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Socha T.G.Masaryka
Již jsme přinesli zprávu, že
v Praze bude postaven pomník
(T.G.Masarykovi. Na přelomu
třicátých a čtyřicátých let sochu
zhotovil akad. sochař Vincenc
Makovský, ale k její instalaci
nedošlo, neboť doba tomu nepřála.
Nyní byla zhotovena papírovosádrová socha-maketa, téměř
9 metrů vysoká, která postupně
ibude vztyčena: na Klárově,
na Pražském hradě, ve Sněmovní
ulici, na Újezdě a Prašném mostě.
Na těchto místech by měla stát 3-4
dny, takže Pražané se budou moci
vyjádřit, kde by socha nejlépe
"zapadla". Při realizaci bude při
hlíženo k reakci laiků i odborníků.

’’Věrni zůstali” č. 11/94

TGM mezi rolníky
Mezitím se
rozhodlo, že
pomník TGM bude stát na Klárově. V místech, kde měl stát
pomník Antonímu Dvořákovi, který bude postaven přes Vltavu
na náměstí Jana Palacha. Í4.září 1937 umírá v Lánech TGM.
TGM, který byl známým humanistou vsak projevoval velkou ro
zhodnost jakmile šlo o celistvost naší republiky, kdy nevá
hal podpořit i vojenské akce proti sousedním státům, které
vpadly na naše území s úmyslem.odtrhnout části našeho úze
mí. Rovněž nenavrhoval zrušení trestu smrti i když z asi
25C odsouzených k nejvyššímu trestu pouhým čtyřem neudělil
milost a treat smrti bylina nich vykonán, všem ostatním by
lo tímto aktem zmneněno jeho vykonání na doživotí. Je s po
divem jak poslanci ještě Federálního shromáždění pod dojmeir
brzkého vítězství pravdy .a lásky nad lží, nenávistí a zlo
činem volili až na J5 poslanců jeho zrušení, což se také
stalo. Dnes tedy v ČR již nemáme ’’kladivo na čarodějnice” a prý to po
*
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V Šumperku, dne 26. červne 1988

Sport Alternativ
Přeskočte svůj strach !

Úřad vlády ÖSSR

nábř. kapt. Jaroše 4
110 00 Praha 1
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Bungee Jumping
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Skoky ňa pružném gumovém laně !

Věc: Žádost o všeobecnou amnestii pro politické vězně.

Vážený a ctihodný Úřade vlády ČSSR, dovoluji si Vás požádat
o vyslyšení požadavku značné části našeho obyvatelstva v to počí
tajíc i mne o všeobecnou amnestii pro politické vězně a zastavení
jejich pronásledování ve věznicích ministerstva spravedlnosti.
Naléhavost tohoto požadavku zvlášl vyvstala po tragické
události - záhadné a podezřelé smrti obhájce lidských práv sta
tečného a neohroženého Pavla Wonky ve věznici Ministerstva spra
vedlnosti v Hradci Králové.
Na podporu tohoto svého požadavku jsem se dne 18.6.1988
zúčastnil celosvětové Čtyřiadvacetihodinové řetězové hladovky.
V době, kdy dochází v SSSR k reformě právního řádu, kdy
se již zcela veřejně a bez zábran posuzují nespravedlivá a do
nebe volající porušování zákonnosti v době dlouholeté éry Leo
nida Iljiče Brežněva a to i jeho mezinárodní zločiny, se naše
justice chová, jako by ani nebylo znásilnění demokratického vý
voje v ČSSR Brežněvovými tankovými svazy v r.1968. Z toho také
vyplývá její vyslovený nezájem o osud persekvovaných politických
vězňů, kteří měli odvahu nahlas říci o mnoho let dříve to, to
tito konservativní byrokraté budou zanedlouho papouškovat na pl
né hrdlo až k tomu dostanou, jak to vždy očekávají, pokyny z
nejvyšších míst. T.j. o nezadatelnosti lidských práv, o svěbodě
lidského myšlení, o demokracii, která se u nás zrodila nepřetr
žitým úsilím mnoha generací a jež vyústila v r.1918 v právní
řád jež nám záviděla skoro celá Evropa, & o nepomíjejících hod
notách jimiž jsme byli obdařeni z vůle Boží již při svém zro
zení. Tyto hodnoty a práva se však do dnešního dne mohou bezo
styšně porušovat našimi justičními orgány i orgány Ministerst
va spravedlnosti.
Amnestie pro politické vězně prosazená Vaším váženým
úřadem by zajisté potvrdila opravdovost demokratizace veřej
ného života, která se konečně začala považovat za nejdůleži
tější článek i naší revoluční přestavby.
S projevem vysoké úcty

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
737 01 Šumperk
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Ve službách SIB
za Stalinské likvidační metody
Paní Věra Kristenová, která
žije v San Franciscu ve Spoje
ných státech, nemá na někdejší
svůj domov a svou vlast, zrov
na nejradostnější vzpomínky. V
komunistickém Československu
musela prožít velmi kruté časy.
Dnes s trpkostí vzpomíná na
zločince - lékaře, kteří pro
osobní slávu a především pro
svou zbabělost, prodali lékař
skou čest a přísahu, aby z lid
ského utrpení těžili. Paní Věra
Kristenová se na určitou dobu
také stala jejich obětí. S od
stupem desetiletí nám své
smutné vzpomínky na nucený
pobyt v Bohnicích poslala do
naší redakce. S ochotou je v
časopise Svědomí zveřejňuje
me, neboť stejně jako paní Kri
stenová se domníváme, že zlo
činy lékařů - psychiatrů je třeba
stále připomínat. A nejen to.
Společnost musí být varována
před nebezpečím, které je uta
jeno v moci lékařů - psychiatrů,
které, kdykoli to bude politická
moc potřebovat, může zasáh
nout jako nepostižitelný živel.
Nechť tedy vzpomínky paní Kristenové jsou varováním a vý
strahou současné...!

