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Хрватска стро|'ница о српском рамену
Když před pěti?, lety 7.9.1990 bylo zveřejňováno v jugoslá
vském tisku mnoho podobných úletu na srbsko-chorvatské vzta
hy bylo to v Jugoslávii bráno doslova s humorem. Mezitím se
obrázky na snímku z obou stran staly skutečností za daleko
krutějších podmínek a končily smrtí v nejednom případě. Za
pomoci OSN a NATO došlo k eskalaci nevídaných rozměrů. Sta
tisíce Srbů jsou vyháněny ze svých domovů a statisíce jich
ještě bude vyhnáno. Pomyslím-li na to, že rozkaz k útoku ze
strany leteckých sil NATO byl d.án na základě shodnocení ex
pertů jedné dělostřelecké miny jež roztrhala desítky sara
jevských občanů v pravé poledne na zalidněném tržišti, kte
rá prý byla vypálena ze srbských pozic, je mi z toho na ni.
1 naši vojenští pozorovatelé taková tvrzení vyvracejí už i
z televizních obrazovek při čemž se nabízí samo vysvětlení
a je velice jednoduché. V^situaci, kdy letadla NATO očeká
vala první incident, který měl sehrát pověstnou kapku jež
by" znamenala možnost bombardování, nebyl problém přesunout
„ ,
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Vojenská obvodová prokuratura

6/ býv. por. SNB Ludvíka

7/91

Z i f č á k a ,

- obviněný Zífčák Jako operativní pracovník 2. odboru Správy
StB Praha se dne 14. 6. 1989 zúčastnil pod krycím Jménem Mi

nar. 11. 1. I960 v Rýmařově, okr. Bruntál, slovenské národnosti

Praha

lan Růžička s zfalšovanými studijními doklady přijímacích

ženatého, trvale bytem Valšcv č. 6, okr. Bruntál, býv. příslušní

2 OPv 281/.9O

zkoušek na VSB Ostrava a poté vykonával v prostředí nezávis

ka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje,

T 11/91

lých struktur zpravodajskou činnost, která byla v rozporu se

Směrnicemi pro činnost pracovníků kontrarozvědky a z části

I.

ž e

-

měla provckační charakter, zejména tím, že navazoval kontak
ty s představiteli a členy nezávislých struktur, zúčastňoval

všichni obvlnění_SDOlečně

se nepovolených demonstrací, předstíral založeni Nezávislého

OBÍALOBA

studentského sdružení a vydával se za jeho představitele, roz

v průběhu roku 1989 v Praze a Ostravě v rozporu se zákonem č.

Podle § 176 odst. 1 tr. ř.

podávám

1/ býv. plk. SNB JUDr. Jiřího

obžalobu na

Bytčánka,

nar. 12. 4. 1942 v Praze, české národnosti, ženatého, trvale by
tem Praha 5, Drtinová 22, býv. příslušníka Správy SNB hl. m. Pra
hy a Středočeského kraje,
2/ býv. kpt. SNB JUDr. Vladimíra

J arocha;

40/1974 Sb. a Směrnicemi pro činnost

šiřoval jeho programové prohlášeni, získával pro činnost v něm
další občany, organizoval setkáni nezávislých studentských
skupin na Moravě a dne 17. 11. 1989 vyzýval účastníky student

pracovníků kontrarozvěd

ky realizovali proniknutí operativního pracovníka Správy stb
Praha por. Ludvíka Zifčáka do prostředí tehdejších nezávislých
struktur za účelem provádění zpravodajské činnosti, přičemž ze*ména:

ské manifestace k nepovolené demonstraci,
tedy

- obviněný JUDr. Bytčánek Jako náčelník Správy StS Praha po se
známení se záměrem vedoucích pracovníků 2. odboru této správy
uskutečnit proniknutí příslušníka StB por. Zifčáka do prostře
dí nezávislých struktur, ačkoliv věděl, že Jde o nepovolenou

společným Jednáním, Jako veřejní činitelé v úmyslu
opatřit Jinému neoprávněný prospěch vykonávali svou

pravomoc způsobem odporujícím zákonu,

nar. 24. 5. 1947 v Úvalech u Prahy, české národnosti, ženatého, tr

a nezákonnou formu činnosti kontrarozvědky, vydal pokyn k zpra

trestný čin zneužíváni pravomoci ve
řejného činitele podle § 158 odst. 1

vale bytem Ovály u Prahy, Tyršova 227, býv. příslušníka Správy SNB

cování návitu na její realizaci, souhlasil s legalizací por. Zif

písm. a) tr. zák. ve spolupachatel-

hl. m. Prahy a Středočeského kraje,

čáka na vysoké škole báňské v Ostravě,

ství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

tím

spáchali

za tím účelem povolil

jízdy služebním vozidlem do Ostravy a o zpravodajské činnosti
3/ býv. mjr. SNB JUDr. Zdeňka

Šípka,

nar. 1. 10. 1949 v Praze, české národnosti, ženatého, trvale bytem

por. Zifčáka v nezávislých strukturách byl informován

Praha 5, Bajkovova 1971, býv. příslušníka Správy SNB hl. m. Prahy

níci 2. odboru Správy StB Praha projednali a zabezpečili přije

a Středočeského kraje,

tí por. Zifčáka pod krycím Jménem Milan Růžička k dennímu stu
diu na VSB Ostrava a řídili jej při výkonu zpravodajské činno

4/ býv. mjr. SNB Antonína

Suchého ,

nar. 13. 12. 1950 v Tišnově, okr. Brno-venkov, české národnosti,
ženatého, trvale bytem Praha 4, ul. Jisker 2123/6, býv. příslušní
ka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje,
5/ býv. kpt. SNB JUDr. Vladimíra Marečka,
------------------------------------------------------------------------------- r----nar. 20. 8. 1953 ve Slaném, české národnosti, ženatého, trvale

II. 2bvlněn£_JUDr. SíDek sám

- obvinění JUDr. Jaroch, JUDr. Šipek a Suchý, jako řídicí pracov

1) Dne 21. 8. 1988 kolen 21.30 hod. v Praze 1 na Národní tří
dě u obchodního domu Máj a poté v Jeho přízemních prosto
rách v průběhu zásahu pořádkových jednotek SNB proti demon

strujícím občanům, jako příslušník SNB v rozporu se zákonem
č. 40/1974 Sb. a nařízením MV CSSR č. 16/1974 provedl zákrok

sti v prostředí nezávislých struktur,
- obviněný JUDr. Mareček pomáhal por. Zlfčákovl při opatřování

.....

dokladů potřebných k Jeho legalizaci, zejména dne 1. 6, 1989
Jako příslušník StB neoprávněně požádal ředitele Střední prů
myslové školy stavební v Praze 1, Dušní ul. Ing. Jiřího Dvořá

,

proti občanu Ing. Vladimíru Hajnému, tim způsobem, že jej
bezdůvodně opakovaně udeřil pěstí do obličeje 1 dalších čás
tí těla a poté bezdůvodně přikázal nezjištěným unlformovaným příslušníkům SNB, aby Ing. Hajného zadrželi; následkem

ka o vyhotoveni falzifikátů vysvědčení o maturitní zkoušce a

napadení utrpěl Ing. Hajný menší poranění obličeje, která

o absolvováni 4. ročníku této školy na jméno Milan Růžička
k přijímacím zkouškám na VSB Ostrava,

nedosáhla povahy ublíženi na zdraví

bytem Slaný, Vítězná č. 1568, býv. příslušníka Správy SNB hl. m.

tedy

Prahy a Středočeského kraje,

du vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zá
konu a Jinému úmyslně ublížil na zdraví,

3) Dne 19. 8. 1989 po 22.00 hod. v Praze 7 v budově OS SNB Pra

ha 7 v průběhu zákroku příslušníků SNB proti účastníkům os
lavy, Jako příslušník SNB v rozporu se zákonem č. 40/1974
Sb. a nařízením MV CSSR č. 16/1974 bezdůvodně fyzicky na
- 4 -

tedy

v ilmyslu způsobit Jinému ško
du vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zá

Jako veřejný činitel

padl předvedené občany Jáchyma Kaplana a Lucii Hlaváčovou
údery rukou do hlavy.
tedy

- 5 Jako veřejný činitel v úmyslu způsobit Jinému ško

tím

spáchal

ad 1) až 4) trestné činy zneužívání
pravomoci veřejného činitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a) tr. zák.,
ad 4) v Jednočlnném souběhu s trestným

Jako veřejný činitel v úmyslu způsobit Jinému škodu

činem ublížení na zdraví podle § 221

vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu.

odst. 1 tr. zák.

konu.

