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vytloukal po
litický kapi
tál z tvrzení Dávejte,
že není ve
východním blo co jen můžete,
ku, kde byly
sypejte nám <~
svrženy komu
svoje peníze!
nistické dik
tatury, země,
Ale nepleťte
která by dě
lala restitu
se do naší
ční zákony ve
sametové
větším měřít
ku, že, než
revoluce!
Česká repub
lika. Totéž mi
již několikrát
předhodili i někteří mí známí, Á ejhle! Rumunsko- přijímá te
nto týden zákon jímž se má vrátit ukradený majetek komunis
tickou soldateskou v letech 1945-1989 všem občanům a to i
těm, kteří pobývají v emigraci. Jak je vidět, t.zv. pravicevest Klausovy vlády se začíná vybarvovat do růžová ve srov
nání s postkomunistickými levicovými vládami býv. Ostbloku.
------ 7--------------- —--------- 7----- V-HZcela
nedávno se přijal zákon,kte
"Poslyš," referuje Alois Indra
rý
m.j.
zavádí takovou samozřejmost
prezidentu Novotnému, "já byl
jako je vyřizování žádostí způsobem,
předevčírem v Gottwaldově a tam
kdy jak sděloval premier, nebudou
tě jeden z našich funkcionářů obíhat po úřadech občané, ale úřady
strašně urážel."
si mezi sebou zašlou potřebné doku
"Mě? ... A co říkal?"
menty. V době, kdy většina restitue
"Že jseš blbej jako necky... Tak ntů je již vyřízena a to prosím do’sjsem se tě zastal. Řek’ jsem mu lova, někteří tak, že vzhledem k ne
přede všema: Co tady žvaníš? proniknuté Iné houštině překážek dosíci náležité dokumenty, raději dal
Vždyť ty jsi blbej ještě víc!"
(A. Čížek, J. P. Morris) ší jednání vzdali. To je také účelo
vé legislativní bahno, které spolu s
neproniknutelnou
neochotou státních
* Mnohdy se musíme od někoho
úředníků, podporovaných teorii z nevzdálit, abychom poznali, jak je jvysších míst, ževco se nevrátí zůs
nám blízký
tane nám všem. Ted,kdy měli obíhat
• U v n i t r
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nned oojevi zákon ve prospěch tě
chto k.omunokapitalistů.
VH.

1. Llonotematické Číslo: "Věrni zůstali" z října 12953
který vydává Sdružení bývalých politických vězňů CR
1^48-1989 jako politický měsíčník.
2. "Sumperský horizont" č.18/95, který komentuje činnost
Václava Havla, Vác lava Klause a Hilana Uhdeho k Šumper-
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GRAND OPĚT
V PROVOZU
Svého znovuotevření se v neděli 1. říj
na dočkal po měsíční pauze šumper
ský hotel Grand. Firma Ros Jardencs,
která jej v roce 1992 koupila za 16 mi
lionů korun a letos vstoupila pro pla
tební neschopnost do likvidace, pro
najala objekt šumperské firmě IMPEX. Od 1. října je tak v provozu nejen
snack bar, kavárna, restaurace a herna,
ale navíc nabízí hotel opět ubytovací
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služby.

číslo 18

ročník III

vychází 13. října 1995

Václav Klaus druhý
Od 29. září do 1. října se stal Šum
perk dějištěm již 8. ročníku populárního
turnaje seniorů, novinářů a osobností v
tenise - PRO KENNEX OLD BOYS

CUPu. Kvalitu šumperské antuky otes
tovali premiér Václav Klaus, populární
moderátor Jan Rosák, zpěváci Jan Van
čura a Zdeněk Merta a samozřej mě i pro
fesionální sportovci - Stanislav Bimer,
Milan Srejber, bratři Huťkové, Vladislav
šavrda, Jiří Hrdina a další.

V turnaji osobností porazil Jiří Hr
dina Václava Klause 9:7 a mezi novi
náři byl nejúspěšnější Jurčík z České

Sledujte televizní studio S!

televize. V kategorii nad 35 let zvítězil
Čížek nad Navrátilem 7:6 a 7:5, v ka
tegorii nad 45 let podlehl Mařík Šev

Kdy: Každou středu v 19.10
Kde: Na programu ARD

číkovi 6:2,3:6 a 1:6 a ve čtyřhrách po
razil Průcha s Tamášem dvojici Ševčík

Reprízy

Čtvrtek a pátek v 11.00 a v 19.10

- Kurz 2:0. V soutěži o cenu útěchy

zvítězil zpěvák Zdeněk Merta.
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Po čtvrteční návštěvě Bruntálská zavítal v pátek 29. září prezident Václav Havel do Zla
tých Hor, aby zde diskutoval se starosty z Bruntálská. Jesenicka a Sumperska o otázkách
státní správy a samosprávy.
foto Josef Pavliček

Shromáždění ke Dni seniorů

Na šumperskvch kurtech Václav Klaus předvedl své tenisové umění foto Josef Pavliček

