RES PUBLICA

20, října 1995

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Už jsme si pomalu
zvykli, že bývalí
zasloužilí bolševi
ci se stávají velmi
lehce zaslouženými
kapitalisty a osta
tním občanům se ny
ní smějí s chutí do
ksichtu. Sametovka
byla něcotakového
pro ngiše bolševiky
jako níjnová revo. luce. Dala jim moc
o jaké se jim za
diktatury proletariátu ani nesnily. Do
toho naše seriozní
pravicová strana DEU
ústy paní Hromadkové
dospívá k názoru, ž
takto získaný najet
ek bolševikům již
právně nikdo nemůže
sebrat. Takže majete
k, který měl od pra
dávna svéno ječmenu
majitele bude mít i
podle Klause nového
který bude prý bud
první či druhý even
tuelně třetí. Takto
'prosím proběhly re
stituce a cizím ma
jetkem si namastili
kapsy novodobí arizátoři s požehnáním
Pamětní deska
parlamentu a vlády.
na pravoslavném katedrálním chrámu
A aby národ držel
svátých Cyrila a Metoděje v Praze
hubu - lízli jsme si
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Hrůzný čin se udál v táboře
Vykmanov II. Politický vězeň J.
Lukeš byl při útěku postřelen a padl
k zemi. Zde ho dostihl příslušník
z řad SNB, který zraněného a
neschopného pohybu chtěl zničit
úplně. Střelil ho do obličeje
s úmyslem ho usmrtit. Pokus však
nevyšel. Sice ho těžce zranil, ale
neusmrtil. Chtěl pokračovat ve
střelbě, ale příslušníci ostrahy, kteří
se na místo dostavili, mu v hrůzném
činu zabránili. Zatím se ví, že
uvedený příslušník měl lágrovou

přezdívku "Koňská hlava". Jak jsme
zjistili, tento příslušník později
(v letech 1955 a dalších) vykonával
službu u ostrahy tábora Vykmanov
C (stavební komando). Prosíme
všechny mukly, kteří byli na táboře
L nebo C a příslušníka "Koňskou
hlavu" znají, aby se přihlásili.
Zejména by bylo třeba sdělit jeho
občanské jméno a příjmení. Své
dopisy adresujte na Úřad pro
dokumentaci a vyšetřování činnosti
StB, pošt, schránka 21, 170 34
Praha 7.
-r-

volby komunální i volby do Senátu.
Na jejich úspěchu měli by se podílet
všichni muklové i jejich přátele.

a odmítněme komunistické pikle
proti demokracii. Ústavní soud
odkázal 34 komunistických po-

Dndnnřmn nrnvirnvó knnliřní Stran V

clonnú a cnrlm nOslailCŮ SOCdcm.

Slavnostní schodiště
do opatství

LSU a IISDM do patřičných mezí a
naši profesionální kverulanti
z obavy před odpovědností za
zločiny z let 1948 až 1989 pokoušejí

příslušníků SNB s napřaženými
samopaly a velitel výhružným
hlasem vzkřikl: "Ani hnout! Co tu
pohledáváte?" "My jsme studijní
skupina z Karlovy univerzity,"
odvětil důstojně pan profesor. "A
odkud jste?" Otázal se velitel. "No
přece z Prahy! Chceme si
prohlédnout klášter," odpovídal
dosud sebevědomě profesor. "Táák,
prohlédnout klášter?! Půjdete
s námi na velitelství!" Eskorta od
vedla profesora, docenta a studenta,
který fotografoval, my ostatní jsme
museli zůstat stát, střeženi
příslušníky. Vůbec jsme nechápali,
co se děje.
Asi za půl hodiny se vrátili
zadržení s pobledlými tvářemi a
profesor, úplně vyděšený, aniž nám
co vysvětlil, dal pokyn k okam
žitému nástupu do autobusu

14
osud u Mezinárodního soudu v Haa
gu. - Znepokojuje nás nedodržování
lustračního zákona. Návrh jeho
novely jsme odevzdali koaličním

Mozková příhoda
Při běžné korespondenci jsme se
dovědéli, že opat dr. Vit Tajovský
koncem dubna dostal záchvat
mozkové mrtvice a ztratil sluch a
stabilitu i s dalSími průvodními
jevy. Přivolaná helikoptéra ho
dopravila na neurologické odděleni
okresní nemocnice v Havlíčkové
Brodě, kde mu byla poskytnuta
lékařská péče. Sice během pěti dnů
se mohl vrátit do Zelina, ale ihned
musel nastoupit dovolenou, aby
mohl v klidu odpočívat. Mozková
příhoda byla zaviněna vyčerpáním
a pracovním přetížením. Redakce
Věrni zůstali přeje našemu
vzácnému příteli a bratru brzké
uzdravení a mnoho sil do další
práce, která ho ještě čeká.
-ji-

stranám. Přejeme si, aby se zákon
neobcházel a při jeho porušováni se
uplatnily sankce. Zneklidňuje nás
také, že soudy osvobozují spolu-

zpopelněny.

desátinách. Na přání zesnulého
byly jeho pozůstatky v tichosti

Prahy
z

Vladimíra Stejskala

českobrodském hřbitově. Zúčastnili
se ho rodinní příslušníci a muklové.

8, který zemřel v nedožitých sedm 

K.P.

N aše ro v y

Kdo znal 'Koňskou hlavu"?