4) Dne 17. 11. 1989 v době od 20.00 hod. do 21.05 hod. v Pra
2) Dne 19. 1. 1989 kolem 18.00 hod. v Praze 1 na Václavském
náměstí v průběhu zákroku pořádkových Jednotek SNB proti de

monstrujícím občanům Jako příslušník SNB v rozporu se záko
nem č. 40/1974 Sb. a nařízením MV CSSR č. 16/1974 provedl
zákrok proti občanu Alexandru Šindelářovi tím způsobem, že
jej bezdůvodné udeřil rukou do obličeje a do břicha a poté
rovněž bezdůvodně fyzicky napadl nezjištěného mladého muže,

který se snažil Alexandru Šindelářovi poskytnout pomoc

tedy

Jako veřejný činitel v úmyslu způsobit Jinému škodu
vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu.

ze 1 na Národní třídě v průběhu zásahu pořádkových Jedno

Odůvodnění

tek SNB proti účastníkům manifestace, Jako příslušník SNE

v rozporu se zákonem č. 40/1974 a nařízením MV CSSR č. 16/
mážděných osob tím způsobem, že Je bil pěstí 1 obuškem a ko
pal do nich, přičemž konkrétně byli zjištěni poškození Petr

Všichni obvinění byli v době trestné činnosti příslušníky Sprá
vy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje, služebně zařazeni u Sprá
vy S^B Praha, JUDr. Bytčánek ve funkci náčelníka této správy, JUDr.
Jarech ve funkci náčelníka jejího 2. odboru, JUDr. Šípek ve funkci

Chmelař, Ing. Jaroslav Suchopár, Petr Adam a Marek Matouš,

zástupce náčelníka 2. odboru, A. Suchý ve funkci náčelníka 2. oddě

kterému úderem pěstí způsobil zhmoždění hrtahu s následným

lení 2. odboru, JUDr. Mareček ve funkci staršího referenta specia
listy 2. odděleni a L. Zífčák vykonával funkci staršího referenta
2. oddělení 2. odboru.

1974 zakročoval proti většímu, přesně nezjištěnému počtu shro

hematomem a otokem s dobou léčení a pracovní neschopností
v trvání 7 dní

nic nemůžeme zkazit.

K úmrtí rabího Šlomo Go rena,
někdejšího vrchního armádního rabína,
posléze vrchního izraelského rabína
a naposledy kritika politiky Jicchaka Rabína.
Kdekdo zná tu fotografii, starou už 27 let.
Foto rabína izraelské armády, troubícího na
šofar u dobyté Západní zdi, obletělo svět a
otisklo se do srdce každého Žida. Přesto se

rabín Slomo Goren z.l. nestal legendou jen
proto, že si ho nebesa vybrala pro tuto chvíli.
Nebesa dobře věděla, proč jej potom povolala
do úřadu vrchního rabína izraelské armády a
posléze i do čela vrchního rabinátu Izraele.
Nepatřil k lidem, kteří se bez potíží vejdou
do svého úřadu, ale k lidem, kteří mu vtiskují
pečeť své výrazné osobnosti.
Během svých Sabatových návštěv v Tel
Avivu, které jsem trávil u Pavlátů na čs. vy
slanectví, jsem díky tomu, že Leo chodil do
nedaleké synagógy rav Gorena, měl příležitost
se s tímto neobvyklým starcem seznámit již v
době, kdy se okruh jeho působnosti zúžil.
Musím však z vlastní zkušenosti říci, že když
mne jako budoucího vrchního rabína České re
publiky komandoval do čelní řady, skýtalo mi
dosud nepoznanou rozkoš respektovat jeho
autoritu, i když si zjevně o smysluplnosti mého
budoucího poslání myslel své. Proč to ale
vyprávím: častým hostem jeho synagógy byl
rumunský vrchní rabín rav Rozen z.l., jenž
pochopitelně požíval větší úcty. Oba staré
učence poutalo staré přátelství, ale bylo to
přátelství dvou židovských světů. Rav Rozen
zosobňoval celým svým ustrojením tradici
předválečné rabínské učenosti. Jeho oči, jako
by obrácené dovnitř, nesly stopy tisíciletého
studia, a celá jeho bytost vyzařovala důstoj
nost panovníka v exilu. Maličký, rtuťovitě živý
rav Goren vyzařoval jiné sebevědomí, neřku-li
pýchu, především Izraelce a teprve potom ra
bína a učence.
Dozvěděl jsem se, že když sloužil jako
rabín u letectva, prošel na vlastní žádost výcvi
kem řadového vojáka s předepsaným počtem
seskoků. Jak jsem ho poznal, nedělal to ani
proto, že by mu seskok s padákem činil zvlášt
ní potěšení, ani proto, aby udělal dojem. Po
kládal jen za samozřejmé, že vojenský rabín je
rabín i voják. Stejně dokázal spojit duchovní
poslání s politickým, tj. občanským. Dokázal
totiž konfrontovat učení Tóry s celou proble
matikou života a hledat a nacházet v ní odpově
di i na ty otázky společenského života, které,
ač odkládány, nesnášejí odkladu. Byl jedním z
mála současných strážců halachy, kteří našli
odvahu upravovat halachu pro denní použití v
armádě a společnosti.
Jako se parašutista spoléhá na svůj padák,
spoléhal se rav Goren na moderní pojetí Tóry,
židovského národa a Erec Jisrael, které razil
především rav Kuk. A nutno dodat, že účin
nost bojového arzenálu, s nímž vstupoval do
halachických bitev, nezpochybňovali ani jeho
odpůrci. Byť by i leckdy pravdu měli, stal se
rav Goren vzorem duchovního vůdce Izraele
20. prosince sdělilo protektorátní minister
stvo pro hospodářství a práci rozhodnutí velite
le bezpečnostní policie, že všichni židovští mí
šenci 1. stupně a osoby spřízněné se Židy mají
být nasazeny na práci mimo území protek
torátu, pokud již nebyly podchyceny pro zvlášt
ní nasazení v Benešově.

a živým protikladem těch současných rabínů
a dajanim, kteří se z úzkostlivého konzervatis
mu nakonec spokojují s partikulární vládou nad
ostrůvky věrných v moři židovských neznabohů, s nimiž ztratili živý kontakt.
Nedostatek této partikulámosti v jiném slova
smyslu je čitelný i z jeho knih. Již jeho slovník
signalizuje, že nás oslovuje člověk, který se .
neutíká do klasických stereotypů ani v myšlení
ani ve výraze, a že v duchu těch největších
svádí duchovní bitvy o význam a smysl našeho
náboženství a jeho tradic. A to nikoli jako
náhodný souputník myslitelů dvacátého století,
ale jako jejich vědomý současník.