{Redakčně upravil
Ing. Oldřich Tihelka)

<<<>>>
V roce 1 953 se u mne proje-

Vězňové a jeleni
Dnes již je všeobecné známo, že
každý politický vězeň, pokud fáral,
byl vystaven nežádoucímu vlivu
uranu. Postupné trpí. Tito lidé mají
své pokračovatele. Dnes je již
prokázáno, že i zvéř Jáchymovská,
Slavkovská, Českého lesa a Krušnohoří je zasažena cesiem. Zvéř se
pohybuje v lesích a horách, kde
výskyt uranu byl největší. Do tél

Věra Kristenová
vily následky dlouhé vyšetřo
vací vazby, které byly způsobe
ny přílišnou vlhkostí a zimou ve
vězeňských temnicích, k nimž
se připojily také následky těž
kého zranění, které jsem utrpě
la během války v SSSR. Fyzic
ké utrpení bylo tak kruté, že
jsem byla nucena svěřit se lé
kařům a požádat o jejich po
moc. Lékaři mi doporučili tzv.

otevřené odděleni v Bohnické
léčebně, neboť, jak mi tehdy
sdělili, podobných případů je
tam více, v léčebně údajně ne
jsou jen blázni. Tehdy jsem ne
měla nejmenší podezření a tu
šeni o tom, že by v Praze byli
lékaři v rolích vrahů. Můj fyzic
ký zdravotní stav byl tak kritic
ký, že pod vlivem krutých bo
lesti a potíži jsem pražským lé
kařům naletěla.
Do Bohnické léčebny jsem te
dy nastoupila a kupodivu, asi
po dvouměsíční léčebné proce
duře, při níž převládal spánek,
naprostý klid a odpočinek, jsem
cítila úlevu. Byla jsem opět
schopna práce a s úmyslem
prodloužit si blahodárný odpo
činek, vyvolávala a schvalovala
jsem různé nesmysly, o něž u
mne nebyla nikdy potíž. To

zvěře se dostaly nedobré látky
především potravou. Nelze se prý
obávat. Leda, že by osoba snědla
zhruba tři jeleny za rok. Ale
myslíme si, že brzy dojde i v našich
lesích k sledování zvěře a k varování
civilních osob. Na některých
okresech již byly přijaty směrnice a
mimořádná veterinární opatření.
Škoda, Že se tak nedělo v době
horečného dobývání uranu lidmi.

jsem však ještě netušila, že
bohnické léčení mne na doži
votí poznamená a poskytne tak
mocnou zbraň vrahům, kteří
mě měli zlikvidovat. Dnes jsem
o tom přesvědčena a vím také,
že podobných případů bylo v
Bohnicích (a nejen tam) víc!
Počátkem září roku 1953 se
u mne opět projevily vážné
příznaky mého dlouhého poby
tu ve vězeňských temnicích.
Bylo to krvácení následkem za
nedbaných zánětů. Tehdy jsem
byla svěřena ria léčení do nemocnoce v Praze-Motole, které
trvalo od září do prosince 1953
a následovalo léčení ve Fran
tiškových lázních až do konce
února 1 954. Zde musím přede
slat, že v žádném léčebném za
řízení nebyly u mne shledány
ani nejmenší duševní poruchy.
Po ukončení léčení, které tr
valo asi do konce března, jsem
v dubnu 1954 nastoupila opět
do zaměstnání. Změnila jsem
zaměstnavatale a nastoupila
jsem jako poštovní doručovatelka v Praze-Dejvicích. Musela
jsem dřít doslova jako tažný
kůň, neboť můj politický profil,
který mne provázel kam jsem
se jen pohla, dával mému za
městnavateli důvod k tomu,
aby se mnou vymetal ty nejhor
ší doručovatelské okresy, aniž
by měl nejmenší ohled na to, že
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mi z války kus nohy chybí! Ta
ké zde, při tomto zaměstnání,
nebyla u mne shledána žádná
duševní porucha.
Po celou dobu mého zamě
stnáni mě hlídala a mou činnost
sledovala kolegyně v zaměst
nání, jistá Božena Hocková, se
stra aktivního důstojníka StB.
Přesné datum si již nepamatuji,
nicméně se domnívám, že to co
následovalo, se stalo 8. října
1954, tedy v době mého kaž
dodenního pracovního vypětí
vybičovaného roznášením a vy
plácením důchodů. Bylo to me
zi čtvrtou až pátou hodinou
ranní, když jsem byla v mém
bytě přepadena. Bydlela jsem
tehdy v podnájmu u Marie Kva
snicové, Pod Bruskou (číslo
jsem již zapoměla), dům již ne
existuje, byl zbourán. Přepade
ní provedli policisté, tedy teh
dejší "bezpečnost", kteří mne
odvlekli do psychiatrické léčeb
ny v Bohnicích a provedli to ta
kovým způsobem, že v prvé řa
dě na to doplatila moje bytná:
vyvolalo to u ní zhoršení sr
deční nemoci a krátce na to
smrt.
V té ranní době, kdy k pře
padení došlo, jsem již byla ob
lečena v pošťácké uniformě a
seděla jsem jako obvykle u své
ho hrníčku kávy. Když tu, z ni
čeho nic, vnikla do bytu bez
pečnost za spoluasistence bohnického zřízence, jehož postava
připomínala pracovníka poráže
jícího býky na jatkách. Přesto,
když mě přistihli již oblečenou
a u kávy, velmi je to zarazilo,
nicméně mi řekli:
"Mladá paní, pojďte, odve
zena vás do nemocnice." K mé
mu neochotnému postoji doda
li:
"Pojďte honem, než se vzbu-

Reorganizace KPV v České Lípě
Nikdo se neubrání kritice ani
jiným názorům. Je jen důležité, aby
jednání či názory byly poctivé a
upřímné. Potkalo to i odbočku KPV
v České Lípě, která stále vykaziye
bohatou a plodnou činnost. Byl
zvolen nový výbor, a to: předsedou
E. V. Vaněk, jeho zástupcem J.
Říha, hospodářem O. Kolář,

dí barák!" Osoby, které toto
přepadení provedly, učinily tak
dle příkazu údajně lékařky Háj
kové, kterou jsem nikdy nepo
znala a do dnešního dne nevím,
zda taková osoba vůbec kdy
byla...? Přepadení a odvlečení
do Bohnic bylo provedeno údaj
ně proto, že mě chytil zuřivý

záchvat duševní choroby a že v
tom stavu ohrožuji své okolí.
Nic takového se mi nikdy před
tím ani potom nestalo. Velmi
dobře si pamatuji, když moje
bytná, která pro mne byla jako
druhá máma, se mne zastala a
rezolutně zvolala:

cená osoba by sotva poznala,
kdo z nás dvou by měl být pa
cient...? Ludmila Setunská byla
bývalou členkou Gestapa na
Říšském vyslanectví v Bukurešti, po válce aktivní pracovnicí
komunistické Státní bezpeč
nosti.
Byla jsem obviněna, že jsem
si o Setunské vsugerovala
spoustu nesmyslů, které o nf
prohlašuji, čímž jsem ji měla tr
vale napadat, proto budu v lé
čebně tak dlouho, dokud to vše
sama neuznám že to tak bylo a
že to bylo způsobeno mou duševní chorobou... Odporovala
jsem a prohlásila, že to tedy
budu v Bohnicích do mé smrti.
To přivedlo lékařku Hluchou k
nepříčetnosti, obíhala okolo
stolu a řvala po mě:

"Jste nemocná, vždyť to po
znám podle toho jak drze se
mnou mluvíte...! Vy! ... S lékař
kou!
V té době však byl již roz
ruch na poště v Dejvicích, kde
na mne čekala doslova fůra pe

"...co blázníte, vždyť ona je
zdravá, ji nic není...!
Vše bylo marné, surově mě
popadli a hnali mě po schodech
dolu, do přistavené sanitky,
kde mě pro jistotu spoutali po
pruhy. Po příjezdu do Bohnic
mě dopravili do prvého, takzva
ného »uzavřeného oddělení« lé
čebny, kde nemilosrdně vládla
majorka StB, MUDr. Hluchá.
Tato lékařka mne obvinila z tr
valého napadáni Ludmily Setunské a řvala tak, že nezasvé-

něz - bankovek (okolo 50.000
Kčs) na doručení čekajícím dů
chodcům. Když se mezi kolek
tivem roznesla zpráva o tom,
co se stalo a kde jsem, přišla
odpověď a protest současně od
osoby, od níž bych to nejméně
čekala. Ozvala se pracovnice
StB Božena Hocková, která, jak
jsem se již zmínila mne hlídala
a jak jsem se později dozvědě
la, reagovala na situaci tím, že
řekla vedoucímu:
"Soudruhu, to není možné!
Včera večer byla u mně, hrála
si s dětmi až do 10. hodiny ve
čer a nic jí nebylo! A odpověď
soudruha vedoucího byla:
"No, nediv se, to viř ..,
zbláznit se člověk může najed
nou!" Samozřejmě, že jsem u
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nákupy musí být předem
bohatou činnost odbočky. Za každou
schváleny. Bylo dohodnuto, že
sebemenší akcí je skryto mnoho
předsedou revizní komise J. každý člen výboru bude pomáhat
času, odříkání i obětí.
-evPšenička a členem výboru V. v práci a úkolech pobočky. Bude
Borovička. Na pořadu členské provedena agitace k odběru "Věrni
Prijměte pozdrav a dík za
schůze byly: členské příspěvky na zůstali". Připravuje se vydání krásné články. Sám nejsem věz
r. 1995, organizační záležitosti a pamětních medailí s portrétem gen.
něm, ale můj strýc Karel W. byl
projednání vnitřních věcí. Noví H. Píky a dr. Milady Horákové. Pro vězněn přes 7 let. Odebíral Váš měčlenové se musí prokázati nejbližší budoucnost se připravuje , síčník a když zemřel, předplácím ho
lustračními osvědčeními. Schůze výstavka, která v dokladech osvětlí já.
A.S.
výboru jsou důvěrné, všechny

co bude následovat..., a dočka
ly jsme se brzy...!
Estébáčka MUDr. Hluchá na
ordinovala jisté paní Maturové
(jedné z nás čtyř) pro začátek

jen dvacet elektrických šoků.
Paní Maturová šla na léčební
kůru se zcela mokrými vlasy,
učinila tak záměrně a před od
chodem prohlásila:
"Když mě má ta svině zabít,
ať to udělá najednou...!" Tímto
a podobným vystupováním si
vynutila přeložení na jiné,
avšak mnohem drastičtější od
dělení, kde však vládla jiná lé
kařka (snad se jmenovala Čer
venková), která měla trochu ji
ný metr rxa své pacienty. Stalo
se něco, čemu se nechce ještě
dnes věřit. Tato jiná lékařka pa
ní Maturovou z bohnické léčeb
ny propustila asi do týdne poté,
co k ní na oddělení byla přelo
žená. A propustila ji jako zcela
duševně zdravou. Šlo to rychle,

stalo se tak jednou ráno, dříve
než MUDr. Hluchá přišla do za
městnání. My, které jsme tam
zůstaly, jsme se dívaly jak jde
domů a přály jsme jí to.
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Po odchodu paní Maturové
se na nás tři doslova vrhla jed
na ošetřovatelka s křikem a je
čením. Nelíbilo se jí, že se izo
lujeme od ostatních opravdu
nemocných pacientů. Vyhrožo
vala nám, že toto naše jednání
nám trpěno nebude. A jak se
později ukázalo, své vyhrůžky
také splnila.

ovšem neplatilo pro ty pacien
ty, kteří byli v tzv. ubytovací
budově, která svým vybavením
spíše připomínala vězení. Stalo
se, že na příkaz MUDr. Hluché
jsem se za žádných okolností
nesměla z ubytovací budovy
vzdálit. A dle jejího příkazu
jsem byla také většinou stále v
prvním poschodí, v ložnici, kde
byly, stejně jako ve věznici, zá
chodové kabiny přímo v míst
nosti. V tu dobu tam se mnou
byla toliko jedna pacientka, kte
rá byla trvale upoutána na pos
tel. Vím, že trpěla velkými bo
lestmi, jejichž příčinu jsem nez
nala.
Bylo to jednou odpoledne, v
den, kdy se konal onen jakýsi
zábavný program. Zpozorovala
jsem, že z ničeho nic se obje
vila MUDr. Hluchá a s ní jako
stín její nejoblíbenější, naprosto
ke všemu oddaná a poslušná,
ošetřovatelka. Schovala jsem
se do záchodové kabiny, což
oběma všemocným dámám
zřej-mě nedošlo. Vše jsem vi
děla a také jsem vše slyšela.
MUDr. Hluchá píchla pacientce
nějakou injekci a ošetřovatelce
přikázala:
"Zavolejte mě...!" (přitom ur
čila přesně čas, který si již ne
pamatuji, byly to asi 2 až 3 ho
diny). Po celou dobu jsem zůs

tala v záchodové kabině a tepr
ve později jsem si uvědomila co
by se stalo, kdyby mne tam po
tom všem spatřily. Ošetřova
telka pochopitelně příkaz splnila
a když obě přišly podruhé, pa
cientka již zřejmě umírala.
MUDr. Hluchá položila ruce na
hruď nemocné a řekla při tom:

"Tak jen si zavzdychej, když
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ti to tak půjde lip. "
Když obě dámy odešly, zjisti
la jsem, že pacientka je mrt
vá...! V ten den večer, když
MUDr. Hluchá odešla zřejmě
domů, jsem ještě plná hrůzy se
šla o patro níže, kde měla prá
vě službu jedna velice slušná
sestra, což byla výjimka. Vím,
že jednání MUDr. Hluché se jí
nelíbilo a také se tím netajila.
Jedině v ní jsem viděla spásu a
hrůza, která mne naplňovala,
vyvrcholila:
"Sestro, pro Boha živého, po
mozte mi!" Svěřila jsem se jí se
vším a prosila jsem ji, aby mi
pomohla, že půjdu kamkoli, jen
ať jsem z tohoto oddělení pryč.
K mému překvapení mě asi
během dvou hodin dotyčná se
stra zavolala na chodbu, kde
byl mladší lékař, který se před
stavil jako doktor Vojtéchovský. Ten k mému zklamaní na
mne vyjel:
"Vy byste chtěla na desítku?
Víte o jaké oddělení se jed
ná?" Já na to:
"Pane doktore kamkoli, jen
pryč odtud...!" Chvíli se na
mne překvapeně díval, pak se
usmál a řekl:
"No tak dobře! Sestro, tak ji
tam odveďte...!
Vzala jsem si to málo, to té
měř nic, co jsem ještě měla a
šlapala jsem se sestrou na »de
sítku« - na oddělení nevyléči
telných a chronicky nemocných
pacientů bohnické léčebny.
»Desítka« byla umístěna na
druhé straně ústavu, na ko
pečku. Panoval tam křik a ná
řek po celou noc, také všude
plné světlo po celou noc, jako
v ruzyňské vyšetřovně. Já však
měla pocit, že jsem unikla z
drápů samotného Lucifera.
Ráno jsem pomáhala přepra-

c . 4 1 /9 5

V bohnickém ústavu byl čas
od času pořádán jakýsi zábav
ný program pro pacienty. To
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Hockové nikdy nebyla...!
V bohnické léčebně jsem
shledala, že v obdobné situaci,
která postihla mne, nejsem sa
ma. Byly jsme tam čtyři dušev
ně naprosto zdravé, proto jsme
se také semkly, asi jako kuřata
určená na zabití. Čekaly jsme

3
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cované sestře. Vláčely jsme
snad stokrát promočené, silně
páchnoucí matrace, dávaly
jsme je na balkón, kde na ně
nesvítilo milosrdné sluníčko.
Kolikrát přitom mi napadla my
šlenka - co proboha dělají s tě
mi matracemi v zimě, anebo
když je deštivé počasí? Na to
jsem si nikdy nedokázala odpo
vědět...
Chodila jsem také s vozíčkem
fasovat snídaně, kde jsem se
jednou setkala s onou hodnou
a milosrdnou sestrou z »áčka«.
"PaníKristenová, paníKristenová", volala na mne, "nedo
vedete si představit jak jsem k
vůli vám dostala vynadáno...!"
A pak jsem si vyslechla, jak lé
kařka MUDr. Hluchá, pro mne
velice dobře známým způso
bem řvala na sestru, co že si to
dovoluje, bez jejího vědomí pře
kládat pacienty... A tehdy také,
ona hodná sestra, přátelsky se
chovající k duševně choré, to
jako ku mně, mne počala vy
slýchat a vyšetřovat, zda se
třeba neznám s doktorem Vojtěchovským odněkud z mimoústavní společnosti...? A tehdy
jsem onu sestru pochopila a
poznala jsem, že se chová
přesně tak, jak prachobyčejný
ruzyňský fízl. A nejen to. Tarn,
v Bohnicích, šel lékař proti lé
kaři a estébák proti estébákovi.
Navzájem se všichni hlídali...
Krátce nato jsem byla u dok
tora Vojtéchovského v odděle
né místnosti na vyšetření, kde
jako krupobití na mne padaly
otázky:
"Kde jste byla po dobu vál
ky...?" Jelikož jsem v té době
(tedy v době války) objela polo
vinu zeměkoule, má odpověď
zněla:

Stručně

"Pane doktore, jsem v Bohni
cích." A on:
"Na to se vás neptám, chci
znát, kde jste byla v době vál
ky?" Když na mě ještě vyzkou
šel angličtinu přestal se již vyp
távat a v závěru vyšetřování,
když už na nás klepali, řekl:
"Pro mne jste duševně zdra
vá osoba a já vás odtud také
pustím. Ovšem ne hned. Asi
tak dva týdny to tady budete
muset ještě vydržet, abych já
měl pokoj!" Nemohla jsem věřit
svému sluchu.
Následovaly dva týdny nena
dálého klidu. Ráno s vozíkem
fasování snídaní, stejně jako v
lágru v Pardubicích. Potom ná
sledoval pravidelný tuhý tělo
cvik ve strašném smradu - to
bylo vynášení promočených a
prokálených matrací na balkón,
koupání a umývání lidských tro
sek pod sprchami a do toho
usmívající se lékař...
Říká se, alespoň jsem to již

mnohokrát slyšela, že žádný
psychiatr zcela neunikne du
ševní nákaze od svých pacien
tů. Já věřím, že zde, v mém
případě byla vzácná výjimka.
Ten člověk se snad narodil bez
nervů..., anebo se mýlím...?
Řekněte, bylo to jeho usmívání
v rakovém prostředí normál
ní...? Po dvou nedělích jsem
stejně jako dříve před tím paní
Maturová, šlapala z Bohnic.
Prožila jsem měsíc v léčebně,
kde žiji těla bez duší, kterou
dnes nazývám předsíň pekla.
Měsíc u lidské zrůdy, která si
říká »lékařka« - a dva týdny u
člověka.
To však nebyl konec mým
problémům. Po příchodu domů
jsem našla svou zlatou a hod
nou druhou mámu před smrtí a
sebe propuštěnou z místa doru-