DIVADLO
- smlouva se zhotovitelem uzavřena!
Firma Bestol Olomouc, která
vznesla námitky proti rozhodnutí
šumperské městské rady a městského
zastupitelstva o pořadí firem ve veřej
né obchodní soutěži na rekonstrukci
vyhořelého divadla, zmíněné námitky
stáhla. Z tohoto důvodu zastavilo mi
nisterstvo pro hospodářskou soutěž
CR správní řízení a potvrdilo výsled

ky veřejné obchodní soutěže schvále
né městským zastupitelstvem.
>.
.Smlouva mezi zmocněncem vítěz
ného konsorcia firem (Fortex AGS

Před pěti lety rozhodlo Valné shro
mážděni OSN vyhlásit 1. říjen Mezi
národním dnem starších občanů a sou
časně vyzvalo vlády členských zemí k
vypracování programu konkrétních
opatření k řešení postavení starších li
dí ve společnosti a k vyhlášení tzv.
Dnů seniorů. Shromáždění k tomuto
dni proběhlo v Šumperku ve čtvrtek 5.

Šumperk, Building for You Šumperk a

října.
Na setkání, které uspořádal Okres
ní úřad v Šumperku spolu s Městským

Techno Art Brno), jímž je šumperský
Fortex AGS, a městem Šumperk byla

úřadem a okresní radou Důchodců za
životní jistoty, se mimo jiné hovořilo o

podepsána ve čtvrtek 12. října, stave
niště bude předáno v pondělí 16. října.
Jelikož došlo také k stažení námi
tek vznesených proti výsledkům ve
řejné obchodní soutěže na investorsko-inžeňýrskou činnost, předpoklá
dá se, že smlouva s Ireou Šumperk

Chartě práv starších lidí, jejich posta
vení ve společnosti, o zásadách nové
ho zákona o státní sociální podpoře a
o důchodovém pojištění. „Úroveň spo

bude podepsána v průběhu příštího
týdne, po sdělení ministerstva o za

lečnosti neurčuje počet aut či televizo
rů, ale to, jak se dokáže postarat o své
starší občany. Přál bych si, aby se nám
podařilo vytvořit takové podmínky pro
seniory jako ve Švýcarsku, aby stáří
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nebylo obávanou etapou našeho živo

stavení správního řízení.

ta," řekl v závěru svého vystoupení sta
rosta města Ing. Petr Krill.

-zk-

Ve středu 20. září vedl zástupce
starosty pan Zdeněk Zerzáň společ
ně se členem zastupitelstva a ředite
lem divadla Petrem Králem několik
zajímavých jednání v Praze. Ojejich
obsahu jsme hovořili s poslednějme
novaným.
„V dopoledních hodinách jsme
se na ministerstvu kultury setkali s
ředitelem divadelního odboru B.
Nekolným, se kterým jsme hovořili
o možnosti získat japonský grant v
podobě nového osvětlení a ozvuče
ní pro naši budovanou divadelní
scénu. Toto jednání bylo velmi
vstřícné a jeho závěr je dosud otev
řený.
Odpoledne jsme v parlamentu CR

převzali z rukou jeho předsedy Mila
na Uhdeho nový prapor města. Na zá
věr této slavnosti, které se zúčastnilo
dalších 24 zástupců měst a obcí, kte
rým byly rovněž předávány nové
městské symboly, byl Zdeněk Zerzáň
svými kolegy vybrán, aby přednesl
poděkování představitelům parla
mentu. Mě, jako člena doprovodu,
zaujala bezprostřednost jeho .vystou
pení, na jehož přípravu neměl prak
ticky ani minutu a ve kterém velmi
vhodně navázal na projev Milana Uh
deho, týkající se významu domova,
obce a jeho symbolů.
Přestávku jsme využili k výměně
Upřileíitosti Dne seniorů k starším spolu
občanům promluvil také šumperský staros
ta Ing. Petr Krill.
foto Josef Pavliček

Šumperk ma svui prapor apodporu pro dostavbu divadla

názorů s přítomnými poslanci české
ho parlamentu na stav našeho vyhoře
lého divadla a ode všech jsme obdrže
li slib, že podpoří jeho urychlenou do
stavbu, stejně jako naši žádost na
finanční dotace.
Po skončení této slavnosti nás če
kalo již poslední jednání přímo v pra
covně předsedy parlamentu, kterého
se kromě nás dvou zúčastnil také před
nosta Okresního úřadu Ing. Adolf Jí
lek a Ing. Přemysl Michálek - šumpe-

rák, který působí jako poradce minis
tra dopravy. A jednalo se opět o
divadle. Milana Uhdeho především

zajímaly důvody zpoždění jeho opra
vy a způsoby, kterými budou zajišťo
vány finanční zdroje v příštím roce.
Předseda parlamentu slíbil svoji osob
ní podporu a účast na jednáních těch
parlamentních výborů, které budou
naši žádost o finanční dotace ze stát
ních prostředků projednávat. Závěrem
řekl, že nelze dopustit, aby divadelní
budova v Šumperku byla ponechána