nv škmo Goren u Zdi nfiků, ic*údctzií vül> 1967

Modernost rav Gorena nejlépe ilustruje jeho
celoživotní zájem o Jeruzalémský talmud, jehož
byl uznávaným znalcem. Tento druhý z Talmu
dů je dílem učitelů, kteří vyrostli a žili v
Erec Jisrael, a není tajemstvím, že autorita
Babylónského talmudu, díla babylónské diaspo
ry, je od života židovského lidu v exilu odvis
lá. Předpokládá se proto, že s příchodem mesi
áše, po návratu exulantů do Erec Jisrael, vý
znamně vzroste autorita Jeruzalémského talmu
du, vyrostlého z tradic Erec Jisrael. Rav Slomo
Goren z.l. nesporně věřil, že proces obnovení
suverénní vlády lidu Izraele zřízením státu
Izrael již započal, a že je načase vrátit Jeruza
lémskému talmudu autoritu, jež mu náleží.
Nikdy nezapomenu na jeho kázání po válce
v Golfu, kdy před svým publikem zasáhl do
napjaté atmosféry oněch dnů. Připomeňme si,
že to bylo poprvé za existence státu Izrael, kdy
se Izraelci vzdali práva na odvetu a přenechali
tíhu války s agresorem někomu jinému. Jizvy
po Scudech se rychle odklízely jak z Tel Avi
vu, tak z paměti. Také lubavičský Chabad již
zapomněl na své předválečné proroctví, že na
Izrael Scudy padat nebudou, a volal Židy v
aeroplánu historie, aby teď při přistávacím
manévru byli přísně poslušní příkazů z jeho
navigační věže. Rav Šach jako mluvčí orthodoxních mitnagdim současně lid varoval, aby
nevěřil ve falešného mesiáše a hleděl si plnění
příkazů Tóry, protože příchod mesiáše je
odvislý od toho, zda bude Tóra respektována
celým národem.
Rav Goren stavěl však na tom, že doba,
kdy bylo ještě možno geula přivodit vlastním

Tím překvapivější byla jeho prudká reakce
na přípravy současné vlády k vydání dobytých
území na západním břehu Jordánu Palestin
cům a Golan Syřanům. Svým prohlášením,
že je povinností každého izraelského vojáka
odmítnout subordinaci, pokud by splnění
rozkazu mělo vést k takovému cíli, vyhlásil
starý generál válku nejen premiérovi, ale i své
armádě. Ostatně si asi dobře uvědomoval, že
ji hned nevyhraje. Proč mu však tolik záleželo
na politice vlády, když přece ani její záměry,
rozhodnutí a činy nemohou nic změnit na pro
cesu, jenž řídí sám B-h?
Myslím, že z téhož důvodu neopomněl jít
do prohrané války. Jakkoli jeho slovo v dané
situaci nenašlo pozitivní odezvu u vlády ani u
armády, promluvil z duše všem těm, kdo s po
litikou vydávání dobytých území za mírové
smlouvy nesouhlasí. Těch není sice dost, aby
zvrátili záměry většinou zvolené vlády, ale
není jich ani tak málo, aby jejich argumenty
mohly být odbyty mávnutím ruky. Odečteme-li
praktické a oprávněné obavy z faktických
následků stažení se z dobytých území a z
jejich vydám tradičnímu nepříteli, zbývá otáz
ka, zda je takový akt přijatelný z hlediska
halachy, máme-li tedy právo bez války vydat
území Zaslíbené země, kterou nám B-h svěřil.
Na tuto otázku dal starý učenec rozhodnou
odpověď: Ne! A učinil to tak, že šel do nejzazších konsekvencí této odpovědi v politické
praxi. Právě jako duchovní velitel židovské
armády, jímž se i na odpočinku cítil být, si byl
vědom své povinnosti rebelovat a vypovědět
poslušnost koaliční vládě. Také Mordechaj si
byl v době ohrožení Židů v perské diaspoře
vědom toho, že B-h nedopustí vyhlazení svého
lidu a že má řízení příštích událostí pevně v
ruce, ale to mu nebránilo v tom, aby apeloval
na Ester, aby využila svého postavení a zachrá
nila svůj národ. Setrváš-li teď v míčem', úleva
a záchrana povstane Židům z jiného místa a ty
a rod tvého otce upadnete v zapomnění, ale
kdo ví, zdas nebyla k vládě povolána jen pro
tuto příležitost?
Z toho, že rav Goren přitiskl v době, kdy
věřil, že úleva a záchrana stejně přijde, ještě
jednou šofar ke rtům, se můžeme učit, že i v
době, kdy B-h převzal řízem geula, je povin
ností každého Žida zaujmout stanovisko se stej
nou zodpovědností, s jakou to učinil a činí
premiér Rabin jako představitel sekulární izra
elské levice. Proces mesiánského vykoupení
nebudou provázet nadpřirozené zázraky a divý
jako při vykoupení z egyptského otroctví. Tato
geula bude - stejně jako kdysi v Persii - probí
|hat jako historický a politický proces, a kdo ví,
;zda nemá vzejít z vektorového součtu všech
jpostojů, které čestný a odvážný Žid může

T éhož dne bylo na území Čech a Moravy - — největší z táborů byl v Pončí pro firmu
Walzel/Hasse, v Bměnci pro firmu Schindler,
podle hlášení velitele tábor Gross Rosen K.H.
a v Horním Starém Městě pro firmu Kluge a
Frankovi - 14 pobočných táborů se 7.850
Ignatz Ettrich.
Připravil M.K.
—: —
**«■/•*
firmv

řídí sám Hospodin, přes naše hlavy. Geula je

v běhu a my, lidé, na lom už - chvála B-hu -

,

3 1 . p ro sin ce bylo v Terezíně 11.568 věz 
ňů, z nich bylo z Německa 4.131, z Holand 
ska 1.713 a z Rakouska 1.485.
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4 . p ro s in c e podal československý konzul v
Lisabonu F.Čejka zprávu, že podle jemu do 
daných 5.697 jmen terezínských vězňů zaslal
do Terezína 66.430 potravinových balíčků.

ských vězňů Terezína za podmínky, že světo 
vý tisk loto propuštění nebude vysvětlovat jako
slabost Německa. Propustit 20.000 terezín 
ských vězňů Himmler odmítl.

2 . p ro sin ce 1994 podle Felixe K erstena,
kterého H im m ler využíval ve svých m ezinárodněpolitických kontaktech, říšský vůdce SS při
setkání v T rib erg u "podm ínečně" přislíbil
p ro p u stil do Švýcarska dva až tři tisíce židov 
26. p ro sin ce padlo při am erickém náletu na
závod l.G . Farben několik bom b na SS-lazaret
v blízkosti koncentračního tábora O světim a
několik esesáků bylo zabito.
2 1 . p ro s in c e urgoval Felix Kersten dopisem
Himmlerovi splnění jeho slibu ohledně Terezí 
na, který dal 2. prosince.
T é h o ž d n e poslal Himmler vánoční pozdrav
strážím SS v Terezíně.