Opat Vít Tajovský
s pluk. Jos. Čechem ze Štoků
r. 1993

klidu. P o litičtí vězni žádají
spravedlnost, odmítají násilí na
nevinných, ale i útoky na
nekom unistické p řed stav itele.
Podílí se na nich i exministr vnitra

Bylo to v roce 1950, kdy jsem se
zúčastnila exkurze do českých
lázní. Tyto tématické zájezdy
pořádal Ústav rheumatologie a
balneologie lékařské fakulty
Karlovy univerzity pro studenty
vyšších ročníků. Přednosta ústavu
byl velký přítel umění a tak
odbornou
stránku
exkurzí
zpestřoval prohlídkami histo
rických objektů, hlavně uměleckých
památek z dob gotiky. Baroko
považoval za úpadkové a
barokizování gotických kostelů za
barbarství. Často vyprávěl, že má
doma nádhernou obrázkovou

Jana Nesvadbu z Úval. Zemřel
po krátké těžké nemoci ve věku 75
let Poslední rozloučení se konalo na

Klášterní kostel Narození
Panny Marie v Želivě

Na poslední cestě jsme vyprovodili:
Z uzanu F oltovú , roz. Baranovú - manželku K arla Folty, zná 
mého a obětavého mukla z komu 
nistických věznic, zejména z Leo
poldova. Zemřela po dlouhé a těžké
chorot^ě ve věku 82 let. Poslední
rozloučení se konalo za účasti těch
. nejbližších v Domě smutku v Lip 
tovském Mikuláši.

návštěvníky byla obsazena.
Nikdo neprotestoval, nikdo
nevrátil stranickou legitimaci.
Vždyť vstupenky dostali jen ti
nej věrnější.
Zazněl zvonek, přiváděli
první oběť. Kat si předem
připravil několik rezervních
provazů - pro jistotu. Předseda
soudu četl slavnostním hlasem:
"Odsouzený ..." a uzavřel svou
řeč slovy: "Soudruhu kate,
konejte svou povinnost!" A
z hlediště se ozvalo "Čest práci,
soudruhu
kate!"
Diváci
odměnili každé představení
potleskem, a když kat zlomil
oběti vaz a zatlačil oči, ozvalo
se z řad diváků hlasité "Iluráá!"
Kat si oblékl další pár rukavic

a ozvalo se druhé zazvonění. Až
po desítiminutové přestávce. To
až když lékař ohlásí smrt.
Milada Horáková slyšela
zvonek, slyšela potlesk. Stála
mezi dvěma strážci, ruce
spoutané za zády. Věděla, co
zvonek a potlesk znamenají. Už
dva z jejích přátel zemřeli ...
Nevěděla ale, kdy půjde ona.
Ptala se, kdy přijde na řadu.
Strážci věděli, ale mlčeli.
Milada Horáková slyšela třetí
zvonek a třetí aplaus a
dohadovala se, kdo z jejích
přátel byl asi ten třetí: Dr. Peci,
T. Kalandra, J. Buchal. Zvonek
zazvonil po čtvrté. ’Teďvy", řekl
strážce. Šla poslední. Čtyřikrát
musela slyšet zvonek, čtyřikrát
se připravit na smrt. Taková
byla režie. Čekala statečně, a
jako voják, kráčela s hlavou
vztyčenou na popraviště. Její
slova o vlasti a demokracii
přetrhl kat...
"Sbohem, Milado", zašeptali
jsme svůj poslední pozdrav, a
ani generál, ani pilot R.A.F. se
nestyděli za slzy. "Otče náš, jenž
jsi na nebesích ... Sbohem Tobě
i Tvým přátelům. Amen."
(Z anglického originálu, zaslaného
letcem Královské letecké armády
/RA.F. /. Zkráceno. Přeložila Marie
Hartmannová.)

publikaci o české gotice, kterou
kdysi půjčil jednomu pánovi
z vyšších kruhů. Ten mu ji vrátil
pošpiněnou a umaštěnou. "To prase
večeřelo na české gotice," stěžoval
si zhnuseně. "Českou gotiku už
zásadně nikomu nepůjčuji!"
A tak ke konci zájezdu bylo
stanoveno navštívit tentokrát
slavný Želivský klášter. Bylo už
pozdní odpoledne a profesor
nabádal ke spěchu. Když se náš
autobus zastavil na prostranství
dole před klášterem, vyřítili jsme
s bujarým halekáním a hnali se
úprkem k objektu. Jeden student
udělal v běhu snímek, ale náhle mu
byl fotoaparát vytržen z rukou,
kolem nás se utvořil kruh

dr. Tomáš Sokol. Kdysi volal po
zákazu komunistické strany, ale ve
funkci m in istra nic proti ní
nepodnikl. V tomto smyslu přijala
usnesení i lednová schůze pobočky
naší Konfederace v Hradci Králové.

dost přesně k navrácení majetku
všem, komu byl po 25. únoru 1948
ukraden. Patří mezi ně především
sokolové, skauti, orlové a všichni
emigranti. Dále region žádá, aby
státní občanství nebylo udělováno
kolaborantům s fašismem, ale ani
s komunismem. Žádají dodržování
lustračního zákona, zpřístupnění
dokumentů StB.
-re-

a rychlému odjezdu do Prahy.
Teprve během jízdy nám poslal pan
docent "tichou poštou" zprávu, že
v klášteře jsou internováni kněží,
především
vysocí
církevní
hodnostáři, a že z toho ještě může
být velký malér. Strážci se totiž
domnívali, když spatřili čtyřicetičlennou skupinu statných
mladých mužů a dívek, pádících
s bojovým řevem k bráně kláštera,
že je to teroristické komando,
organizované západní rozvědkou,
které chce vzít ztečí vězení
"nepřátel socialismu" a unést
některého preláta, případně
všechny vězně osvobodit. Po
výslechu a sepsání protokolu byl
studentovi fotoaparát zabaven a
celá záležitost že se prošetří.
Po letech jsem potkala onoho
studenta, vzpomínali jsme na onu
příhodu a on mi vyprávěl, že mu
fotoaparát za dlouhou dobu po
urgencích vrátili, ovšem bez
exponovaného filmu, kde měl
krásné snímky z našeho zájezdu. Po
desítky let si pak žádný
uměnímilovný turista nemohl
prohlédnout slavný, posvátný
Želivský klášter, protože zde byli
vězněni a ostudně ponižováni
nositelé víry, v jejímž duchu byl
tento Stánek zbudován a po
staletích pak ve jménu zrůdné
ideologie zhanoben. Škoda, že
tenkrát nebylo v naší moci se stát
skutečnými osvoboditeli.
MUDr. Marie Vrbová, Praha

nistickým režimem nás nechávají

Ministerstvo vnitra navrhuje

Svaz PTP (pomocných technických praporů) v severních Čechách
odhalil pamětní desku vojenským
obětem komunismu na zdi bývalých
kasáren v Mostě. Po slavnostním
aktu se konala členská schůze
svazu PTP, region Most a na ní byly
vysloveny obavy o osud České
republiky. Někteří představitelé
politických stran se nevyjadřují