Předseda parlamentu CR Milan Uhde předává šumperskému místostarosiovi Zdeňku ZerZpňovi schválený návrh městského praporu

List tvoří žluté žerdové pole s černým píilurlem s červenou zbrojí a vlající modré pole se
svislým bílým parohem (paroh je původním šumperským znakem). Proporce a umístěni Jigur však nejsou definitivní, neboť ještě podléhají výtvarnému řešení. Užívám městských
symbolů (znaku i praporu) zastupitelstvo upraví přijetím obecné závazné vyhlášky.

napospas několik roků se táhnoucím
opravám.
Takže ve středu večer jsme odjíž
děli z Prahy unaveni, ale plni optimis
mu.“
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slyšeli jsme - komentujeme
nebylo jejich mise (rozua a Metoděje) na území
»V..KVZ ...»ravy, je velmi pravděpo
dobné, že dnes by pan Dr. Uhde
pronášel svoje projevy v parlamentě
vybroušenou němčinou. Tolik
tajemník OV KDU-ČSL Brnovenkov k výroku pana Dr. Uhdeho,
že příchod Cyrila a Metoděje je
bezvýznamnou epizodou v čes
kých kulturních a politických
dějinách.
Příliš se ani výroku pana Dr.
Uhdeho nedivím. Když totiž
navštěvoval základní školu, četl
jsem v učebnici dějepisu pro
základní školy o vzniku křesťanství
doslova: "Římský proletariát a
otroci se snažili ulehčit si bídu
nesprávnou vírou v posmrtný
život, spojenou s vybájenou
postavou jakéhosi Krista. Přesto
mne však tento výrok poněkud
zaráží od člo-věka s vysokoškolským
vzděláním, u kterého na jeho proje
vech obdivuji krásnou vybroušenou
spisovnou češtinu, kterou dnes z úst
politiků člověk téměř neslyší. Jen
by této krásné češtiny neměl použí
vat k bohužel dosti častým podob
ným kopancům.

lidi a jejich podporu. Svým progra
mem, který musím dodržovat a
plnit. Pokud budu chtít lidi klamat,
tak dlouho s tím nevydržím. Ješit
nosti, ani arogantnosti a přehlí
žením lidí, u vlády jakéhokoliv státu
dlouho nevydržím.
Josef EHRENBERGER

Rudolf Oplatil k možnosti usta
vení senátu: "Úsilí o vznik odkla
diště přestárlých politiků a drahý
pochybný luxus pro daňové poplat
níky". Pane Oplatil, je třeba říkat
to hlasitěji. Přes počátečný, rozum
ný odpor proti senátu, začínáme se
s touto myšlenkou smiřovat.
Vlastimil Brodský: "Proč se m<yí
Položením kytičky vzpomenuli
dětem vypravovat pohádky? Aby jsme výročí nezapomenutelného
chom je naučili rozeznávat dobro a velikána našich dějin, který se
zlo. Myslím, že kdybychom investo zasloužil svojí zahraniční politikou
vali více do pohádek, ušetřili by o vznik prvního Československého
chom na policajtech." Pane Brods státu. Měl velikou autoritu jak
ký, věřím, že jste měl na mysli v zahraničí, tak především doma.
klasické pohádky a ne pohádky Vznikl tak demokratický stát, ve
typu bezduchých amerických krimi kterém na první místo kladl otázku
nálních a akčních filmů, kterými morální, právo na svobodu každého
nás dnes překrmuje naše televize.
člověka, na etiku a demokratické
Rozhlasový komentátor Tam- principy. Na těchto zásadách
chyna (nereprodukuji doslova, ne postavil spravedlivý právní řád.
měl jsme po ruce magnetofon): "Ob
Lid jej měl rád a děti mu říkali
čany dnes, více než to, budou-li po "Tatíček náš Masaryk". Při této
trestáni komunističtí zločinci, zají příležitosti jsme vzpomenuli jeho
má, kolik stojí maso a jízdenka na celé rodiny. Jak nám dnes v ČR
tramvaj. Pane redaktore, máte taková osobnost chybí.
pravdu, ale nemáte z toho hrůzu?
Poohlédnutí kolem přijelo se
Copak si občané neuvědomují, že na poklonit mnoho starších lidí, i
místech ved. oddělení, sam. referen oblečeni v sokolských krojích.
tů apod. sedí převážně komunisté, | Překvapilo nás, že jsme neviděli
kteří mají jediný zájem - přivést děti s učiteli. Děti chyběli a tatíček
náš stát ke krachu?
Masaryk je tolik měl rád. Děti mu
to opláceli máváním a kytičkami.
Kytička byla položena jménem
všedí muklyň a muklů SPBV.
Josef EHRENBERGER
politiků. Nyní si položme otázku?
Žijeme dnes vůbec opravdu v demo
Vzpomínka jednoho z muklů na
kratickém státě, máme opravdu prezidenta T.G.Masaryka:
spravedlivý právní řád? Proč se
Vzpomínám na rok 1935, jak
bránit tomu, aby veškerý majetek, jsem šel po Václavském náměstí a
nejen církevní, byl vrácen tomu, potkal jsem prezidenta jako staršího
komu patří. Aby byla naplněna osmdesátiletého pána. Zdravil se
Listina lidských práv a svobod. Aby s lidmi, zdravil se s dětmi. Před ním
nedošlo ještě k tomu, aby se ukra šel policajt, který upozorňoval na to,
dený majetek v našem právním že jde pan prezident, aby do něho
státě rozprodával. Vláda schválila někdo nestrčil. Žádnou ozbrojenou
prodloužení Lustračního zákona a ochranku neměl. Nestojí to za za
to do roku 2000. Proč se vlastně myšlení, milé sestry a vážení bratři,
prodlužuje si kladou občané našeho jak dnes náš prezident a naši milo
státu, když v parlamentu, ve vládě, vaní politikové jezdí a jsou obklo
na ministerstvech, ve státních peni ozbrojenou ochrankou!
službách i v podnicích ve vedoucích
Josef EHRENBENGER
funkcích sedí lidé, kteří proka
zatelně byli funkcionáři KSČ,
v milicích, členy státní bezpečnosti.
Tito lidé nejsou lustrováni, nechtějí.
Proč tedy prodlužovat zákon, když
se nedodržuje. Nebo se to dělá proto,
SPBV obdržel dar ve výši 1000,abychom před světem ukázali, jak Kč od br. Josefa Šlacha, Most 1. na
se vyrovnáme s minulostí?
činnost a vydávání časopisu "Věrni
Čhci-li vládnout, musím získat zůstali". Upřímné díky.