a když jsem po Tobě zatoužil, smyl jsi křestní vodou všechny
mé hříchy
Nové knížky. V redakci Věrni
a dal jsi se mi poznat ve stejném ubožákovi, jako jsem byl sám.
Celý svět od Evropy k Americe, Africe i Asii se vrací k Bohu. Modlí se a
zůstali a v kanceláři pražské poboč
Naučil
jsi mne znát Tvé slovo, přemýšlet o něm a žít dle něj,
věří, že svět bude opět lepší. I my, vězňové, jsme v to věřili a ěastojsme
ky je možno si zakoupit tyto knížky:
upírali svoji pozornost i všechno dění k Bohu. Tuto modlitbu zná snad ve všech nebezpečích jsi byl vždy se mnou.
Proto věřím v Trbe, i když jsem obklopován nenávistí, "Skauti za ostnatými dráty", "Od
každý mukl:
kaz legionáře" od Josefa Tománka
Pane, můj Bože, Tvá láska a Tvé milosrdenství mne provázejí nepochopením i výsměchem,
a "České pomněnky" od Josefa
celý život, dávají mi sílu doufat v Tebe, když se zdá všechno že mi budeš dávat sílu k přemáhání zlého i v sobě, i jiných,
Tománka (verše rodáka z Volyně).
abych Tě chválil nejen slovy, ale hlavně činy
ztracené, protože
Kdo dostane Věrni zůstali
L. a nepěstoval v sobě beznaděj, když tak dobře vím, že jsi se mnou
když mne chtěli zabít, zachránil jsi mne;
dvakrát, nechť číslo nevrací, ale ať
a že se na Tebe mohu vždycky spolehnout,
když mne chtěli umučit hladem, dal jsi mi sílu jej přemoci;
ho věnuje zájemcům jiným.
lrdvž mne chtěli zbavit lidského citu, ukázal jsi mi svou lásku Bože, děkuji Ti za Tvé dary, za Tvou moc a sílu. Amen.

Muklovská modlitba

čovatelky, čemuž jsem se ani
nedivila. Já bych také nesvěřila
částku, třeba sto tisíc, do ru
kou komukoli, kdo přišel z boh
nické psychiatrie! A tak má
cesta vedla zpět do Bohnic, k
doktoru
Vojtěchovskému
s
prosbou. A tento doktor napsal
pro mne neocenitelné potvrze
ní:

Z hlediska psychiatrického
není námitek, aby jmenovaná
byla zaměstnána jako doručovatelka peněz...!
Pokud vím, doktor Vojtěchovský byl ateista.
"Doktore Vojtěchovský, Bůh
Vám to zaplať, co jste pro mne
vykonal"!
Ale to jsem ještě netušila, že
tímto mé »bohnické« zkuše
nosti a poznatky nebyly u kon

ce.

• * «

Po mém návratu z bohnické
»léčebny« domů, jsem navští
vila svého spolubojovníka z vál
ky, nyní již, bohužel, zemřelého
MUDr. Ottu Ritze-Radlinského,
s doktorátem filosofie, který
byl dříve lektorem Karlovy Uni
versity a vylíčila jsem mu, co
se mi přihodilo. Jeho první
otázka byla, zdá vím, kdo věc
podepsal a já jsem mu řekla
jméno lékaře na ÚNV, bohužel
po čtyřiceti letech jsem již ono
jméno zapoměla.
MUDr. Otto Ritz rni řekl:
"Toho já znám, ale to je slu
šný člověk! Celá ta věc vypadá
na podvod a já se ho na to zep
tám...! A zeptal se. Kolega mu
odpověděl:
"No, člověče, oni(?) mi to
tam hodili na stůl k podpisu ja
ko hotovou věc, tak co jsem
měl dělat...? Tak jsem to pode
psal!" To řekl lékař lékaři.
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Hřensko příkladem. Radní
města Hřenska rozhodlil, že každý
důchodce bude dostávat měsíčně od
obce 1 200 Kč. Na každé dítě rodina
obdrží 800 Kč. Město tak projevuje
sociální cítění a to je ta nejlepší
propaganda!
Belveder se koná 12.12.1994.
Program "Vánoce" uvede umě
lecký dětský sbor.

»dokončeni příště

stále ještě chodí nepotřestání vrahové desetitisíců. .,Vř
nevinných oběti.A cela vi-"
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M alvazinkách přišlo u ctít jeho
světlou památku mnoho známých.

občanů i muklů v Ďáblicích a na
Slavíně. Mnohý přidal kytičku a
věneček, mnohý si zavzpomínal.
Také u hrobu Tondy Kroužka na

Musím sezasotat Jiřího
tiskla jako jediná, ale
.Vonky, nejen proto, ze "Re-proto že někdo nám musel
s puolics
clanok prs*ppxpofnenout« zs inszi nEuni

zahajujeme kampaň za získání členů na rok 1995, posíleni
nepochybnými
úspěchy,
s
novými
obrovskými perspektivami,
a v nesmírně slibné atmosféře.
V současné době se chystám odjet do Bruselu,
abych se
tam ujala z pověření italské vlády své funkce komisařky Evropské
Unie,
z jejíhož titulu se budu zabývat právy spotřebitelů
a humanitární pomocí.
Předtím jsem se v New Yorku účastnila
zasedání Valného shromáždění OSN a prosazovala tam požadavek
zřízení
Stálého
mezinárodního
trestního
tribunálu,
jakož
i moratorium na trest smrti. Byla to pro mne nová, neobvyklá
zkušenost a jsem si vědoma,
že jsem přispěla ke zvýšení prestiže
celé naší strany od Říma po Moskvu, od Sarajeva po Sofii, přes
Budapešť, Bukurešť a Prahu, až po malou skupinu nově ustavenou
v New Yorku.
Tato
iniciativa
prosazující
vytvoření
Stálého
mezinárodního tribunálu (a moratorium na trest smrti)
získala
podporu, více než 700 poslanců, členů parlamentů 40 zemí, 7
nositelů Nobelových
cen a tisíců
osobnosti,
představitelů
politických,
kulturních a
uměleckých kruhů
celého světa.
Konkrétné se
to projevilo podporou
Rezoluce za vytvoření
mezinárodního tribunálu představiteli velkého počtu zemi. Tento
text předložila Itálie a požaduje v něm svolání ustavující
konference pro zřízeni tohoto tribunálu na příští rok a zároveň
odmítá tendence tuto konferenci odkládat na neurčito, projevené
především Spojenými státy.
Na propagaci tohoto návrhu jsme
vynaložili velké finanční
prostředky v největších amerických
a ruských denicích v naději, že se nám podaří změnit předpojatost
těchto zemí. Představitelé Radikální strany iniciovali na toto
téma v různých evropských zemích setkání na nejvyšší vládní
a prezidentské úrovni.
A konečné pak v Římě odevzdala delegace
Radikální strany generálnímu tajemníkovi OSN Butrusu Ghalímu
Výzvu za zřízení mezinárodního tribunálu.
29.listopadu schválila VI.komise OSN text kompromisní
dohody,
v níž se zavazuje uspořádat příští rok v určité lhůté
ustavující
konferenci
tohoto
Mezinárodního tribunálu.
Text
rezoluce OSN týkající se moratoria na trest smrti pak Itálie
- jako předkládající země - spolu s jinými 49 zeměmi stáhla,
vzhledem k pokusům některých zemí zkreslit jeho obsah.
Ve
Skleněném paláci se na tato témata rozvinula velice obsáhlá
diskuse
historického
významu,
jež
se
dotýkala
hlavně

