedením křesťanská armáda
dobyla svobody naTurcích; Kosovo bylo
odčiněno. Alexandr byl dojat, vida vojá
ky líbat osvobozenou zemi. Zvítězil i nad
Bulhary, kteří podlehli našeptávání Ra
kouska a přepadli Srby na řece Bregalnici. Na Alexandra a Srbsko vzhlíželi
všichni jižní Slované jako na své budoucí
osvoboditele.

z ohromných zásob uranu náš býva
lý "bratr" vrátit! Ale, myslíme si, že
je to volání opuštěného v poušti.-k-

s ly š ím ty je d n o h la s é tó n in y , k te r é i v d o b ě, kdy d o c h á z í
n ásiln ém u , v y s íd lo v á n í S rb ů ve s t o t i s í c í c h ze S rb sk é K ra jin y a
p řip ra v o v a n é m u konečnému ř e š e n í v B osně jsem tím z n e c h u c e n .
S rbové na r o z d íl od n á s b r á n i l i svou s u v e re n itu se z b ra n í v r u Když
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Výročí smrti srbského krále Alexandra L Sjednotitele

Čest a sláva
jeho svaté památce!
Tolik vybíráme z obsáhlé smuteční vzpo
mínky na zesnulého rytířského krále na
psané prot. Jiřím Novákem a otištěné ve
Věstníku české pravoslavné eparchie
v roce 1934.

Jak česká pravoslavná církev re
agovala na smrt krále Alexandra?
Prvním oficiálním ohlasem v Praze byla
panychida, která se konala v chrámě,
který tehdy vladyka Gorazd právě získal
a který byl upravován pro bohoslužebné
účely — bývalý odsvěcený kostel Karla
Boromejského, nyní katedrální chrám
svátých Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici. Zúčastnilo se jí velké množství
oficiálních hostí, mezi nimiž nechyběli
kancléř zastupující presidenta republiky,
předseda poslanecké sněmovny a mi
nistr zastupující vládu. Přítomen byl
i celý pražský diplomatický sbor, vo
jenští atašé, generalita, četní zástupci po
litického, vědeckého, uměleckého
a hospodářského světa. Královu památ
ku přišel uctít i vyslanec Jan Masaryk
a nesmírné množství dalšího lidu. Bo
hoslužbu sloužil svátý vladyka Gorazd
a pražští duchovní. Při promluvě ocenil
svátý vladyka životní dílo krále Ale
xandra. Jeho obsah je uložen v článku,
který jsme v této vzpomínce otiskli.

Vladyka Gorazd skončil projev
modlitbou za krále, veškerý královský
dům a za mír světa. Po skončení bo
hoslužby dlouho trvalo, než se pomalu
vyprázdnila
prostora
chrámová
a prostranství před chrámem...

Také v Brně se v téže době konala
z podnětu královského jugoslávského
konsula panychida v pravoslavném
chrámě svátého Václava. Dostavili se na
ni starosta města, generálové, konsulové
francouzský, rumunský, litevský,
perský, rakouský, norský, finský, nizo
zemský, švédský, anglický, i diplomatic
ký konsul německý hrabě Pethusy s dru
žinou, černí rektoři a děkanové vysokých
škol, zástupci úřadů, spolků a korporací.
Chrám nemohl pojmout všechny
účastníky, takže velké skupiny lidí stály
venku.

Nejsilnějším ohlasem věřících bylo
rozhodnutí chudobínské církevní
obce na Moravě:
Prohlášení. Nově stavěný pravoslavný
chrám zasvěcený svátým apoštolům rov
ným učitelům slovanským Cyrilu a Me
toději v Chudobíně prohlašujeme za Pa

mátník mučednické smrti Jeho
Veličenstva krále Alexandra Sjednoti
tele. V tomto chrámě na věčné časy
budiž úkladně zavražděného krále

Provdala se za prokurátora
Na Mírově jsme měli výborného
hocha. Před soud se dostal, aniž
věděl proč. Nic nevěděl o před
kládaných zločinech proti režimu,
popíral obvinění, ale jak v pa
desátých letech bývalo zvykem, nic
to nepomohlo. Estébáci si vedli
svou, soud také, musel být
odsouzen, i kdyby na něm sebemenší

viny nebylo. Šlo totiž o jeho majetek,
o nějž byl velký zájem mezi komu
nisty. Tak se dostal do mlýna, jenž
mlel jen vpřed a nezastavoval se.
"Rodná" strana pamatovala na vše.
Měla na to dost lidí falešných,
schopných dosvědčit i nesmysly. Ták
se také snažila získat manželky a
děti odsouzených politických vězňů,

aby se zřekly vězněných, aby nečeka
ly, táta a manžel že tam bude dlou
há léta. Ne každá žena "vydržela".
Tak se stalo i mladé ženě našeho
kamaráda. Stále jí psal a u návštěv
přesvědčoval, že je bez viny, že jde o
omyl a ona musí zařídit obnovu
procesu. Nechtělo se jí, odmítala
chodit za prokurátorem, obhájcem
či k soudu. On však nedal jinak, až
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vladyka se nemýlil. Jugoslávský král
Alexandr byl první obětí nastupujícího
fašismu a nacismu. Kdo si však tehdy
jasně uvědomoval, kam evropský vývoj
30tých let směřuje?