Vzpomínka na TGM

Zamyšlení se nad schůzkou koaliční čtyřky
Po pětihodinovém jednání 14.
září se dohodli na těch bodech, které
si prosadila ODS, svoji arogantností. Dohodli se na senátu, devizo
vém zákonu, na vyrovnaném roz
počtu, avšak na vyšších územních
celcích a restituci církevního ma
jetku nikoli. A to je ten hlavní důvod
neshod mezi koaliční čtyřkou, poně
vadž ODS brání vrácení církevního
majetku. Chtějí legalizovat ukra
dení majetku těm, kteří jej získali
za minulého režimu za pár korun,
nebo jako dar od komunistů těm,
kteří jím nejvíce sloužili, jako
odměnu. Zde vyvstává otázka, kdo
řídí v pozadí ODS? Nejlepší
přirovnání bylo při nedělní besedě
17.9.1995, že ODS je vedoucí
stranou a ostatní koaliční strany
jsou přisluhovači, jako to bylo za
národní fronty minulého režimu.
Nic se vlastně nezměnilo. Změnilo
se jen to, že se zhromažduje majetek
mezi pár stovek občanů v ČR,
nevyjímaje našich novodobých

Vémi zůstali - vydává Sdružení bývalých politických vázňů 1948-89, redakce a administrace Praha 8, Křižíkova 97. Redakční rada
Dr. Miroslav Klička, Zdeněk Krása, Karel Král, Jiří Pokorný, Václav Uher, Luboš Weiser. Sazba a tisk PRINTE A Praha 9 - Horní Počernice,
Náchodská 754. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt č.j. 1223, registrace u min. kultury ČR pod číslem MK ČR 7192.
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Politický měsíčník Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989

Svoboda projevu, slovo o tisku je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. jehož
je signatářem (vyhláška rrin. zahr. věcí 4. 120/1976 Sb.). listinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z r. 1991. Cenzura Je nepřípustná.
Rozumějí se tím Jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě sleva a obrazu o Jejich šiTení hromadnými Informačními prostředky. Každý má
právo zastávat svi^ názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, přípodně jinými prostředky podle vlastní volby.

DEMOKRACIE - TEORIE A PRAXE
Demokratické zřízení je takové,
ve kterém vládne lid. Každý pří
slušník správního celku rozhoduje
o tom - resp. dává návrhy a rozho
duje většina - jakým směrem se
bude život celku obírat. Tento
systém byl platný v předhistorickém kmenovém zřízení, ještě
v minulém století u severoameric
kých indiánů a dodnes ještě
u některých primitivních kmenů
v tropických pralesích. Náčelník
svolal poradu všech dospělých
mužů (u některých kmenů i žen) a
tito společně rozhodli, kam se půjde
na lov, jak bude rozdělena kořist,
půjde-li kmen do války.
Lidé se na zeměkouli rozmnožili,
sdružili, dobrovolně nebo násilím,
ve větší celky - státy a tak se stalo
nemožným svolávat na sněmy
několik milionů lidí. Pouze ve výji
mečných případech, kdy se jedná
o věc mimořádné důležitosti, rozho
duje lid přímo, formou plebiscitu.
Jinak rozhoduje prostřednictvím
svých volených zástupců - poslanců.
A jak by to mělo vypadat v pra
xi?
Občané, mající stejné zájmy a cí
le, se sdruží v organizaci - politickou
stranu, jejíž členové buď na regio
nálním, nebo celostátním sněmu
vyberou ze svého středu nejvhod
nější občany, kteří budou stranu a
všechny ostatní občany, kteří jim
ve volbách odevzdají svůj hlas,
zastupovat jako poslanci ve shro
máždění poslanců - v parlamentě.
Poslanci v parlamentě jsou
povinni jednat a hlasovat podle