Jak jsme dobývali Želivský klášter

v

Co nás znepokojuje

Obávají se o osud České republiky

pracovníky StB a že se mluví o tra 
gédiích při lustracích, zatímco tisíce
trag éd ií způsobených kom u 

Requiem
V upomínku na ženu, která, ač
nevinná, milující svůj národ a
pravdu, byla vydána na smrt.
Drobeček
Jalta rozhodla o sférách vli
vu mocností a o osudu národů.
A zanedlouho spadla železná
opona na miliony. Namísto
světla na slunci jsme se ocitli ve
stínu pěticípých hvězd. A u
šibenice byla slyšet slova "Ve
jménu lidu". Nakonec bouřlivý
potlesk, když kat ukázal své
odborné umění: zlomil vaz
tomu, kdo byl na řadě... A to vše
ve jménu spravedlnosti, pod
heslem "Komunismus je
nejvyšší meta lidstva"!
Nebe na východě se barvilo
růžově a slibovalo hezký den.
Tma uplynulé noci se ještě
opírala o stěny pankrácké
věznice. Nastalo časné ráno,
ráno 27. června 1950. Bylo
přísně zakázáno dívat se oknem
přízemní cely. Okna byla
začerněna a toho, kdo nepo
slechne, čekal tvrdý trest. My
všichni jsme se však střídali u
škvírky, vyškrábané v rohu
okénka, vědomi si onoho rizika.
Přízemní cely pankráckého
vězení nesly nápis "Nemocnice”.
Mnoho odsouzených k smrti
v nich strávilo svou poslední
noc. Bylo časné ráno a vše na
dvorku bylo připraveno. Byly
tam řady’ sedadel - jako hlediště
divadla - na protější straně
červená písmena hlásala: "SSSR
• náš vzor". Scéna byla
zkontruována co nejjedno
dušeji. Snadno sestavitelná,
vždy k použití. Po straně malé
záclonky. Tudy přicházeli vězni.
Před přihlížejícími hosty dvě
Šibenice. Mezi hosty byly
členové strany, vlády, zástupci
pracujících z továren a
kolchozů, úředníci, ministři, i
pracující v kultuře. Nad nimi
vlály rudé vlajky. Byl tam i
lékař, zastupující stranu, píšící
na úmrtní list: "Smrt zadu
šením". Diváci se už scházeli.
Zaujali svá místa, zřejmě
nikoliv poprvé. Rozhlíželi se,
starší soudruzi s Gottwaldem
v čele se zdravili.
Vězňové u škvírky začerněného
okénka
potichu
odříkávali Otčenáš, mnozí se
zaťatými pěstmi. Generál,
stojící vedle slzel. Viděli jsme,
že
všechna
místa
pro

VYLUČOVAT ČI SPOLUPRACOVAT?
Četl jsem článek VI. Strusky,
který nepřesvědčuje a chtěl by
každého s jiným názorem vylučovat.
K tomu bych měl výhrady. Měli
bychom spíže zvát další sestry a
bratry, beztak naše řady stále
řidnou, a snažit se více
spolupracovat, než vylučovat. Kdo
sleduje naše odbočky, vidí, že jsou

odkázány na pomoc spolků a
nejrůznějších stran. Táto pomoc a
spolupráci bychom měli vítat,
protože KPV brzy již nebude
schopná rozvinuté činnosti a bude
stále více odkázána na podporu
širokého a masového hnuti
politických stran, spolků a
korporací, s nimiž by KPV měla
úžeji spolupracovat.
Mirko Šampalík

Vážený pen

In 3. Lud *k Š p e r 1 1 ch
Komise bytového hospodářství
při Mostském úřad* v Šumperku
787 93 Šumperk

Zločinecká organizace z KSČ se organizuje
Informační a propagační
oddělení KSČ, oblast školství,
vydalo v minulých dnech důvěrný
oběžník č. 3, který se nám podařilo
zachytit. Píše se v něm: Vážené
soudružky a soudruzi, obracíme se
na vás v době, kdy se blíží volby ...
Je třeba napnout všechny síly ke
konečnému vítězství. Máme již
prověřeno, kteří ředitelé straníci či
kandidáti jsou nám příznivě
nakloněni. Podpořte jejich činnost!
Bojkotujte všechny nestraníky,
členy KAN a AA. Upevněte své
pozice v rozhodujících předmětech
v občanské výchově, dějepise,
českém jazyku a literatuře. Mnohé
lze ovlivnit mezi žáky i ve sborech.

munistických rodin pro práci na
platformě Pionýra a SSM. Udržujte
si odměnami, odstupnými, oslavami
osobních výročí své příznivce.
Bojkotujte nové odbory, iniciativy
a Svaz učitelů postižených
z politických důvodů. Jsou to naši
největší nepřátelé. Brzy vymřou a
my zúčtujeme s minulostí. Zasílejte
své připomínky proti všem výše
uvedeným členům sboru, využijte i
jejich drobných chyb a trestejte je
ji za členy rodiny, kteří proti nám
vystupují.
Vše
provádějte
nenápadně. Neubližujte ženám
milicionářů, příslušníků StB a býv.
pracovníkům KSČ. Ty zařazujte
iako řadové Dracovníkv do svých