14

29. prosince zdůrazňovala zpráva o Terezí25. prosince si A.Sheková zapsala do svého
nC’,.UrCena pro československou vládu, že je
terezínského deníku: Slovenský transport. Pět
potěšitelné, že se lidé deportovaní z Terezína _ dní a pět nocí v zaplombovaném dobytěáku pň __ ”Roš chodaš”
ozvali dopisnicemi ze Schwarzheide, také ze
minus 12 al 16 stupňů mrazu. Několik mrtSachsenhausenu a Oranienburgu. Cituje se v ní
c • 12/ 9 4 ves
vých, zeny a děti. Všechno jim sebrali, Nový
také výrok z Eichmannova okruhu, že Terezín
element v^hettu.
má i nadále zůstat.
přičiněním, již minula, a že teď již události

(dnes zaujmout? Jsem přesvědčen, že jakkoli
<dnes sotva slyšitelný, bude hlas šofaru rabína
<Gorena jednou dobře slyšitelný, že šofar, na
inějž zatroubí syn Davidův, bude týmž šofairem, jenž před 27 lety začal znít od Západní
;zdi.
Vrchní zemský a pražský rabín K.Sidon
5. prosince přijel na prohlídku do Terezína
13. prosince jmenovala terezínská komanMurmelsteinovi dosud neznámý činitel z Hlav
datura Benjamina Murmelsteina židovským
ního úřadu říšské bezpečnosti, který podle
starsím a současné radu starších, jejímž před
sdělení velitele tábora K.Rahma byl spokojen
sedou se stal Leo Baeck z Německa, dalšími
s tím, co viděl. Tato návštěva vytvořila legen
členy Max Moses Friedigerz Dánska, Heinrich
du, že na základě výsledků prohlídky Terezína
Klang z Rakouska, Alfred Meissner z Česko
zvláštní komisí z Berlína bylo rozhodnuto
slovenska a Eduard Meiers z Holandska.
Terezín nelikvidovat a propagačně využít.

6

’’Res publica”' č.

38/95

9. prosince uvedla pohotovostní skupina H
bezpečnostní policie a sicherheitsdienstu ve své
zprávě o zabezpečování slovenského prostoru,
že v souvislosti se slovenským povstáním bylo
dosud do německých koncentračních táborů
převedeno 8.975 Židů a dále že "sonderbehand e lť bylo 2.237 osob. Podstatnou část těchto
přímo na Slovensku zavražděných tvořili Židé.

'
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Historie Židů v Cechách a na Moravě i
(z kapitoly o lichvě) |

lovenského židovského obyvatelstva ve Velké
Británii, na československou vládu s požadav 
kem, aby jim byla dána příležitost vyjádřit se
k připravovaným směrnicím o řešení repatriač-

Téhož dne se obrátilo společně šest organi 
zací, představujících všechny složky českos 

CZ)
o
§
o

. nich problémů.

dále že "u věd, které jsou svou pova
hou zužitkovatelné, nelze od sebe
oddělovat jejich užití a vlastnický po
měr k nim", či názor Tomáše Aquinnského a dalších teologů, že “bankéř
vlastně prodává čas, který patří pou
ze Bohu a nemůže být individuálním
vlastnictvím" (Urfus, Rejchrtová).
Scholasticko-kanonické zásady o
úvěru a lichvě se nevztahovaly na Ži
dy, kteří byli v průběhu 12. a 13. sto
letí stále více vytlačováni ze svého
"tradičního" zaměstnání, obchodu se
zbožím, a kterým jako de facto jedi
ná zákonná možnost obživy zůstával
peněžní obchod. Přivdej povolující
otevřeně brát úroky jim potvrzovali
panovníci, kteří měli na jejich finanč
ním podnikání eminentní zájem.
Křesťané pak k nenávisti, jíž zahr
novali Židy jako “vrahy Kristovy",

mohli připojit opovržení k těm, kteří
se živí hříšně a svou mysl upínají ůdajně jen k rozmnožování peněz. V
čase nadcházejícího rozvoje peněž
ních forem směny a peněžního hos
podářství byli Židé jako specialisté
užiteční, ba někde nepostradatelní.
Bez podpory židovských bankéřů se
nemohly obejít typické činnosti stře
dověku - stavebnictví a válečnictví,
obracely se na ně při každém důleži
tějším podniku církevní fundace, bez
jejich pomoci by se v takovém roz
sahu nemohly údajně uskutečnit do
konce ani křížové výpravy (Rolh).
Jako servi camerae regiae* byli vel
mi dobře ovladatelní, jako královský
regál* představovali vždy otevřenou
zásobárnu hotových peněz.
Byla to právě jejich úloha v hos
podářském životě ’hostitelských’ ze
mí, pro kterou byli trpěni. Kdykoli se
- od středověku až po naše časy zdá
lo, že nebude jejich pomoci zapot
řebí, bývali ze země vyháněni.
Je třeba říci, že se církevní usurární doktrína nikdy nestala všeobecnou
právní normou a že se přes všechny
zákazy kanonického práva 'od staro-.
dávna naskýtal ten nebo onen křes
ťan, jenž uměl lichviti právě tak jako
Žid" (Winter, Kob). Ve 14. století se
obyvatelé ghett sice Živili téměř výh
radně peněžním obchodem, ale "bylo
by nesprávné se domnívat, že šlo o
jakýsi monopol. V pokročilých oblas
tech říše setkáváme se již s činností
italských obchodních domů a vedle
toho je nutno počítat [...] také s jistý
mi formami peněžního obchodu provozovaného křesťanským obyvatelst
vem na samém pokraji legality a s
obcházením kanonického práva* (viz
Kavka, JCu). Rozkvět městských ob
cí, k němuž došlo v předchozím sto
letí, s sebou přinesl vysokou frekven
ci úvěrových vztahů, přecházejících
nejednou i do otevřeně spekulačních
forem. Bez půjček, třeba i krátkodo
bých, se obchod nemohl obejít. "Konečně v době tísně je vyhledávala i
hlava církve a nebylo-ü možno si
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hřích. Třetí lateránský koncil vyloučil
r.1179 zjevné lichváře z ideje křes
ťanského společenství (byl jim např.
odmítán křesťanský pohřeb) a koncil
ve Vienne vyhlásil r.1312 za kacíře
každého, kdo by usurámí doktríně
církve odporoval. Náboženské hledis
ko doktríny doplňovala scholastická
filosofie, která se snažila zdůvodnit,
proč je nutno jakékoli braní úroků
považovat za jednání odporující ne
jen božskému, ale také přirozenému
právu. K zajímavým scholastickým
názorům patří tvrzení, že "hodnota
zastupitelných věcí je fixní a že nelze
z peněz těžit plody v právním slova
smyslu, tj. že tedy nelze úrokovat",

6. prosince přijel na švýcarsko-německou
hranici vlak s 1.368 židovským i vězni z Bergen-Belsenu. Na celnici došlo k vyúčtování vý 
kupného. Podle židovských vyjednavačů měli
nárok na propuštění dalších 400 osob, předsta 
vitelé SS naopak reklamovali dluh 65.000 dola 
rů a žádali složení dalších 15 miliónů švýcar 
ských franků.