příkazu strany a za svoje
hlasování jsou povinni se
zodpovídat straně a svým
voličům. Proto strana v mezivolebním období svolává jednak
stranické, jednak veřejné schůze a
na těchto schůzích poslanci skládají
svým voličům účty ze své činnosti.
V případě, že voliči nebudou s
činností poslance spokojeni, podají
návrh vedení strany, aby poslance
odvolala. A tato tak skutečně učiní
a nahradí jej kandidátem, který na
kandidátce strany stál hned na
prvém místě za poslanci, kteří byli
zvoleni. A strana tak učinit musí,
protože ví, že v opačném případě by
ztratila přízeň voličů.
Toto je systém tak zvaných
vázaných kandidátek, systém,
který se používá v celé řadě
skutečně demokratických států a
který u nás platil po celé trvání
demokratické republiky, až do
posledních demokratických voleb v
roce 1946. (Že lid tehdy poslechl
hlasů komunistických agitátorů a
v těchto volbách místo demokracie
dobrovolně zvolil čtyřicetileté
otroctví, to je již věc jiná.)
Funkce poslance byla funkcí
nejen vysoce čestnou - poslanec měl
otevřené dveře do každé společnosti
- ale byla i funkcí výborně finančně
zajištěnou a proto se každý poslanec
snažil, aby se svým voličům zalíbil.
Nejen, že se snažil v parlamentě
zviditelnit, ale měl ve svém
volebním obvodě pravidelné úřední
dny, kdy přijímal své voliče a snažil
se vyhovět jejich požadavkům. Tak

by měla vypadat skutečná
demokracie.
A jak to vypadá s demokracií
u nás? Revoluční vlna vynesla do
popředí řadu nových lidí, některé
právem, o některých je lépe se
nevyjadřovat. A protože moc, sláva
a bohatství jsou velmi a velmi
lákavé, snaží se tito lidé udržet se
nahoře, pokud možno doživotně.
Někteří z nich skutečně věří tomu,
že pracují ve prospěch svého náro
da, snaží se vrátit alespoň část
z toho, co jim národ dává a pracují
skutečně poctivě, některým jde jen
a jen o "koryta".
Proto musel být nejprve zamlžen
dokonale průhledný volební systém,
musel být nahrazen něčím, v čem
se ztěží vyzná člověk vysokoškolsky
vzdělaný, ale my chceme, aby se
v tom vyznala prostá babička
ze Šumavy. Nebo si opravdu
myslíme, že pochopí, že když
odevzdá svůj hlas straně, který má
na kandidátce 5 jmen, že jí dává 5
hlasů, když tam má těch jmen 50,
že jí dává 50 hlasů? Že si k tomu
může zakroužkovat jméno kandi
dáta jiné strany a pak ale té své
straně dává hlasů jen 49. (Pokud to
říkám špatně, je z toho jasné, že
nejen babička, ale ani já jsem
volební systém nepochopil).
Tak zvaný předvolební boj byl
zkrácen na minimum, takže kdyby
měl kandidát na předvolebních
schůzích seznámit všechny voliče
s programem svým a své strany,
musel by jeho pracovní den mít 100
hodin. Tak volič své kandidáty
nikdy v životě neviděl.
Proto musí nastoupit předvo-

lební boj skrytý, v prvé řadě t.zv.
“průzkum veřejného mínění". Jest
liže voličovi každý týden servíru
jeme, že strana (která si to může
zaplatit) má největší počet příz
nivců, je možné, že některý volič se,
podle neslušného přísloví o psu a
hromadě, dá zviklat. Pokud mu
nedojde, že vydávat odpovědi 900
dotázaných za průřez desetimili
onového národa je nesmysl! Tímto
způsobem bych mohl dokázat, že
99,9% voličů preferuje stranu piva,
což při národní oblibě tohoto nápoje
by nebylo tak docela od věci. Záleží
totiž na tom, kde a koho se budu
ptát.
Toto však není to nejhorší. Mno
hem horší je to, že jakmile je posla
nec jednou zvolen, je po celé období
neodvolatelný a nikomu nezodpo
vídá. Hrozí mu sice, že ho strana
pro příští období nepostaví na
kandidátku, ale z toho si málo dělá.