ObrecÍDK se na Vás, ne edresu Komise bytového hospodářství,
nebol adresu do Vaáeho oydlišt* neznám. Obracím se na Vás proto,
že jsk jsem se z brožurky Ršuiaperk 1993* dozv*d-xl, jste členea
této komise k jejímuž zamítnutí k možnosti bydlení mé dnery Mi
chaely Hajné /21 let/ v trvalém bydlišti u své babičky Emilie
Hajné mám velmi vážné výhrady, nebol spolu Žijí ve společné do
mácnosti již dávnOjdéle než tři roky.
Tato bytová komläo rozhodla prnvds-podobn* za Vaší účasti,
že tote základní lid3ká právo, 'rozhodnutí dvou dospalých lidí o
tom s kýs chtčjí bydlet v trvalém bydlišti se zamítá a nepovolu
je. Budiž. Na základ* tohoto rozhodnutí jsem zažádal o restituci
obytného domu, ktarý jsme státu odprodali za podmínky, že nás bu
de umožněno bydlení ve dvou bytech. Toto komunistický stát dodr
žoval e není náhoda, že pohrobci diktatury proleteriátu soudruzi
Nevím a Kratochvílová, možná, že i za Vašeho přispaní se rozhod
li i dnes přijímat rozhodnutí jež jscu sirno civilizaci. Tuto oko
lnost před komunálními volbami považuji za vážnou záležitost.
Jelikož na jenom z prvních míst První áumperské nezávislé
kandidátky do obecního zastupitelstva figurujete jako kanditát
je pro mne důležité v*d*t,jaký jste v této kauze na bytové komi
si zastával názor* Jist* chápete, že bych nerad volil jako svého
zástupce nikoho, který souhlasí s rozhodnutím, které porušuje zá
kladní lidské právo, jímž je i právo svobodného rozhodnutí, kde a
s kým kdo bude trvale bydlet a to prosím cbecn*. Jist*, že soukro
mý vlastník domu má právo o tom rozhodovat. Ale toto právo,prosím
pčkn* pane inženýre nevzniklo okamžikem, kdy se paní Ing.Kratoch
vílová probudila do sametové revoluce.
Přirozen*, že ni žádné vysvětlení podávat nemusíte, cle ja
ko potencionální volič se zas tak příliš neproviním, když se chci
dopátrat pravdy o nst* proti né sosob* ze strany bývalých komuni
stických výtečníků, kteří v bytové komisi hrají rozhodn* i dnes
svoji bývalou úlohu - okleštování základních lidských práv, ten
tokrát na triko demokratické vlády. V konečném efektu je to je
jich pravý účel a cíl.

okresech. Jejich služby jsou nám
neocenitelné. Sledujte pečlivě naše
svodky, oběžníky, rozmnožujte
negativní články a zasílejte je v dob
ře zalepených obálkách. Na každé
škole máme své informátory. Pozor
na nepřátele! Jednejte obezřetně nenechte se odhalit! Oběžníky
svěřujte jen spolupracovníkům, aby
se nedostaly do rukou odpůrců.
Ladislav Jánský

Ing.Vladiaír Hajný
ČSA 34
787 Ol Šuawerk

měla p řed k lád at p arlam en tu
výsledky svého hospodaření a
v případě nesrovnalosti může být
stran a p o trestán a obstavením
majetku nebo zastavením Činnosti.

Drobnými úsluhami a proti
službami si zavažte členy sboru a
neopomeňte při rozhodujících
jednáních tyto služby nenápadně
připomínat. Zvláště nedostatkové
zboží bude pro ně vhodným dárkem.
Vyhněte se samizdatové literatuře
a bibli i spolupráci s náboženskými
skupinami. Bojkotujte Sokol,
skauting a Orla. Získávejte bývalé
aktivní svazáky a mladé z ko-

Skupina koaličních i opozičních
poslanců připravuje návrh zákona
o politických stranách - každá by

S úctou

S tra n y p o d lu p o u
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Vážený ppne Inženýre!

V Šumperku, dne 30.října 1994

”Res publica” č. 42/95

V Šumperku, dne 4.prosince 1994
Vážený pan
Ing.Ludsk Šperlich, ředitel
Hospodářská správa města Šumperka
Dolnostuděnská č. 8
787 01 Šumperk
Vážený pane inženýre!

jsem vyšel z banky, stál tam
starosta Buřič s mužem s knírkem.
Zamezil další výměnu názorů mezi

"V ě rn i z ů s ta li"
č . 6 /9 4

JAKES, Kolín
ručeně pošlu.

V.

informoval, co se stalo, policista se
ke mně naklonil a pošeptal mi, že i
jemu bolševici zavřeli rodiče. Když

ukázal pam ětní list, který jsem
dostal od města Kolína. Byl to výraz

Zavítal jsem do Ekoagrobanky
v Kolíně k vůli úvěru. Na chodbě
jsem se bavil s děvčaty. V zápětí
vyšel muž s knírkem, zřejmě vysoký
úředník a vyjel na mne, že zdržuji
zaměstnance od práce. Tomu jsem

Horor v bance

uznání za můj protikomunistický
odboj. On si list přečetl a beze slova
mi ho hodil pod nohy. Zeptal jsem
se ho, zda byl komunista, nebo zda
ještě je. Odsekl, že mi do toho nic
není. Asi za týden jsem byl znovu
na úvěrovém oddělení této banky a
žádal jsem, zda mne mohou sdělit
jméno a adresu tohoto úředníka.
Když jsem se dostal až k sekretářce,

bylo mi řečeno, že úředník na mne
nemá čas. Prohlásil jsem, že na
člověka z KPV by si čas měl udělat,
a ještě jsem se zeptal, proč mi ten
pam ětní list hodil pod nohy.
Vymluvil se, že takové záležitosti
nemíní řešit a že ho ani nezčyímsyí.
Řekl jsem mu, že vím, čím byl za
bolševiků. On zrudnul a odešel.
Sekretářce onen pán nakázal, aby

protikom unistický odboj dopo 

mnou a mužem s knírkem, jenž byl
podobný Stalinovi. Upozornil jsem
ho, že mu ten pam ětní list za

zavolala policii. Strážník z vnitřní
ochrany mne měl vyvést. Mezi
tím to dohadováním p řišli
příslušníci policie. Když jsem je