Úvěrový obchod, především půj
čování na úrok, považované křesťany
obecně za lichvu, se v průběhu 12. až
13. století stal v zemích západní a
střední Evropy hlavním zdrojem ob
živy židovských obyvatel. V počátcích
této zásadní - nedobrovolné - specia
lizace stály na jedné straně proměny
ve struktuře evropské ekonomiky, na
stranědruhéprávně-normativní zása
hy, vycházející z rozhodnutí církev
ních sněmů 12. a 13. století.
Dokumenty ze starého Babylónu
Či Říma svědčí o tom, že úvěrové
hospodářství znal už starověk a že už
tehdy bylo pociťováno napětí mezi
úvěrem a lichvou. Zatímco ovšem
starověk i antika viděly v lichvě jen
krajnost pohybující se za hranicí žá
doucího úvěru, křesťanský středověk
antagonismus mezi oběma pojmy vy
hrotil. Nikdy předtím ani nikdy po
tom nenabyly představy o úloze lichvy v kreditních vztazích takového vý
znamu: ovlivnily "nejen právo a eko
nomické myšlení, nýbrž i celý středo
věký život, včetně kulturních hodnot,
jež jej ovládaly" a byly "nepochybně
něčím, co středověký vývoj charakte
rizovalo v jeho celku, co tedy - jiný
mi slovy - tvořilo jeden z jeho nej
významnějších znaků" (Urfus).
Sumu středověkých představ o úvěru a lichvě představuje usurární
církevní doktrína, jejíž jádro tvořila
zásada, opírající se o starozákonní i
novozákonní výroky, které věřiteli
zakazovaly požadovat více, než úvě
rem poskytl. Podle této zásady se za
lichvu považovalo každé zvýšení ob
nosu, který byl předmětem úvěru, te
dy každý - nikoli jen nepřiměřeně
vysoký - úrok a vlastně každé jed
nání, které implikuje splácení úroku.
Podle N.Rejchrtové "neschopnost
sladit scholastikou přijaté Aristotelo
vo učení o neproduktivnosti peněz s
pravým opakem, lichvou potvrzeným"
vzbuzovala rozpaky teologů, a nez
bylo proto, než oficiálně vyhlásit půj
čování na úrok za činnost nemorální,
porušující božské příkazy, tedy - za
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opatřit bezúročný úvěr, bylo nezbyt
né sáhnout k lichvářským půjčkám."
Římská církev brzy pochopila, že
"vypůjčí-li si někdo peníze k zvelebe
ní svého průmyslu nebo obchodu a
jestliže na základě úvěru vydělal, je
těžko možné tvrdit, že peníze nejsou
produktivní, a věřiteli pak upřít část
zisku“ (Rejchrtová). Postupem času
došlo proto k jistému uvolnění usu
rární doktríny, z níž byly brzy připuš
těny některé výjimky (za lichvu neby
la považována např. náhrada ušlého
zisku, náhrada skutečně nastalé ško
dy apod.).
Nazírání na křesťanskou účast v
úvěrovém obchodu se radikálně změ
nilo na konci 15. století: tehdy v
Evropě probíhaly ekonomické a spo
lečenské změny, v jejichž důsledku se
zvýšil zájem o úvěry natolik, že dosa
vadní systém židovských půjček už na
nové požadavky nestačil. "V západní
Evropě a v Německu se do popředí
dostávali křesťanští peněžní magnáti,
kteří měli rozsáhlejší finanční mož
nosti a zároveň odváděli menší daně,
takže mohli nabídnout větší sumy za
podstatně menší úrok. V 15. století
byly náboženské autority postupně
donuceny zmírnit příkazy, podle
nichž se křesťanům zapovídalo půj
čovat na úrok. Tak byla odstraněna
poslední překážka bránící rozvoji
křesťanského úvěrového obchodu"
(Heřman, PJC). Židé ztratili své do
minantní postavení v peněžnictví,
které se napříště stává sférou přís
tupnou jen těm nejbohatším, dispo
nujícím dostatečným kapitálem. Os
tatní si museli hledat obživu jinde a
byli nuceni podstoupit ostrý konku
renční boj s křesťanskými řemeslníky
a obchodníky. Důsledky tohoto boje
byly někdy tragické.

Ukázka ze čtvrté kapitoly II. části
knihy Tomáše Pěkného HISTORIE
ŽIDŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, kte
rá vyšla v nakladatelství SEFER. Text
je pro potřeby Rch nepatrné upravený
(vynecháváme poznámky, odkazy na
prameny apod.). Znaménko (*) od
kazuje na místo v knize, kde se o
takto označených osobách, dílech,
pojmech a reáliích hovoří podrobněji.
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hřbitovy, synagógy. Židovské muzeum v Praze. Synagogální umění. Knihy, rukopisy.
Kapitola desátá: Počty Židů v Čechách a na Moravě. Proměny osídlení.

Revoluce v r. 1989 se nekonala
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KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ POBOČKA - PRAHA
Svoboda projevu, slova a tisku jo zaručena současnou čoskou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Jehož je signatářem
(vyhláíka mm. zahraničních vóci 4 12O/I97Ó Sb ). Listinu základních lidských práva svobod - zákonem FSz 1991 Cenzura je nepřípustná Rozuméjí se tím
jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodó slova a obrazu a jojich šíření hromadnými informočními prostředky. Každý má právo zastávat svůj názor
boz překážky a právo na svobodu projevu ústné nebo tiskem, případné jinými prostředky podle vlastní volby.

Obnova vesnice
Zájem o životní prostředí upadá.
Takový je názor Ivana Dejmala,
prvního ministra životního pro
středí u nás. Pak byl pracovníkem
Českého ekologického ústavu a
nyní působí ve funkci ředitele
Českého ústavu ochrany přírody.
Ivan Dejmal je i naším členem a
ihned po založení KPV se zúčastnil
života a přišel i s řadou zajímavých
názorů. Dnes říká, že důležité je
soužití obcí a chráněných území.
Potíže jsou v národních parcích, ale
i v jiných místech. Uspokojivé
řešení by mohla přinést spolupráce
v rámci programu Obnova vesnice.
Podařilo se to v oblasti Křivo
klátská, kde s touto akcí bylo
započato již v r. 1991. V některých
oblastech situaci komplikuje
především probíhající proces
restituce a privatizace. Hodně by
v celé akci mohlo pomoci minis
terstvo životního prostředí přizná
váním příspěvků z vlastního fondu.
Obce v chráněných oblastech snad
ztrácejí možnost hospodářského
rozvoje, ale je na nadřízených
úřadech, aby těmto obcím otevřely
a umožnily jiné hospodářské
možnosti. V novém zákoně o ochra
ně přírody je zakotvena přímá účast
veřejnosti při správních řízeních.
Ovšem aktivní účast zapojení
do ochrany přírody potřebuje
především finanční prostředky. Ale
ty mohou od letošního července obce
získat. K jxjdpoře těchto akcí mají
pomáhat programy Péče o krajinu
a Fond životního prostředí. Jsou
podporovány akce, spojené se za
držením vody v krajině, s obno
vením rybniční sítě a úpravou
zejména malých zemědělských
toků. Zájem o ochranu přírody
v nejširšíin slova smyslu žel v pos
lední době upadl. Stejně i zájem

o otázky životního prostředí vůbec.
Také docházíme k závěru, že
jedinec dnes málo zmůže. Dnešní
problémy je již nutné řešit na
vyšších úrovních. Louky a plochy
v chráněných oblastech jsou ka
pitolou samotnou pro sebe. Zde by
měly pomoci dotace. Ještě větší
problémy jsou v kategorii půdy nebo
ostatních ploch (travnaté skalní
plochy). Pokud jsou tyto pozemky
soukromé, nutno je vykupovat.
Letos si tato akce vyžádá asi 20 mi
lionů korun z prostředků Fondu
životního prostředí. Měly by být
vykoupeny národní přírodní
památky a rezervace a to si vyžádá
nejméně dalších 50 milionů korun.
Zatím co v zahraničí zaujímají
chráněná území asi 10%, u nás je
to nejméně 15%. Kromě národních
parků máme u nás 24 chráněných
krajinných oblastí. V příštím roce
má být vyhlášen poslední národní
park České Švýcarsko. Jedná se
vlastně o obnovu původního
Českosaského Švýcarska. Pak ještě
bude několik lokalit vyhlášeno jako

národní přírodní rezervace. Všech
na chráněná území jsou ihned zapo
jována do sítě pomocí územního
systému ekologické stability, který
patří k nejpropracovanějším
v Evropě. Všechna tato území by
měla být v budoucnu podřízena
nadnárodní správě v duchu sou
časného celoevropského trendu.
Nejdůležitějším cílem ale je
vytvoření dobrých podmínek pro
život na venkově, neboř vše, co se
v krajině děje, dělají lidé, kteří zde
žijí. Proto se tento program
odehrává v pěti oblastech: obnova
společenského života na venkově,
občanská vybavenost, obnova
stavebního fondu a urbanistického
řádu obce, rozvoj hospodářs
kých činností a v poslední řadě
přicházejí aspekty krajinářského a
zemědělského hospodaření. Zde jde
především o zajištění zdravé
přírody a zdravého životního
prostředí. Jde tedy i o to udržet
na venkově obyvatele, aby se
vesnice nevylidňovaly a aby vzkvé
taly.
jsk