Jednak může během svého
volebního období přejít klidně k jiné
straně, takže poslanec ODS může
klidně přejít k Štěpánovi, nebo
Sládkovi a volič může jen bezmocně
zatínat pěstě. Nebo si může říci, že
získal již dost peněz a dost konexí a
může se na mandát vykašlat a začít
podnikat. Nebude-li však při
podnikání poctivý, může získat
stovky milionů, ale může také
skončit v přehradním jezeře. Nebo
také může poslancovat dál a
podnikat při tom (o postihu střetu
zájmů se u nás pouze mluví), nebo
se třeba může dát jmenovat velvy
slancem. Při dnešním leteckém
spojení se dá stihnout oboje a když
bude někdy na zasedání chybět, tak
se také svět nezboří. Jsou sice
idealističtí Šílenci, kteří navrhují, že
za neúčast na zasedání by se měl
poslancům krátit plat, ale to je
nápad stejně nesmyslný, jako chtít

donutit "podnikatele", aby podnik,
který koupil, nejprve zaplatil,
vyrovnal se s bankou (pokud nemá
jiné dostatečné krytí) a teprve
potom směl podnik prodat. Pokud
si toto někdo myslí, je jasné, že je
politicko-hospodářský analfabet, že
vůbec nepochopil české zásady
privatizace, transformace a svobod
ného podnikání.
Ted* si můžete klidně říci: "jak
může tenhle člověk, který již toli
krát špinil naše čelné představitele,
nám vykládat něco o demokracii".
Vždyť za komunistů jsme přece také
měli "demokracii", vždyť strana,
která přece nikdy nelhala, nám to
tvrdila! Že tato "demokracie" nás
stála tisíce mrtvých, desetitisíce
zmrzačených, statisíce zotro
čených? Co na tom, co není, může
ještě být!
KLIČKA

Jsme zde a pevně stojíme na zemi
Nesplnily se černé předpovědi,
přání a snahy. Veřejnost poznala a
ví, že nejsme parta zhrzených
funkcionářů a rozbíječů, jak bylo
podsouváno. Nedoprošujeme se
výnosných postů, před nikým se
nehrbíme. Zbavili jsme se
nekonečných afér, hádek a intrik.
A taky věčných a neomylných
funkcionářů. My, řadoví mukli,
obyčejní občané, jsme se nedali
zatlačit za mantinel. Jsme zde a
pevně stojíme na zemi. Není třeba
dokazovat, že Sdružení v krátké
době získalo ve společnosti své
místo, váhu a důvěru. Upřímně
řečeno, to, o co jsme větším dílem
přišli.
Náš ustavující sjezd proběhl bez
slávy a humbuku. Spíše to bylo
přátelské setkání lidí, kteří navzá
jem cítí úctu a respekt a věděli proč
přišli. Do tohoto prostředí zapadli i
novináři a hosté. Účast některých
západních diplomatů neznamenala
pouhé společenské poslání. Sjezd
potvrdil naši cestu a politický pro
gram. Náš politický program je
zdánlivě jednoduchý. Demokracie,
svoboda, ideály, za které jsme
bojovali. Nebojovali jsme však
proto, aby tyto hodnoty byly
zneužívány jako zástěrka Marxe a
Lenina, aby se jimi oháněli ti, kteří
pro nás znali pouze ostnatý drát a
oprátku. Komunisté, chytře
rozděleni do několika stran, pracují
na opětném získání moci. Proto
jsme ustavili Sdružení a proto na
yezdu slíbili, že věrni jsme zůstali.

Svoboda znamená svobodně
prohlásit, že dvě a dvě jsou Čtyři.
Tím je dáno vše. Donutí-li nás
nějaký Velký Soudruh svobodně
prohlásit, že to je pět, dostaneme se
tam, kde už to známe.
Sdružení existenčně začalo do
slova z ničeho. Dnes máme fungující
legální organizaci, vlastní sekre
tariát, členskou základnu, časopis.
Funkcionáři pracují dobrovolně, bez
odměny. Nepěstujeme elitářství všichni jsou rovni. Přicházejí k nám
lidé hledající pomoc, radu, nebo
prostě na návštěvu. I když nemů
žeme vždy nabídnout konkrétní
pomoc nebo dlouhou konverzaci,
zůstává vědomí, že člověk se setkal
s lidmi a to znamená mnoho. Rozvíjí
se spolupráce s politickými stra
nami. Zájem pravicových stran
svědčí o nesmyslnosti naroubova
ného názoru, že politický vězeň má
být nepolitický. My naopak
doporučujeme členství v některé
nám blízké straně a veřejně
prospěšnou činnost.
Někteří bratři (i Slováci) vyslo
vují obdiv a nechápou, jak v tak
krátké době jsme přes obrovské
potíže dokázali vytvořit novou
organizaci muklů. Děkujeme, ale
není to zázrak. Pouze kus práce a
použití vlastního rozumu. Protože
první kroky máme za sebou,
připravujeme tvoření místních
organizací. Nechceme dělat nábor,
přemlouvat, slibovat. Záleží osobně
na politickém vězni, účastníku
třetího odboje, nebo jeho potomku,
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aby sám rozhodl, kam patří,
vzpomenul co chtěl, uvědomil si co
chce. Nechceme ani nemáme právo
třídit a škatulkovat politické vězně.
Jestli někdo nezastává náš názor
nepřestává být muklem a
nebudeme jej hanit ani mu škodit.
Sdružení není uzavřená společ
nost. Věznění předcházel odboj. Je
řada lidí, kteří odboj přežili a nebyli
odhaleni. To jsou také naše sestry
a bratři a přiznejme, že mnohdy
mají větší zásluhy než někteří z nás.
Ještě nepřišla doba vzpomínání,
nemluví se o nich, ale buďme
vděčni, že přebrali naši štafetu.
Vyčítá se nám, že jsme příliš
radikální. My říkáme, že nejsme
natolik zkroceni terorem, abychom
přestali rozlišovat dobro od zla.
Jsme radikální pro úspěch naší věci.
Nekompromisní, neústupní, proto
že paměť nedovolí zapomenout.
Pominutí minulosti, smířlivost,
nebo netečnost umožňuje cestu
komunistické ideologii.
UHER