Děkuji Vám za Váš dopis ve ktirém mne upozorňujete,
že bytokvá komise Městského úřadu rozhodla správně. A v
závěru vyslovujete přání, aby i naše společnost se stala
brzMy normální. Ani já už k tomu nemusím tedy víc dodávat.
Ale jelikož jste se obtěžoval a informoval jste see podrob
ně c tomto případě, músím Vás upozornit na mezery v těchtó,
poněkud zkreslených informal. Kdybych neviděl pane inžený

re jak se k této prob'ematice postaví náš nestranný a nezá
vislý xsraá Romunistieký soud určit* bych Vás nyní takto ne
obtěžoval.
Tedy Vaše informace postrádala tyto skutečnosti:
1. K manipulaci s byty - ty se prosím odehrávají především
na bytových komisích. Vím z vlastní zkušenosti, že čle
nky těchto komisí v Praze žádají za formální výměnu asi
20.000,- Kčs na ruku za přimhouření očí. Myslíte si, že
v Šumperku je to jiné? To je ta kriminální manipulace a
ne když chce dcera bydlet s bebčikou v jednom bytě!

2. Chybí tam informaece o tofa, že jsme tyto dva byty o kte
rých píšete dostali jako náhradu k bydlení za zbourané ne
movitosti s cenou vpravdě zlodějskou, ale ani komunistic
ký stát si nedovolil nedodržet toto, nebol by nikdy neme

hlo dojít z naší strany k souhlasu s prodejem. Rozhodnutí
bytové komise mi nyní umožňuje žádat pc nástupnické orga
nizaci komunistického státu t.j. sametový režim postkomunistů o vrácení domu pro nedodržení K podmínel°lfi^ní smlo

uvy*
3. Město Šumperk a jeho bytová kotaiete ignoruje tof že do dneš

ního dne užívá zcela zdarma naše pozemky a stayební parcely,
které nám byly komunisty ukradeny a pod průhlednými záminka
mi jako že se jedná o veřejnou zeleň a komunik^pe nám odmí
tají tůto nemovitost v centru m*sta vrátit.

Považujte tento dopis za otevřený a bylo od Vás velmi
chytré pane řediteli, že jste ni odpověděl až po volbách.
Má úcta

^J)

' v

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

abychom p řestali vzpom ínat a

vyprovokované a řízené.

věnovali se b o ji, jelikož spějeme
k volbám. Jsm e žijícím i - a

mnoho

dostává
Redakce

pochvalných dopisů k obsahu VZ,
jen jeden bratr přišel se žádostí,

Stručné zamyšlení
Naše církev si připomíná dvojí památné
výročí.naplňující duši smutkem Není to ovšem jen
smutek, který z těchto výročí vyplyne.
Často jsem o nich uvažoval. Vždy se při tom v nitru
objevilo přirovnání snad skutečnosti vzdálené, přece
však k zamyšlní velmi podnětné. Přijximněl jsem si
závěr velikonočního týdne: velkopáteční smutek je za
den a část noci vystřídán bezměrnou radostí Není to
jenom radost z Vykupitelova vzkříšení, ale také vědomí
vlastní síly z toho plynoucí. Kristus svou mučednickou
smrtí nám poskytl velkou silu v boji proti hříchu. V
tomto zápase se zlem nás posiluje nejen skutečnost
Boží oběti, ale především odvaha a jistota z toho
plynoucí, odvaha a jistota, dávající nám směr
bezpečné cesty životem při střetu se zlobou
Také ti. kteří 18. června 1942 v ranních a
dopoledních hodinách vykrváceli na kúru a v kryptě
našeho katedrálního chrámu, jsou příkladem
spravedlivého boje s mocí zla. Jejich boj byl na první
pohled beznadějný. Samozřejmě, že podlehli drtivé
přesile, ale jejich skon je výmluvný. Jeho výmluvnost
není motivována jen dokonalým vojenským činem a
uskutečněnou odvahou, nad kterou v dějinách vojen

isme se povětšinou neozbrojeni proti

skupiny a skupinky, někdy snadno

estébáky odhalované či přím o

organizovaní, tvořili jsm e jen

svobodnému světu. Nebyli jsme

uchování svědectví měly ještě
vycházet. Dokud budeme přijímat

Nuže, jsme zde a ještě je nás
zapotřebí. Skoda jen, že každý z nás
nezapisoval do školních sešitů co
prožil a o čem ví, aby se uchovalo
co zlého naše zem prodělávala.
V ěrni zůstali by tu pro takové