p rv n í.M n o g a ja

Řím, 20.prosince 1994
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ze nam

Bitvy poslední doby jsou bitvy
velmi důležité. Jedná se o bitvy na
poli kulturním, politickém i
mravním. Bojuje se všude a nikdo
by se nemél "ulejvat"!

vydávání nášho muklovského Věrni
zůstali. Tiež pozdravy pražské pobočke a Standovi Stránskému. Fan 
díme mu za jeho prácu v KPV. Časo
pis sa nám líbí a budeme jej odebierať i v budúcnu. Ján Přeška, Nitra

Wonkovi, kterého pokládám za
špinavou krysu a pro jehož hnusný
výplod v Krkonošských novinách 7/
92 "Horší než Džingischán" jsem na
něj podal trestní oznámení.
Tito pánové se mýlí v právním,
historickém i etickém pojetí celé
causy. Navíc, pokud mluví o
zločinech, ke kterým při odsunu
došlo (spáchaných komunistickou
luzou), nejsou, na rozdíl ode mne,
který jsem jako přímý svědek prožil
rok 1938 i 1945, pamětníky. To, o
čem mluví, zneyí pouze z doslechu
a takové svědečtí je neprůkazné.
Kromě toho mluví pouze o násilí,
které jsme páchali my, ale nemluví
o zločinech druhé strany. O nočních
útocích Wehrwolfů, teroru,
vraždách, krádežích dobytka atd.
Pokusil jsem se v článku, který
přikládám, napsat na věc
nezkreslený pohled a byl bych rád,
kdybyste jej otiskl. Budete-li mít
zájem, pošlu Vám své názory na
vracení majetku "šlechtě" a ne
vracení církvi a vůbec na dění
v tomto státě, nad nímž se mi chce
brečet zoufalstvím a hnusem,
zatímco v r. 1989 jsem brečel doje
tím a štěstím.
Vdí Dr. Miroslav Klička

Přál bych Vám i sobě, aby se
situace v organizaci KPV ustálila,
ab y ste m ohli všichni v klidu
p raco v at za lid sk á p ráv a a za
požadavky a spravedlnost všech
muklů. VI. Jenč, USA

Vážený pane šéfredaktore,
kajícně se přiznávám, že jsem
nikdy nečetl NN. Neviděl jsem je
v žádném novinovém stánku, kde
bych šije koupil ze zvědavosti a tak
jsem je pokládal za plátek kategorie
Spíglu. Omlouvám se. Teprve
v těchto dnech se mi dostalo do ruky
asi 20 čísel z r. 93 a 94 a musím
konstatovat, že i když s řadou
článků nesouhlasím, hluboce se
před Vámi skláním. Pokládám Vás
tak trochu za Dona Quichota, ale
ne toho směšného s holičskou mísou
na hlavě, ale toho čistého, čestného
bojovníka proti zlu. Jinak se
domnívám, že máme spolu dost
společného. Když jsem se tehdy po
30ti letech (dříve mne bachaři
nepustili) zúčastnil sjezdu mých
spolužáků s náplastí na čele, řekl
mi jeden z nich: "Nojo, ty jsi vždycky
chodil čelem proti zdi!"
Ale abych se konečně představil:
Dědeček mé matky byl pomořanský
Němec (von...), obecnou (základní)
školu mám německou, doma se
mluvilo česko-německy, v Německu
mám mnoho dobrých přátel, vždy
jsem se však pokládal za Čecha
Jsem politický vězeň z padesátých
let, volný novinář-senior. Jsem
proto hluboce rozhořčen "úvahami"
o odsunu (vyhnání) z pera pánů
Denemarka, Frýborta, Placáka i
pana Karla (jehož ostatní články se
mi velmi líbí). Nechci se v této
souvislosti zmiňovat o Jiřím

Transnacionální
radikální strana

Milý kolego, milý příteli,

Zajímavý dopis
Obdrželi jsme zajímavý dopis, který je sice určen
Necenzurovaným novinám. Nevíme, zda je pro tyto noviny dost
"senzační*. Ale jeho myšlenky jsou takové, že vzbuzují pozornost.
Dopis je aktuální a tedy jej zveřejňujeme i my.

120 00 Praha 2
Čelak. sady 12
Tel.24914690-3451

n a J.W onky s p o č ív á v tom ,

velkého záměru. Stárneme a měli
bychom pomník v dohledné době
realizovat! JiříKrotk-9. Chomutov

Je to m ísto pěkné a důstojné

Při poslední návštěvě Prahy

jsem ocenil práci všech těch, kteří
se postarali o získání tak pěkného
místa k postavení pomníku obětem
komunistů na Václavském náměstí.

pokusy o útěk. Radil jsem se s ka
marády, zda si mám jít pro Písmo.
Měl jsem vyčkat Jeníčkovy
nepřítomnosti. Stalo se. Na Pinďu
jsem šel se slušnou prosbou, že
objíždím a mám zde knížku. Ukázal
jsem na regál, byla tam sama. Pinďa
ji podal, nic neřekl.
Kam nás vezou? Projeli jsme
Mar. Lázně, pak Stříbro, dokonce i
Plzeň, přes níž jsme museli mít
skloněné hlavy. Pak jsme už mířili
na Prahu. V Mýtě se odbočilo, přes
Komárov a Jince dorazili jsme na
tábor Vojna. Příbramské uranové
šachty! Také tam prošlo Písmo
branou a sloužilo. Byl tam kněz
Dvořák a ThDr Sasina. Dlouho nám
však nevydrželo. Uživatel Pepa
Vlček o ně přišel při filcunku!
Landče/s