Podepsáni představitelé
chudobínské církevní obce
(Z věstníku roku 1934; toto prohlášení
bylo zveřejněno i v denním tisku.)
»Prsť z Oplence (pohřebiště
srbských králů) byla převezena do
zdejšího chrámu — Památníku v urně
z polodrahokamu onyxu.« Do chámu
byla uložena za účasti sv. vladyka Goraz
da, shromážděné církevní obce
a představitelů veřejnosti i místní
aristokracie; přišlo též velké množství
lidu z celého okolí.

Pravoslavný chrám v Chudobině
Památník rytířského krále Alexandra

(Z kroniky církevní obce chudobínské,
den 6.12. 1936)
Také Praha získala vzácnou relikvii mu
čedníka, krále Alexandra I.; skrývá ji
krypta pravoslavného chrámu Zesnutí
přesv. Bohorodice na olšanských hřbito
vech, kde jsou jako duchovní vzácnost
chovány krůpěje mučednické krve

srbského krále. V kryptě je též umístěna
pamětní deska jugoslávskému králi,
která byla původně přímo v chrámu, ale
na zásah dřívějších úřadů a Stb musela
být v šedesátých letech odstraněna.

Svatý mučedník Gorazd a jeho dědictví (- 2.)
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Mírotvorce, král Alexandr odešel za
všeobecného žalu kulturního lidstva,
maje »spojeny bílé ruce i dobré skutky
své«, jak praví národní píseň srbská.

o

bratrského národa jugoslávského vzpo
mínáno při každé svaté liturgii na
proskomidii a každého roku ve výroční
den marseilleské tragedie konána zaň panychida.

"V ě rn i

Vladyka poukázal vskutku pro
rockými slovy na to, že rápa namířená na
srbského státního představitele byla přes
osobu královu mířena nejen na Jugoslá
vii, ale i na Československo...! Svatý

p ě n í a m a té rsk é h o a m e ric k é h o p r e s id e n ta a NATO se jim d v e ře i s
p ř e d s ín í o te v řo u . V ítám e V ás, Salam a le jk u m ,b o ž í b o jo v n íc i. VH.

tř e b a p r o ti všem . Vždy to b y lo na té sp rá v n é s tr a n ě a t i ,
k te ř í jim p o stu p u p í r a j í n ech áp o u ty to d ů sle d k y z I I .s v ě t o 
vé v á lk y . Is lá m se svým i sam opalovým i arg u m en ty s t o j í na p ra h u
b la h o b y tn é E vropy a č e k á na svou p ř í l e ž i t o s t . Možná že za" p ř i s ce

spěl. Byl skvělým znalcem církevního
malířského umění a kultury a jako byzantolog překvapoval světové kapacity
svými vědomostmi v tomto oboru. Zají
mal se velmi i o naše hnutí pravoslavné...

Když svátý mučedník vladyka Gorazd

pravoslavné církve, celým svým srdcem

přijal svaté pravoslaví, učinil tak stejným

si ji zamiloval. Věděl, že při hledání

způsobem, jako všechno ostatní ve svém

Pravdy a jejím uskutečňování nelze

svátém životě - poctivě, celou svou by

smlouvat ani žertovat, nechce-li člověk

tostí vstoupil do duchovního prostoru

být učiněn nehodným Pravdy na věky...

se rozhodla. Prokurátorovi se
zalíbila. Nejenže neměl ch uti proces
obnovovat, ale ještě jí vysvětlil, že
manžel je velký zločinec, který chtěl
svým chováním a reakcionářským
smýšlením i protistátní činností
návrat starých kapitalistických
pořádků. Narušoval ideologii, které
má zachránit lidstvo. Při

návštěvách mu manželka opakovala
výroky prokurátora. Manžel se tomu
jen usmál, byl si jist, že je čistý a
takové pomluvy nemají váhu.
Dostával balíčky, dopisy, návštěvy.
Četl, jak postupují návštěvy
u prokurátora - a byl trpělivý.
Návštěvy ale ustaly, manželka byla
"nemocná" a stav se nelepšil.

Balíčky přestaly chodit, manželka
neměla čas, byla unavená apod.
Dopisování řídlo její vinou, on
marně urgoval, co se děje, proč
nepíše a nepřijíždí. Ažjednou přišel
rozhodující dopis: nebude chodit na
návštěvy, posílat balíčky a on ať jí
již nikdy nepíše, protože ona se
s ním rozvádí a provdává se za