roky nám věnovalo 12 000 Kč, ač
bylo vlastníkem slušných dotací. Za
věnovanou částku vydávat mě
síčník nelze a to si jistě uvědomilo i
ústředí, které na jediné číslo
Zpravodrye (dle prohlášení dr. St.
Drobného) věnuje 40 000 Kč. Úro
veň obou novin nechť posoudí každý
čtenář sám. V srpnu jsme vznesli
požadavek úměrné podpory
od ústředí, ale dodnes jsme nedos
tali žádnou zprávu. Je to tedy zcela
pochopitelné. Asi ústředí uvítá zá
nik Věrni zůstali. Muklové-odběratelé a čtenáři nás podpořili, takže
jsme mohli měsíčník vydávat, ale
zvýšené výdaje nelze hradit z nízké
ho předplatného. Pomohly by dary.
Mohli by pomoci i čtenáři ze zahra
ničí, ale ani tam není dost zájmu
při placení a poštovné do ciziny nás
přijde kolem 30 Kč za číslo.
Redakční rada pracuje zdarma,
píše doma na svých psacích strojích,
používá své papíry, platí si nutný
telefon a tisk, který musí sledovat.
Vydala Pietu, která může být
chloubou muklů, soudíce podle
zájmu čtenářů. Četné dopisy Pietu
chválí, dokonce Nedělní hlasatel v
USA týden co týden jednu stranu
věnuje Pietě. Ovšem dnes stojí
redakční rada před téměř neře
šitelnými úkoly a tak vzniká
problém vydávat či nevydávat?
Všichni členové KPV ve Velké
Praze obdrželi pozvání na setkání
regionu Praha. Pro setkání byly
zjištěny všechny sály Národního
domu na Vinohradech v I. patře.
Dostavilo se mnoho muklů mladších
i starších, mnoho žen, takže hlavní
sál byl zaplněn a částečně i přisáli.
Bylo to především díky tomu, že
další osud KPV, ale i pražské
odbočky není nikomu lhostejný.
Pořad setkání byl spíše volný
a každý zde mohl říci svůj názor.
Diskuze, která se rozvíjela během
setkání, plně zaujala.
Setkání zahájil dr. Dušan Chval,
pořad řídil ing. M. Šťastný. Bylo
vzpomenuto založení K 231, kte
rážto organizace vykázala za
krátkou dobu trvání velké úspěchy
na všech polích: organizačním,
informativním a rázným postojem
za práva všech vězněných v pade
sátých letech. Žel, 21. srpen 1968
zadusil tuto novou a mladou
organizaci, která již nebyla více
obnovena. Její nástupkyně Konfe
derace politických vězňů vznikla
v listopadu 1989 a bylo jí také přáno
a političtí vězňové, i veřejnost čekali
11

síle, již jsme nemohli přemoci, ale
věřili jsm e, že pom áhám e

V posledních dnech se množí
dotazy, co se děje v muklovské
rodině. Obviňování z jedné i z druhé
strany nebere konec. V zájmu objek
tivity přinášíme to nejpodstatnější.
Nejdříve muklové z Prahy obdrželi
pozvání na neděli 4. prosince
k setkání členů KPV (region Pra
ha?). Pak přišlo oznámení v denním
tisku o nové organizaci politických
vězňů. V zájmu objektivity přiná
šíme tuto zprávu v plném znění,
poněvadž se jedná vlastně
o pražskou pobočku, která byla
i majitelem Věrni zůstali:
Někteří členové KPV Praha
na posledním Belvederu oznámili
ustavení nové organizace: Sdružení
politických vězňů ČR. Důvodů, proč
se rozhodli opustit KPV je mnoho.
Prozatímní výbor předložil svým
členům Stanovy nové organizace a
poukázal na § 4 odst. a), který jasně
říká, kdo nemůže být členem SBPV
(Sdružení bývalých politických
vězňů). Jsou to členové KSČ, LM,
útvarů GERA, KGB, StB a všichni,
kdo podepsali souhlas okupace ČSR
v roce 1968 vojsky Varšavské
smlouvy, dále ti, kteří zapříčinili
zajištění a odsouzení občana - tedy
politického vězně. Do nové
organizace se mohou přihlásit
všichni muklové s čistým lustrákem
z kterékoliv pobočky nebo i celá
organizace "en bloc". Vstup do nové
organizace je dobrovolný s úplnou
právní subjektivitou. Omezování
slova a písma je zakázáno. Totalitní
hrubé jednání se členy a urážení je
nepřípustné. Slušnost a důstojnost
je základ muklovské společnosti,
bez ohledu na titul a hodnost.
Členové jsou si všichni rovni.
Písemné přihlášky rehabilito
vaných muklů možno posílat na
adresu: Sdružení býv. politických
vězňů ČR 1948-1989, Na poříčí č.
6,11000 Praha 1, tel./fax: 265 369.
Bude či nebude Věrni zůstali?
Poněvadž měsíčník Věrni zůstali
je majetkem pražské pobočky, která
se vlastně rozpadává, vzniká nová
situace i pro náš měsíčník. Nyní se
rozhoduje o tom, komu měsíčník
bude patřit a bude-li vycházet dále.
Není to nic neobvyklého - svůj život
ukončily jiné noviny, s velkým
čtenářským a odběratelským
zázemím. Pražská pobočka KPV
stála od prvopočátku u zrodu Věrni
zůstali, poskytla mu místnosti, otop,
osvětlení i telefon a pomohla i jinak
při vydávání. Naproti tomu ústředí
nám nepomáhalo vůbec a za čtyři

Není samozřejmě žádná náhoda, že z mnoha A to za situakostelů a chrámů v Praze byli atentátníci ce.kcy tzv. ru
na He.idricha právě v pravoslavném chrámu
ská církev byCyrila a Metoděje ukryti duchovními církve <la na indexu.
Vil.
'_____________ ■
___________ památná výročí

nenáviděnými - svědky krutých
padesátých let. Až odejdeme na
věčnost, zmizí nebo se oslabí
autentičnost všeho, co se tehdy dělo.
Kdo později dosvědčí s jakým
elánem i s mladickou nerozvážností
jsme šli proti rudé hydře. Stavěli
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Co nového v muklovské rodině?