O D u šičk o v ý ch
d n ech
P o siela m e p ria telsk ý p o z 
drav všotkým, ktorí sa podielajú na navštívilo hroby mrtvých mnoho

Byl pěkný měsíc září roku 1954.
Soud dopadl dobře - mé sestřenici
nedali trest smrti, jen žádali, aby
se naučila co bude odpovídat na
dotazy soudce. Rozená v Jugoslávii
v rozrušení nemluvila dobře česky,
proto žádala tlumočníka. Soud
nechtěl, aby při monstrprocesu
hovořila cizinka, proto nakonec
vysílání procesu odmítl. Zlepšila se
mi nálada! Z transportní cely si nás
mikrobusem odvezl vrchní Stefl do
"sanatoria", jak cestou sliboval.
Byla to Ruzyň. Rudě natřená
železná brána se rozestupovala jako
brána do pekel. Nic povzbudivého!
Se mnou jel i Pepa Vlček,
olomoucký samizdat nepovolených
pastýřských listů, za něž dostal
21 let! Zjistil, že jsem věřící a
nebydlím daleko. Požádal, abych si
nechal poslat Nový Zákon. Rodiče
mi poslali. Pracoval jsem v nádvorní
partě. Jednou mě k oknu zavolal
Steil. V ruce držel knížku. Ukázal
ji a řekl.: "Dostal jste z domova bibli.
Vy tomu věříte? - Ano. Zalistoval jen
tak a dodal: No, tak si těm
pohádkám věřte. Písmo mi podal.
-Pro nás to byla potěcha, což žádný
bachař-ateista pochopit nemohl.
Pro mne to byl i kousek domova.
Když Jáchymov potřeboval další
otroky na uran, koncem dubna 1953
přijel "bus" plný starých, šedivých
dědů, aby po nás chodbařili.
Stejným "busem” jsme ihned jeli na
ústřeďák. Jen jsme se otočili a už
nás velitel Kolář (můj bývalý
kamarád a jiné mé sestřenice
nápadník z Ptákova u Komárova"
obratem odeslal na Nikolaj, neboť
ústřeďák chtěl za dva dny
předpisově oslavit 1. máj. "Bus"
šplhal do těch hustých lesů a snad
všechny nás napadlo totéž. Když tu
z^jdem, ani pes po nás neštěkne!
Nikolaj, brána a samozřejmě
filcunk. Vyřítil se vyšší chlap a jeho
táborák Jeníček, poskok a nohsled
Pinďa. Všechen náš "majetek" jsme
položili na zem. Jeníček viděl
knížku a hned k ní skočil. Zvedl ji,
otevřel jen na okamžik a poznal.
"Zrovna tohle moc rád vidím!" - a
obloukem ji hodil do průchodu
cáchovny. Rozloučil jsem sé s mi
lenou. Hned t^n den jsem dostal
noční službu. To asi nezařídil
Jeníček, neznal mé jméno. Ale
kulturákem prošel zrzavý mukl
s nápadně špičatým nosem. Poznal
jsem Jeřábka, býv. spolužáka
z německé měšťanky v Brně. Hlásil

jsem se k němu. Nechtěl mě znát a
ptal se odkdy sedím. Slyšel rok 50
a už se o mne nezajímal, odcházel.
Byl totiž retribuční, prý se dal
k Němcům, nás politické nenáviděl.
Vedl kantinu. Prý zmůže mnoho a
já bych mohl mít velkou protekci a
mít se dobře! O takové nečestné
výhody bych však nestál. V kantině
se pořádají trachtace při bachařských výročích a on jim vše
platí. To už jsem mohl mít
dvojsečnou "protekci" na ústřeďáku,
když proti mně šel kpt. Kolář.
Rychle jsem sklopil hlavu a minul
ho. O takové známosti, kdy člověk
je na nejnižším stupni společnosti,
není co stát! Přešel 1. máj. Prý
pojedeme jinam.
Rozdělili nás. Kdo měl trest nad
10 let, musel odjet, prý pro časté

Č tenáři nám píší

Bible v base

t zůstali« č.K/94
‘ '

Grebeníček, Švorcová, Štěpán a
další mobilizují. Tb by mělo být pro
nás i klímající politické strany a
vládu dostatečným varováním.
Zasaďme se všemi silami, abychom

krom ě

západu

■

obklopena

začínají zvedat hlavy. Ruckoj,

levicovými režimy! Blíži se volby.
Slovensko neskýtá záruku, že by se
rudý mor před jeh o branam i
zastavil. Komunisté všude, v Rusku
i ostatních zemích cítí opět šanci a

■

Šlach, již čeká 31 let.

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V RADIKÁLNÍ STRANĚ PRO ROK 1995
£]
minimální členský příspěvek pro Českou republiku je 675 Kč
Příjmení........................................................ Jméno.........................................................................
Datum narozeni......................................... Místo.........................................................................
Adresa.....................................................................................................................................................
Telefon ( f ax)...................................................................................................................................
Povoláni...............................................................................................................................................
Členství (funkce) v jiné straně.....................................................................................
Zapisuji se členem Radikální strany pro rok 1995 a platím členský
příspévék ve výši .....................
Podpis
★složenkou *na účet *osobně

bylo něco slibováno. Ozve se někdo,

ČEKÁ NA ODMĚNU
Již 34 let uplynulo od amnestie

v roce 1960. Ve Valdicích po ní zbylo
politických vězňů celkem málo - ale
zato to byla výborná parta, na
kterou se nezapomíná. Na společné
vycházce s jednou skupinou
duchovních se stalo, že jejich
společný p o kla d n ík ztra til na
teh d ejší pom ěry velkou částku
táborových peněz, zabalených jen
tak v novinách. Poctivému nálezci

P.S.: Aby ses stal členem Transnacionální radikální strany
v r.1995,
zašli na naší adresu ústřižek přiložený k tomuto
dopisu.
K zaplacení příspěvku - nejméně ve výši 675 Kč, tzn.
1,85 Kč na den - použij složenku, nebo zašli příslušný obnos na
účet BS: 1031622-018/0800, specifický symbol: 48107 2
Nejbližší kancelář Radikální strany je pro Tebe v Praze, na
této adrese:
Radikální strana
Čelakovského sady 12
120 00 Praha 2
tel. 24 91 46 90 1.3451
tel./fax 26 43 93
poštovní spojení:
Transnacionální radikální strana
P.O.BOX 287
111 21 Praha 1

kdo si vzpomene? Doživoťák J.