Mimořádný ohlas měla řeč dr.
ing. Jar. Anděla, kterou pronesl
v Nagelbergu, v Praze i v jiných
místech. Odhaluje zákulisí jednání
v roce 1989, kde bylo domluveno,
že dojde k "výměně stráží". Vyjímá
me z řeči to nejpodstatnější a před
kládáme našim čtenářům k posou
zení, diskusi i k výměně názorů:
My se radovali a oni se smáli
Nepřeháním, když tvrdím, že
všichni bývalí političtí vězni a
nepoplatná část našeho národa
jsme po rozpadu komunistické moci
byli nadšeni a plni radosti, že po
době politického teroru bude u nás
nastolena demokracie a svoboda,
jak jsme ji znali po první světové
válce. Komunisté a jejich zko
rumpovaní přátelé se naší naivní
víře smáli. Věděli, že je to jen iluze,
vyplývající z naší neznalosti
skutečných poměrů. Věděli, že
s rozpadem komunistické moci
v SSSR musí dojít k politickým
změnám ve vedení státu i u nás.
Měli tedy dostatek času, financí a
prostředků se na tyto změny
připravit. Snažili se, aby jejich
absolutní moc, zakotvená dokonce
v ústavě, zůstala ve všech oborech
státní správy a justice zachována.
Sametová revoluce
Revoluce je mimoústavní změna
zákonodárné, výkonné a soudní
moci ve státě. Dne 5.12.1989
zplnomocnění zástupci koordi
načního centra OF jednali s teh
dejším posledním komunistickým
ministerským předsedou L.
Adamcem o demisi jeho vlády. Za
podání demise mu byl nabízen úřad
prezidenta republiky, tedy úřad
ještě vyšší. Po komunistických
prezidentech: Gottwaldovi, Zápo
tockém, Novotném, Svobodovi a

Husákovi měl nastoupit do nejvyšší
státní funkce další komunista!
Žádná revoluce proto plánována
nebyla. Moc zákonodárnou v kaž
dém státě vykonává jeho parla
ment. který se u nás tehdy nazýval
Federální shromáždění. Jeho
předsedou se stal Alexandr Dubček,
od dětství vyrostlý a vychovaný
v SSSR, tedy vyškolený komunista.
K zadně skutečné změně záko
nodárné moci tedy nedošlo.
Žádná revoluce se nekonala.
Druhou částí politické moci ve
statě jc moc výkonná - čili vláda.
Do jejího čela byl postaven starý
ortodoxní komunista Čalfa. Ten si
do funkce ministrů vybral opět
komunisty, nebo jejich přátele.
Jako příklad může sloužit tehdejší
ministr zahraničí Jiří Dienstbier.
Ten v mnoha státech jmenoval za
vyslance opět bývalé nebo i
současné komunisty. Zde se tedy
revoluce také nekonala.
Soudnictví revoluci nepoznalo
Třetí státní mocí je moc soudní.
A tak jsme se dočkali, že předsedy
soudů nebo soudních senátů byli
jen prověření a spolehliví ko
munisté. Ale je nutno vzít na vě
domí, že všichni soudci a soudkyně
vystudovali a své právní vědomosti
získali na komunistických uni
verzitách. Někteří soudci od soudů
odešli, protože věděli, že by se /e
starých pozicích neudrželi. Ale
otevřeli si výnosné advokátní
kanceláře. U soudů dnes zůstaly jen
mladé soudkyně, jmenované
předsedkyněmi senátů, případně i
soudů. Převážně jde o soudkyně,
jmenované do funkcí, nebo aspoň
přijaté k soudům ještě komu
nistickými mocipány. Sám jsem
zažil činnost těchto soudkyň a vždy,
bez jediné výjimky, všechny
rozhodovaly nejen bez ohledu na
platné ústavní, ale i mezinárodní
právní normy, ač tyto dle článku 10
Ústavy ČR působí bezprostředně a
mají přednost před zákonem. Ony
ženy však vždy jen potvrzovaly
rozhodnutí dřívějších komunis
tických soudů a správních orgánů.
Moc soudní v ČR je pořád
zoufale vzdálena demokracii,
právu a spravedlnosti. Je to dnes
nejproblematičtější část státní moci,
kterou asi vyléčí teprve noví
právníci, vyškolení již na
nekomunistických univerzitách. To
však bude trvat ještě léta. Ani
v moci soudní k žádným změnám
3

nedošlo a žádná revoluce nekonala.
Teror politický nahrazen
ekonomickým
Je obecně známo, že proti době
komunistického teroru i v České
republice došlo k mnohým pozi
tivním změnám. Nastala svoboda
projevu a shromažďování, tisku i
svoboda cestování do ciziny. Komu
nisty tyto změny neotřásly, ani
jejich snahy o udržení moci, ani
nijak neohrozily jejich zločinnou
stranu. Co se tedy po 17. listopadu
změnilo? Politický teror zmizel, ale
byl nahrazen terorem ekonomic
kým a ten je horší než teror poli
tický, protože postihuje občany,
kteří se nemohou bránit: Lidi staré,
penzisty, a jejich neutěšená finanční
situace se trvale zhoršuje inflací.
Příčina vzniku ekonomického
teroru spočívá v tom, že KSČ a
později KSČM nebyla po 17. lis
topadu 1989 zakázána a že její
majetek nebyl zabaven ve prospěch
státu, pro zvláštní účely. Zločinné
a zavrženíhodné straně, jak komu
nistickou stranu poprávu nazval
platný zákon, byla poskytnuta mož
nost další existence! Její nedotčená
a finančně zsyištěná činnost zůstala
zachována. Místo potrestání za
členství v komunistické straně byli
vedoucí funkcionáři ještě odměněni.
Tito lidé se stali vlastníky podniků,
milionáři a tvůrci hospodářského
teroru. Dodnes se jich nikdo neod
vážil zeptat, kde vzali mnoha
milionové částky na koupi velkopodniků. Vždyť je všeobecně známo,
že ani za komunismu je poctivě
získat nemohli!
Léčba bude dlouhá
Lidé očekávali návrat demokra
cie, práva, spravedlnosti a morálky
do veškerého života - ale vidí pravý
opak! Každý u nás poznává, že
poctivost a čestnost v životě se
nevyplácejí. Morální i materiální
korupce se rozšířila . Léčba tohoto
stavu a návrat víry v právo,
spravedlnost, slušnost, poctivost a
morálku bude zřejmě trvat dlouho.
-/j-

Prodávejte ležáky!
V předvánočním návalu v jed
nom obchodním domě upustil jeden
občan na zem seznam věcí, které měl
nakoupit. Začal papírek hledat pod
nohama kupujících. Ale zjistil, že to
není jeho seznam. Byly to písemné
instrukce ředitelství obchodního do
mu svým zaměstnancům. Velkými
písmeny na lístku stálo: Přeadevšim
se snažte prodat ležáky od loňska.