rozhodně více, než bylo dosaženo...
A to již před ní byla založena
a uvedena v život Charta 77, která
měla trochu jinou náplň. Především
bránila lidská práva. Ale celkově
obě organizace dobře spolupra
covaly a vzájemně se doplňovaly
Političtí vězňové nikdy nepřestali
věřit, že i jim zasvítí slunko svobody
a že svoji organizaci opět obnoví
a budou pracovat v demokratické
a svobodné vlasti. Došlo k změně
poměrů, ale žel, doba nahrála více
komunistům, kteří se zřekli vedoucí
úlohy strany a předali zdevas
tovanou zem. Upevnili si své pozice
mocenské a hospodářské. Bylo
konstatováno, že silná a jednotná
Konfederace politických vězňů mů
že znamenat mnoho pro organizaci
i společnost, ale rozdělena
a roztříštitěna nedokáže mnoho.
Po krátké přestávce setkání
pokračovalo. Výrazný projev měl
Karel Plocek z pražské pobočky
KPV, který oznámil, že pobočka na
výroční schůzi si zvolí nové vedení
a bude se snažit vyvést pobočku
z rozbouřených vod do klidného
přístavu. M. Jirásek volal po
jednotě, v níž je síla. JUDr. Anděl
žádal jasné vytýčení cílů a čistotu
v hnutí pracovat k dalšímu
rozkvětu organizace i státu. Byl
vznesen i dotaz, proč na setkání
nebyl pozván St. Stránský a další
"odpadlíci". Další řečníci, zástupci
poboček Žatec, Náchod, Domažlice
aj., V. Findejs, Naďa Kavalírově,
všichni žádali nenarušovat jedno
tu. V závěru red. Lad. Jirásek upo
zornil, že pražská pobočka i Věrni
zůstali byli a jsou diskriminovány
a že jen citlivý způsob řešení může
KPV stmelit a dovést vpřed. Velký
důraz kladl na vzájemné pochopení,
čemuž je příznivá doba předvánoční
a adventní. Uvedl, že konflikty byly,
jsou a budou. Aleje třeba je odstra
ňovat. V Německu byla ustavena
společnost, která se snaží řešit
konflikty za pomoci odborníků.
V prvé řadě je nutno rozpoznat
a definovat konfliky - a pak se snažit
dospět k dohodě. Všechny konflikty,
vyplývající z různých názorů, je
možno řešit. Ovšem tam, kde kon
flikt se dotýká niterných lidských
hodnot, je všechno mnohem slo
žitější. Zde nepomůže arbitráž, nebo
smírčí či čestný soud. Také spory
k urovnání konfliktu nařizováním
nevedou k cíli a stávají se vleklej
šími. Prvořadým úkolem je přimět
účastníky k setkání tváří v tvář.
Celkem zdařilé setkání se po 12.
hodině rozešlo s přáním, aby se
muklové po novém roce opět sešli.
-ýst-

V ěrni z ů s ta li ...

’’Věrni sustali” c. 11/94

ství najdeme větší jen málokdy, snad vůbec ne. Je to
prostě morální povinnost postavit se zlu vždy a všude
až do vylití krve a ztráty pozemského života. Ti chlapci
ji osvědčili dokonale. Jejich přiklad je věčný..
Ti. kteří jím poskytli azyl v metě Božího domu, to
bezpečně věděli. Svatý novomučedník biskup Gorazd

Svatý novomučedník Gorazd
btskup český a moravskoslezský

důstojný otec Václav Čikl
předplatné, budeme povinni VZ
vydávat. Je jisté, že jednou tento
zvláštní list zanikne. Dorost
nemáme, útokům odoláváme - tedy
- žádné obavy, tiskneme dál!
VI. Lapáček

to vyjádřil památnými slovy o nutnosti poskytnutí
bezpečného přístřeší pro přiklad budoucím, aby věděli
|ak se zachovat vůči těm. kteří v boji za právo a
zachování národa přinášejí vše.
Dr. Vladimír Petřek byl duchovním rádcem,
útěchou i morální oporou těm. kteří vyjádřili svým
činem vůli národa. Byl s nimi v ustavičném styku. Otec
Václav Čikl. bratři Jan Sonnevend a Václav Ornest byli
spoluvykonavatdi národního povědomí. Svaté písmo
říká ústy Janovými: 'Není větší lásky nad tu. kterou
člověk položí život za své přátele* Jejich životní oběť
byla pnnesena na nacistické popraviště v Kobylisích 4.
a 5. září 1942. Bratr Omést zahynul v mauthausenské
plynové komoře ...
Obě naše výročí - červnové, kdy padli vykonavatelé
národní vůle a jejich spolubojovnici i zářijové, kdy na

’’Věrni zůstali” č. 6/94

kteří rovněž potožoli své životy pro přklad budoucín věčná,
svátá paměť.

důstojný otec Dr. V. Petřek
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Uctili jsme své mučedníky a svaté

V

popradští vykrváceli činitelé jejich duchovní opory jsou pro nás jejich duchovní děti zářným příkladem.
jak se zachovat při střetnutí se s jakýmkoliv zlem.
Budiž jim i všem jejich rodným a spolupracovníkům

Asi tisíc členů a příznivců KSČM
se sešlo v Plzni, aby si vyslechli
pásmo o Juliu Fučíkovi. Na podnik námení na neznámého pachatele
přijela i Jiřin a Švorcová, kterou z plzeňské organizace KSČM, který
moderátor přivítal jako "soudružku se podle u stan o v en í trestn íh o
národní umělkyni". Byla ohromená zákona dopustil trestného činu
a nadšená, kolik lidí přišlo. Další podpory a propagace, směřující
výtečník Jo sef V ětrovec se ze k potlačení práv a svobod občanů.k

S vorcová v P lzni

zdravotních důvodů omluvil. Nemá
dobré vzpomínky na 1. červen 1953,
kde se v Plzni smutně proslavil
stržením sochy TGM. Dva členové
Konfederace podali trestn í oz 

Čestmír Kráčmar

Přijeli 23. října 1942 a byli posláni do "sprchy".
Během jednoho dne, 24. říjná, byli usmrceni
spolu s ostatními 253 osobami, plynem a
spáleni v ohavné peci. Na tomto místě je dnes
připevněna tabulka s krátkým sdělením o jejich
oběti. Když metropolita českých zemí a
Slovenska Dorotej v doprovodu před
staveného chrámu sv. Cyrila a Metoděje otce
Jaroslava Šuvarského s mátuškou na tomto
místě stanuli, zaplakali, rozsvítili svíce a up
rostřed rušného a důstojného pietního aktu
dne 7. května 1995 se za všechny nám a
našemu národu drahé pomodlili.
Mezinárodní pietní akt se konal 7. května
1995 proto, že tento den byl tábor nalezen
a osvobozen americkou armádou.
Praha

Dne 18. června 1995 se konala, jako každý
rok od konce II. světové války, panychida za
oběti útoku na katedrální chrám sv. Cyrila a
Metoděje, kde pravoslavná církev ukrývala po
Dorotej při pietním aktu
splnění vojenského úkolu - likvidaci Rein- Metropolita
v Mauthausenu 7. května 1995
harda Heydricha - v kryptě sedm parašutistů.
18. června 1942 byl úkryt objeven. Modlili jsme se za pokoj duší popravených a zesnulých
duchovních otců Václava Cikla, Vladimíra Petřka, bratra Jana Sonnevenda, dále sedmi
parašutistů a uctili jsme mučednickou oběť sv. Gorazda, prvního biskupa obnovené
pravoslavné církve v Československu.