Schůze SPV se 2. říj
na 1995 v Belvederu
nekoná. Mimořádně
bude 9. října 195 opět
v 16 hodin. Sál jsme
museli uvolnit z tech
nických důvodů.

Póznámky k některým dopisům a dotazům
Nadace a SPV. 1. července na .
hřbitově v Ďáblicích jsme se poklo
nili památce zde pohřbených
hrdinů, připravených o život rukou
rudého kata. Na tomto kousku
země končila poslední cesta od pan
kráckého popraviště. Nebo v kre
matoriu. Pohřebiště je opatřeno
památníkem a hezkými pomníčky.
Kolik by zde mělo být pomníků,
dnes nikdo nespočítá. Stačí se podí
vat na propadlé plochy na tomto
prostoru. Nenávist mocipánů šla až
za hrob. Do nedávná zde bylo sme
tiště. Dojemný pietní akt skončil
společnou modlitbou před křížem.
Děkujeme všem, kteří přišli.
Městský soud v Praze
29. srpna zahájil veřejné jednání
v případě Pernický kontra Stránský
a Komínek. Pan Pernický žaluje
pány Stránského a Komínka pro
újmu na pověsti a cti. Za poškození
požadujev mimo jiné, částku 2x300
000 Kč. Žalovaní se měli dopustit
urážky tím, že nařkli žalobce, že
v době normalizace jako funkcionář
Svazu protifašistických bojovníků
spolupracoval s totalitním režimem
a souhlasil se vstupem okupantů do
ČSSR.’ Soudem nabízené smíření
bylo žalobcem odmítnuto. Počkáme
na jistě spravedlivé rozhodnutí
soudu. ‘
Tento proces, zahojený za neob
vyklé účasti obecenstva, má i
druhou drsnější stránku.’To je,
negativní dopad na celou obec muklovskou a veřejné mínění. Proces,
není posuzován jako záležitost
přímých aktérů, ale pohledem na
politické vězně, který pro nás není
příznivý. Nedivme se, že proto
odcházela většina muklů velice
roztrpčena. A právem.
Častopis. Jméno nebo šifra?
Článek podepsaný značkou je v re
dakci uveden pod jménem a adre
sou. Použití značky je často obranná
nutnost, nikoliv skromnost, nebo
stud za předložené dílo. Čtenář
vyznávající podpisové "kabrňáctví"
může být spokojen. Rozhodli jsme
uvádět jména autorů, i když jména
redaktorů jsou v tiráži. Ale u přís
pěvků musíme respektovat přání
autora. Novinařina se neřídí
pochybným "kabrňáctvím", ale má
svou etiku a morálku. Pro
informaci: Adresy zásadně nikomu
nesdělujeme, rukopisy jsou uloženy
v redakci.
50 Kč za řádek. Tolik bereme
v redakci "Věrni zůstali". To mi
tvrdil člověk, který má zaručené

zprávy z SPV. Domněnka, že podob
ná fáma nás může poškodit, svědčí
o hlouposti. Bylo’ by dobře,
kdybychom mohli příspěvky hono
rovat, ale npní z čeho. V redakci i
administraci pracujeme zadarmo a
bez úhrady osobních vydání. Tuto
práci i tak děláme rádi.
Náš tisk je důležitý nástroj, často
jediné spojení mezi členy. Snažíme
se, aby obsah odpovídal širokému
okruhu čtenářů, zasahoval d<J ob
lasti politických vězňů a třetího
odboje. Byl politický a aktuální.
Otiskujeme původní články, ať
redaktorů nebo dopisovatelů. Bolí
nás, že zatím si nemůžeme dovolit
větší rozsah než čtyři listy. To je
důvod, proč nemůžeme otiskovat
obsáhlé Články a všechny materiály,
které by redakce ráda Čtenáři pos
kytla. Čhybí také prostor pro vaše
dopisy. Tento nedostatek je ryze
ekonomického rázu, závislý i na
počtu odběratelů. Věříme, že tento
problém vyřešíme k oboustranné
spokojenosti. "Věrni zůstali" se čte.
O tom svědčí reakce čtenářů na
články. Někdy příjemné, někdy