Za dobrotu - okovy
Po odsouzení na Pankráci jsem
byl převezen na Bory. Měl jsem
štěstí i protekci. Bývalý správce
nemocnice v Českém Brodě, také
vězeň Karel Somr se přimluvil,
abych byl zařazen jako holič. Holili
jsme kancelářské vězně, kde byl
přísný zákaz s mukli mluvit. Postup
byl takovýto: Vězňové se sami
namydlili a my je holili. V partě
holičů byli dva Češi a dva Němci.
Němec holil jednoho vězně, ale ten
se mu bál říci, že má opar. Když ho
holič holil, opar mu strhl a mukl
ztratil mnoho krve. Holič, který
prodělal již několik srdečních
záchvatů, padl na zem a vykřikoval:
"Já to nevěděl ..."Přistoupil kněmu
dozorce a ostře ho upozornil, že se
zde nesmí mluvit a určil mu hned
trest - běhat po chodbě! Upozornil
jsem dozorce, že ten člověk měl již
několik infarktů a že jde o život
vězně. Požádal jsem tedy dozorce,
zda bych nemohl běhat místo
nemocného. Když jsem běžel asi po
osmé, tak mne dozorce zastavil
a ptal se mne, jak dlouho chci běhat.
Já odvětil, že budu běhat tak

dlouho, dokud nepadnu, protože
mám v duši pohodu, že jsem se
zastal ubohého člověka. Za chvíli
mne velitel odvedl k partě. V zápětí
přišel ke mně Němec a řekl mi:
"Děkuji Ti Vašku. My Němci jsme
Vám tolik ublížili a Ty jsi mně
zachránil život." Byl jsem parťák a
také člověk, takže jsem to pokládal
za svoji povinnost. Ráno misto k
partě mne zavedli bachaři do ko
várny, na nohy mně dali manžety,
zanýtovali řetězy a s tímto moder
ním vybavením jsem ztrávil 14 dní.
Údajně za nemístnou kritiku
dozorce.
Jednou jsme holili oddělení
Waldes, když si ke mně přisedl
mukl samá modřina. Bylo vidět, že
na něm řádil pendrek. Ptal jsem se
ho, jak se mu to stalo. Řekl mi: "Byl
jsem sem převezen z Hradce a tam
jsme měli povolené civilní peníze na
nákup. Zbylo mi asi 500 Kčs a ty
u mne nyní objevili bachaři." Měl
jsem u sebe tři kostky cukru
a nějaké prášky proti bolestem. Vše
jsem mu dal a měl jsem hned
o kamaráda víc. Byl to Jirka Havel,

strýc našeho nynějšího prezidenta.
Jednou jsme holili oddělení
v nemocnici. Odtud doktoři a per
sonál posílali různé věci muklům na
samotky. Já tyto dary většinou
přenášel. Ten den jsem měl pronést
dvě vajíčka, pět kostek cukru,
kousek másla a nějaké prášky. Na
centrále měl službu Krami, pos
trach muklů. Jeho velkou potěchou
byly fileunky. Já měl stejný kufřík
na nářadí jako holič Novák a tedy
jsem si s ním kufřík vyměnil.
Předpokládal jsem, že když bude
Krami dělat prohlídku, že budu
první na řadě. Na centrále nás již
dozorce čekal a nařídil, abych se
svlékl. U mne nic nenašel a ostatní
propustil. Když jsme přišli na
samoty, tedy se mě Vašek Novák
ptal, kam jsem věci dal, že u mne
nic nenašli. Řekl jsem popravdě, že
vše bylo v jeho kufříku. Přesvědčil
se a začal plakat. Vzal jsem ho
kolem krku a říkám mu: "Kdyby to
našli u Tebe, tak bych se stejně
musel přiznat já a šel bych do ko
rekce." Společně se nám podařilo
muklům na samotkách vše předat
spolu s přáním "vydržet".
Vašek Kadeřábek, Tuchoraz

Příběh z války
Bylo to skoro na konci války.
Po mnoha bojích, vítězstvích
i nezdarech se hrstka vojáků
dostala konečně do města,
které leželo u hranic a kde byl
také vojenský tábor. Druhý den
byla neděle. A tak hned ráno
někteří vojáci odešli do kostela.
Přišli pozdě. Kázání už začalo.
Vojáci proto vyhledali rychle
volná místa, usedli, vyndali
modlitební knížky a začali se
modlit. Všichni, až na jednoho.
Ten vytáhl z kapsy karty a začal
je před sebou rozkládat jednu
vedle druhé. Seržant, který
vojáky do kostela přivedl, to
spatřil a odvedl vojáka k ve
liteli. "Proč jste přivedl toho
vojáka, seržante?" "Hrál v kos
tele karty, pane." Velitel se
udiveně podíval na vojáka.
"Můžeš mi to nějak vysvětlit?"
"Zajisté, pane.” "V to doufám,
protože jinak bych tě musel
přísně potrestat."
"Nuže, pane, víle, byl jsem
celý rok v první linii a sebou
jsem neměl nic, než tenhle
balíček karet. Věřím však, že
vás uspokojím čistotou svých
myšlenek stejně, jako tyto

karty uspokojily moji touhu
po slově božím." Tak začalo
vyprávění: "Podívám-li se na
eso, vzpomenu si, že nad námi
vnebi jejen jediný bůh. Dvojka
mi připomene, že bible má dvě
části. Starý a Nový Zákon.
Trojka pak trojici boží. Čtyřka,
to jsou Marek, Matouš, Lukáš a
Jan. Evangelisté, kteří hlásali
víru svátou. S pětkou vzpo
menu na pět panen, které
vyčistily lampy své. (Bylo jich
vlastně deset, ale jen pět jich
bylo moudrých a ty byly
spaseny.). Šestka znamená, že
za šest dnů stvořil Bůh tuto
zemi a sedmička den, kdy
odpočíval po své práci. Osmička
mi připomene osin lidí, které
Bůh zachránil, když seslal
potopu na tuto zemi. Byli to
Noe, jeho žena, jejich tři synové
a jejich manželky. Devítka pak
znamená devět malomocných.
I těch bylo deset, ale devět
z nich Bohu ani nepoděkovalo.
Desítka, ta má stejně bodů jako
přikázání, která Bůh seslal
Mojžíšovi
a jeho lidu.
Přikázání, kterými se všichni
řídíme, nebo která se aspoň
8

snažíme plnit. Král mi opět
připomene jediného pána
nebes, královna blahoslavenou
Pannu Marii a spodek pane,
spodek to je ďábel. Seětu-li body
na všech kartách, dojdu k číslu
365, stejně, jako je do roka dnů.
Je tu 52 karet jako do roka
týdnů, 13"štichů"jako týdnů za
čtvrt roku, 12 obrázkových
karet jako měsíců v roce a čtyři
barvy jako jaro, léto, podzim a
zima. Tak vidíte pane, ten
balíček karet mi posloužil
stejně jako bible, modlitební
knížka i kalendář.
A přátelé, ten příběh je
pravdivý. Ten voják se jmenoval
T. T. Taylor
-kI my, vězni, jsme si ve věznicích
opatřili nejrůznějšimi způsoby
karty. Žolíky, klasické karty
i tarokové. Hrál se rnaryáš lízaný,
licitovaný, křížový, hrály se taroky,
pasians a vykládala se minulost
i budoucnost. Nad kartami se
i meditovalo. Mnoho lidí odcházelo
do korekce k vůli kartám, které
zpříjemňovaly i vzrušovaly vězně
stejně jako vojáky ...
-k-