Emma Bonino
tajemnice Radikální strany

Sestry, bratři a naši přátelé, kteří
s nám i u silu jete o skutečnou
demokracii ■ probuďte se! Po Polsku,
Ukrajině, Bělorusku a Bulharsku i
dalších postkomunistických státech
zvítězila levice i v Maďarsku, takže
naše země je ze tří světových stran ■

Upřímné Té zdravím a dovoluji si Ti též popřát do nového
roku úspěchy v práci.

Probuďme se!

který nám dodává odvahy. V Bruselu,
pote co byla ustavena
v Evropském parlamentu skupina
radikálních poslanců různých
národností z různých oblastí světa, jakož i diky nove funkci, jez
mi byla svěřena, se před námi otevírají nové možnosti zasahovat
do
jednání evropských
institucí. Existují
te<?V. politické
i technické předpoklady pro to,
aby se nadcházející rok stal
velkým rokem radikálů, jejich úspěšné angažovanosti.
Jenže naše strana - strana velkých nadějí a významných
demokratických bojů - je chudá, má jen ty nejnutnější struktury
a existuje pouze díky přísnému samofinancování. Tato strana vsak
může také přestat existovat, nebude-li mít dost energie, dost
členů a příspěvků, které ji živí. Naše bilance je na konci
r.1994 vyrovnaná,
příjmy ze samofinancování tohoto roku pokryly
výdaje,
ale ten obrovský
úspěch členské podpisové kampaně
z r.1993 se už nezopakoval, alespoň ne v Itálii. Bude tedy
záležet na členských přihláškách,
které se nám podaří shromáždit
v prvních měsících roku, zda budeme moci pokračovat v politické
činnosti a zda budou moci fungovat naše struktury v jednotlivých
zemích.
Ke konci ledna bychom už měli mít shromážděné první
příspěvky členské kampaně roku 1995 a já doufám, že budu moci
počítat i s Tvou podporou.

právoplatnosti a síly mezinárodního práva,
jakož i práva států
nakládat s lidským životem. Jak si jistě všichni vzpomenete, byla
to
právě Radikální
strana, která
v r.1990
v tehdejším
Československu vedla mohutnou kampaň na podporu prezidenta Havla,
který navrhl
v Parlamentu zrušení trestu
smrti. Ráda to
připomínám též z toho důvodu,
že prezident Havel patřil vždy
k těm
nejprestižnéjším
podporovatelům
mezinárodních
výzev
vydávaných Radikální stranou, které pak vedly k tomu, že se v OSN
začalo poprvé velice vážně diskutovat a rozhodovat o ustavení
mezinárodního tribunálu
(které už konečně nyní nabývá konkrétní
podoby), jakož i o moratoriu na trest smrti.
Toto jsou opravdu velice pozitivní výsledky, které nám
dodávají odvahy a síly do další práce ve směru vytyčeném v Sofii
v r.1993, a to ve prospěch reformy OSN, metodou nám vlastní: po
malých krůčcích,
zaměřených k přesně vymezeným tématům, na něž
soustředíme veškerou naši energii a prostředky.
Jestliže se nám podařilo
s prostředky,
jaké máme
k dispozici, dosáhnout takových úspěchů, jisté bychom byli mohli,
kdybychom k tomu byli měli podmínky,
už letos udělat víc. Mám na
mysli na
příklad uvažované akce
na téma AIDS
v Rusku,
antiprohibicionistickou kampaň spojenou s Úmluvami OSN o drogách
(na toto závažné téma probíhá v Tvé zemi - ať už jsou názory
jednotlivých
subjektů jakékoli
- velká
diskuse, důležitá
a užitečná pro celou Evropu,
protože jde o citlivý a velice
rozšířený problém), boj
za mezinárodní jazyk, akce na ochranu
životního prostředí a jiné, týkající se režimu velkých evropských
vodních cest, se zvláštním zřetelem na Dunaj,
nebo další nové
iniciativy na posílení Evropské Unie,
za její rozšíření - možné,
ale dosud obtížné - o země s novým demokratickým systémem. Tyto
iniciativy se ukazují jako stále naléhavější.
V r.1995 se nejen chceme,
ale musíme rozrůst. Jediné
strana mající přiměřený počet členů a prostředků bude moci čelit
velkým transnacionálním problémům naší doby. A já se domnívám, že
si musíme vytýčit cíl zdvojení,
znásobení našich prostředků
finančních, jakož i iniciativ na všech úrovních. Radikální strana
pak musí zvláště posílit svůj osobitý charakter, který se ukázal
být účinným nátlakovým nástrojem právě v New Yorku. Tento
charakter spočívá v tom,
že jsme stranou demokratických poslanců
celého světa, nositelů Nobelových cen, významných osobností naší
doby, mobilizovaných kolem témat a cílů založených na civilizaci,
toleranci, lidskosti,
v tomto světě rozvráceném tolika hrůzami.
V tomto kontextu pak bude mít velký význam v r.1995 hromadný
vstup do Radikální strany - vstup poslanců, vládních činitelů,
osobností a občanů především téch zemí, které až dosud patřily
k Evropě jen z "geografického" hlediska, ale neměly dosud možnost
být zastoupeny ve všech velkých nadnárodních institucích (např.
v Evropské Unii!), kde se přesto rozhoduje i o jejich osudech.

Milý kolego, milý příteli,
naše strana se stále více projevuje jako účinný nástroj
demokratické iniciativy, schopný zasáhnout i
tam, kde to jiné
nenapadne, na úrovních, kam se dosud nikdo neodvážil. Zatímco se
lze všude setkat se
zmatkem a pesimismem,
Transnacionální
radikální strana se může stát praporem a hybatelem těch,
kdo
chtějí reagovat a pracovat na budováni lepšího světa, kde lidské,
občanské a politické hodnoty budou respektovány jako pramen
všeobecných práv. V OSN jsme začali po počátečních projevech
nedůvěry zaznamenávat pozitivní náznak dobrého vztahu k nám,
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