Za rouškou tajemství

V r. 1956 v letních měsících byli
přivezeni na tábor Nikolaj noví
přírústci. Jeden z nich přišel na
mou světnici. Nalezl jsem ho za
stolem, s hlavou v dlaních, duševně

na dně.'Místo obvyklého "Za pár let
si zvykneš" jsem ho pozdravil. Po
vzájemném představení mi řekl své
jméno: Burda, ředitel státního
statku na Šumavě. Já jsem z Mírkovic od Českého Krumlova a jsme
tedv krajané. Odpověděl mi. že čeká

Druhý den po návštěvě Burda
nastoupil do kuchyně. Byl to důkaz,
že je to prominentní vězeň. Brzy na
to se přiznal: "Víš, já zvlášť těžce
toto snáším, neboť jsem ty
koncentráky připravoval." Na mou
otázku, jak je mohl připravovat.

ne.

odpověděl: "Já jsem byl od roku
1915 okresním tajemníkem KSČ
v Třeboni a byl jsem v komisi, která
po únoru 1918 určovala osoby do
nejvyšších funkcí." Kteří lidé to
byli? "Urválek, Bartoň, Čepička,
Plojhar, Neumann a další, jejichž
jména mi nic neříkala. Na otázku,
jak získali Plojhara, odpověděl, že
ho získávat nemuseli, neboť platilo

Buď anebo! Věděli jsme, že Plojhar
a Neumann byli konfidenti gestapa
v koncetračním táboře Buchen 
wald, kde požívali četných výhod.
Tak vlastně odkrývám část tajného
archívu KSČ před únorovým
pučem. Vězeň Burda byl na Nikolaji
asi týden a pak najednou zmizel a
více se s ním nikdo nesetkal. Ani já

Naše první cesta k uctění památky obětí heydrichiády vedla po stopách transportu,
který byl vypraven ve čtvrtek dne 22. října 1942 z Terezína do koncentračního tábora
v rakouském Mauthausenu. V průvodních listinách 253 osob, které pomáhaly při a po
splnění vojenského úkolu, bylo označení "R.u", návrat nežádoucí. Transport jel vlakem
do obce v Horních Rakousích na Dunaji, zcela nedaleko našich hranic. Nacistický tábor
zde byl založen v roce 1938, jeho místo bylo utajeno, Američané objevili tábor při
osvobozování Rakouska zcela náhodně. Táborem prošlo 335 000 mužů, žen a dětí,
z nichž zahynulo 123 000 vězňů, z toho 4 473 Čechů a Slováků. Naše drahé sestry
a bratři, oběti heydrichiády, byly v prvním transportu z Čech:
Marie Čiklová, mátuška představeného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze,
Marie Gruzinova, sekretářka vladyky Gorazda, členka katedrálního pěveckého sboru,
Marie Sonnevendová, manželka předsedy sboru starších,
Ludmila Ryšavá, rozená Sonnevendová, členka pěveckého sboru,
Václav Omést, kostelník katedrálního chrámu,
Františka Ornestová, manželka kostelníka,
Miluše Ornestová, dcera kostelníka, členka pěveckého sboru a Besedy mládeže,
Dědka, krumlovského prokurátora.
Karel Louda, člen pěveckého sboru,
Byl pověstný nenávistí vůči
Marie Loudová, členka pěveckého sboru.
zemědělcům. Celé desítky jich
nechal vystěhovat mimo okres.
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Před panychidou, které se zúčastnil ministr obrany Vilém Holáň a zástupci Prezidentské
kanceláře, Magistrátu hl. m. Prahy a Parlamentu, položili oficiální hosté a členové organi
zace Bojovníků za svobodu věnce k pamětní desce chrámu. Pietního aktu se zúčastnili
vysocí vojenští představitelé, členové diplomatického sboru, členové hradní stráže, Sokola
a dalších organizací. Mezi přítomnými byla také dcera duchovního otce Vladimíra Petřka a
sestra velitele parašutistů Adolfa Opálky.

Aby naše církev zachovala obětem heydrichiády a mezi nimi i svým obětem věčnou
památku, aby náš národ splatit hrdinům dluh za zneuctění a mlčení během totalitního
režimu iniciovali Mgr. Eva Šuvarská a ThDr. Jaroslav Šuvarský představený katedrály,
vybudování Národního památníku obětem Heydrichiády jako místa smíření a poutního
místa při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
V současné době se památník dostavuje chrám je v rekonstrukci. Otevření památníku
je plánováno ná 28. září 1995.
Teologický seminář
o Dietrichu Bonhefferovi
Vednech 26. - 2S. 5.seve středisku
Českxbvenské církve hitdtské v Lipové
ulici v Brně uskutečnil dvoudenní
seminář o myšlenkovém odkazu
významného německého teologa,
Dietricha Bonheffera, který již v
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době nástupu Hitlera k mod v
letech 1932 - 1933 varoval
německý národ před “vůdcem",
z kterého se může stát svůdce, a
před zhoubnými, protikřesťan
skými myšlenkami národního
socialismu.
(bno)
Roman Juriga