MUDr. K. Steinbeck: Smrt Jana Masaryka
Od prvního dne po návratu
do Prahy mi bylo jasné, že to tu
všechno vypadá jinak, než jsme si
představovali. Praha byla stále ještě
nejkrásnější město na světě, jenže
z každé stěny na nás shlížel Stalin.
Přesto jseríi první dva roky v pová
lečné Praze nikdy nepomyslel na to,
že bych se měl vrátit do Ameriky.
Až když se Jan Masaryk vrátil zkla
mán z Moskvy, kde Stalin zakázal
pražské vládě přijmout Marshallovu pomoc, začal jsem o tom uvažo
vat. I pak víc z Janova podnětu.
Nechtěl bych, aby si někdo
myslel, že Jan se mnou mluvil často
o politice. Tu a tam ano. Někdy se
arci nemohl hovoru o politice
vyhnout. Pamatuji se třeba, jak mě
zavolal téhož dne, kdy se vrátil z
oné neblahé cesty do Moskvy. Už
telefonem mi řekl, že ta pixla
kaviáru, na kterou mě zval, byla
všechno co z té cesty přivezl. A večer
pak vyprávěl, jak je v Kremlu
nechali celou noc čekat v místnosti
vedle pokoje, ve kterém se Stalin
zavřel s Gottwaldem, a jak potom
k ránu Gottwald vyšel podnapilý
a prostě jim bez jakéhokoli výkladu
oznámil, že žádný Marshallův plán
nebude.
Ke špatné náladě a ke smutku
u nás bylo už od třicátých let dů
vodů víc než dost, zvlášť u člověka,
který stál tak uprostřed všeho toho
dění a byl nadto ještě synem
prvního .prezidenta. Jenže Jan byl
člověk od kořenů tak zdravě veselý
a radostný, že nebylo nikdy těžké
ho z té špatné nálady dostat. Ale bez
starostí po válce nebyl vlastně už
nikdy. Tušil, kam věci spějí, a bál
se toho. Věděl dobře o Benešově
zdravotním stavu, věděl, že Beneš
už věci nezvládne, a bál se
komunistů už dávno před únorem
1948. Šlo o to, pomáhat lidem a žít
v míru a ve shodě. Zenkl mu
například zazlíval, že z parlamentu,
když přišlo k hlasování, někdy
raději odešel.
Jan viděl možná dřív než jiní
špatnou perspektivu pro budouc
nost naší demokracie. Jednoho dne
v únoru 1948 mě Jan ráno zavolal
a pozval mě k sobě na večeři. Když
mě zval, neměl ještě tušení, že toho
dne přijede do Prahy Zorin. Až
později žádali ze sovětského
vyslanectví o schůzku a asi o páté
odpoledne navštívil Zorin Jana
v jeho bytě. Když jsem se v sedm
večer dostavil, jak bylo domluveno,

žádal mě Janův sluha, abych počkal
v předpokoji. Asi za půl hodiny Jan
Zorina vyprovodil a pak jsme usedli
k večeři. Byli jsme sami dva, ale
přesto mi Jan o schůzce se Zorinem
nic neřekl. Byl toho večera vůbec
nezvykle málomluvný a chvílemi se
mi zdálo, že byl rozčilen. Hned nato
přišel puč a až teď bylo jasné, že
Zorin přijel, aby jej režíroval.
To, co jsme pak četli v knize
Marcie Davenportové, jsem nikdy
nebral příliš vážně. Věděl jsem
o ní a o Janovi. Pravda je, že mu
velmi imponovala svým vzděláním
a láskou k hudbě, kterou zdědila
stejně jako Jan po matce. Také šijí
vážil jako autorky několika dobrých
románů s českou tematikou. Ale
odtud k velké lásce bylo přece jen
kus cesty. Věřil jsem však, že dřív
nebo později by byl Jan Masaryk
z komunistického Československa
odešel a bylo mi jasné, že právě
tomu budou komunisté hledět
zabránit, protože ve svobodném
světě by pro ně Jan byl nepřítelem
nejnebezpečnějším.
Odjížděl jsem zase v březnu jako
před devíti lety. Zavolal jsem Jana
z nádraží a on mi řekl, že přávě
odjíždí do Sezimova Ústí s polskou
delegací. Bylo to naposled, co jsem
s Janem mluvil. Jel jsem tentokrát
přes Paříž. Když jsem v Paříži
vystupoval z nádraží, vyvolávali
kameloti zvláštní vydání s pal
covými titulky, hlásajícími, že Jan
Masaryk spáchal sebevraždu. Ne
měl jsem ani na chvíli pochyby
o tom, že to byla lež. Jan se dovedl
radovat ze života jako málokdo.
Miloval život a naopak měl vždycky
strach ze smrti, nikdy ani na chvíli
jsem nevěřil, že by byl mohl spáchat
sebevraždu. Byl jsem si vždycky jist,
že ho zabili. Ta koupelna, odkud
tvrdili, že skočil nelni spadl do dvora
Černínského paláce, byla vedle jeho
ložnice. Znal jsem ten byt dobře. To
okno, na které by musel vylézt, bylo
nejen vysoké, nýbrž pro Janovo dost
objemné tělo také příliš úzké.
Museli ho protlačit, patrně ještě

položivého, protože na tom okně
byly pak, jak víme, nalezeny stopy
fekálií úzkosti a hrůzy. O tom, že
Jan Masaryk byl zavražděn, ne
může tedy po mém soudu vůbec být

pochyby. Nejistota může být jen
v lom, kdo byli jeho vrazi. To se asi
už sotva kdy bezpečně dovíme.
Někdy, myslím už v únoru 1948,
onemocněl Fierlinger a poslali pro

mne. Proč pro mne, dodnes nevím,
protože jsem Fierlingera sice znal,
ale jeho lékařem jsem předtím
nebyl. Podle mé diagnózy bylo
k rychlému a spolehlivému vyléčení
třeba dosti silné dávky penicilínu,
který bylo tehdy v Praze skoro
nemožné sehnat. Dostal jsem
od přátel z Ameriky letecky, čeho
bylo třeba, a chodil jsem pak k Fierlingerovi do jeho bytu Na Valech
a píchal mi injekce. Byl jsem tam
pokaždé vítán a často i pohoštěn
paní Fierlingerovou. Když jsem
však přišel, abych mu dal poslední
injekci, byl Fierlinger netrpělivý
a nevrle, ba přímo nezdvořile žádal,
abych to vyřídil co nejrychleji
a potom hned odešel, protože prý
nemá čas. Sotva jsem mu tu pos
lední injekci vpíchl, vešli najednou
do pokoje bez zaklepání a bez
pozdravu čtyři chlapi, každý jako
liora, všichni ve stejných oblecích,
které vypadaly, jako by jim byly
o dvě čísla menší, a jeden z nich na
mne ukázal palcem a pak udělal
rukou takový tázavý pohyb, jako by
se ptal, co ten tady dělá. Načež
Fierlinger na tu pantomimu odpo
věděl tím, že mi řekl ještě ne
přívětivěji než předtím: "Tak už
jděte, doktore!" Vzpomněl jsem si na
to, když jsem jen o několik dní
později četl na pařížském nádraží
ty palcové titulky zvláštních vydání
francouzských novin o domnělé
sebevraždě Jana Masaryka. Nemo
hu přirozeně dokázat, že mezi Jano
vou smrtí a těmi čtyřmi záhadnými
návštěvníky ve Fierlingerově bytě
byla přímá souvislost Byl jsem však
přesvědčen a věřím tomu dodnes,
že Zdeněk Fierlinger věděl, kdo
Jana zabil. Bude snad ještě důležité
povědět, že jsem při jedné z pos
ledních návštěv v jeho bytě předep
sal Janovi silné spací prášky.
Nakázal jsem mu přitom výslovně,
že smí vzít jen jeden, nejvýš dva
takové prášky týdně, pokud se
nechce otrávit. Kdyby byl pomýšlel
na sebevraždu, byl by to mohl
udělat daleko jednodušeji pomocí
prášků, o jejichž účinku dobře věděl
a které se pak také našly v Janově
nočním stolku.
Víte, v Jonovi byli všichni
a všechno od Hamleta až po Švejka.
Bylov něm pod tou veselou náturou
jistě taky dost smutku. Ale nikdy
zoufalství. Naopak, on vždycky
dodával odvahu všem malověrným.
Mluvit jedním dechem o Janovi
a sebevraždě je směšné. Jana mu
seli zabít.
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