ošklivé. Důkaz, že naše práce není
marná. Díky za oboje.
Ke kritice. V demokracii je
zcela přirozené, že státní činitelé a
politici žijí v palbě kritiky. Kritika
je právo občana - voliče. S tímto
faktorem by měl každý ministr,
poslanec, předseda strany a podobní
počítat už v čase kandidatury, nebo
si rychle zvyknout. Ti zkušení a
chytří tak činí, jsou dokonce vděčni
za názor občana, který je zdrojem
poučení a projevem zájmu. Naproti
tomu jsou takoví, kteří po úspěšné
volbě ztrácí vztah k občanu, rychle
zapomenou, proč a jak se do funkce
dostali. Nikdo je nekritizuje,
protože nikdo je nepotřebuje a
nikdo je nebude postrádat Co se líbí
jednomu, nemusí vyhovovat
druhému. Oba mají právo na
vlastní názor. Kritika, byť k osobě
předsedy vlády, vyslovená v dobré
víře a slušně, může u někoho
vzbudit nelibost, nikoliv podivné
emoce našeho čtenáře, kterého
mimochodem ujišťujeme, že ODS
ani vzdáleně není náš nepřítel.
UHER

Vybrali jsme z tisku
Pelé proti násilí
•
... Býl jsem šokován, když jsem
viděl zuřivé scény násilí minulou
neděli. Na stadionu v Pacaembu při
bitce mezi příznivci dvou klubů doš
lo ke zranění 102 osob a šest
náctiletý fanoušek pravděpodobně
nepřežije.' Když potrestáme kluby,
jejichž fanoušci vyvolávají na
stadionech násilí, jistě tento zjev
omezíme...
Jeho návrh přichází na poslední
chvíli, což potvrzuje prohlášení
sedmnáctiletého mladíka: "Líbí se
mi, když chlapec ze soupeřova
tábora ječí bolestí."
Dobrý večer, 25.8.
Kdo má křeslo, je odborník
Není to tak dávno, co jsem na
zdi domu četl dílo lidové moudrosti,
oznamující, že Česko = vláda +
zloději + veksláci + chudáci! Po
rozdělení státu jsme si zvolili dnešní
koalici. Ta se však začíná
nebezpečně podobat nenáviděné
vedoucí straně a Národní frontě.
Proklamovaní odborníci se jaksi
nekonají, odborník je ten, kdo
uchvátil vládní křeslo ... Vláda
sama vládne této zemi neúnosně
nákladně. Často se vládne výjezdy
na zámky a do různých luxusních

zařízení. Lidé z podzámčí to ani
hrůznou výší daní pokrýt nepostačí.
A ještě si připočtěte různá mili- *
ardová rozkrádání...
A poslanci? Rada z nich tuší, že
už nebudou zvoleni, tak si alespoň
odsouhlasí tisícové zlepšení platů musí přece rodinu finančně zabez
pečit ...Šoková terapie jaksi kladně
vyzněla pouze pro tu menšinu ná
roda, která si nahospodařila za ko
munistů, nebo bohatne dnes. Mnozí
tak činí doslova stylem "vem, kde
vem"...
Josef H. Vršovice - Dobrý večer
Vlast a zrada
Je to právě 27 let, co se většina
obyvatel probudila jinde, než kde
den před tím usínala. V té noci se
odehrálo něco, co dostalo mnoho
názvů - od zrady a okupace až po
Internacionální pomoc. Tuto akci
pěti armád přirovnával někdo
k Mnichovu, někdo k obsazení
zbytku ČSR Hitlerem, někdo i
k osvobození Rudou armádou. Žád
ná pravda ovšem o takových věcech
neexistuje, jen historie ukáže vítěze
a ověří, na jak dlouho zvítězil. Fašis
mus na 7 let, komunismus na 42 let.
Fašismus si přálo jen velmi málo
obyvatel, o komunismus to tak
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jednoznačně říci nelze...
Vše, co se týká společnosti, je
politické, i hodnocení takovýchto
počinů. V dobrém i špatném smyslu.
George Washington pracoval proti
Velké Británii, Masaryk proti
Rakousku-Uhersku. Ani jeden si
však k tomu nepřizval cizí armády
... Naši vlast tenkrát v roce 1968
pohřbily cizí tanky a zradili ji ti,
kteří na jejich invazi spolupracovali
Nešlo tedy jen o politickou přípravu
změny v zemi, ale o organizaci
útoku cizí branné moci a plánování
okupace.
Byla to zkrátka vlastizrada "jako
prase"-. Teď jde jen o to, co s těmi
několika již jen málo svéprávnými
pozůstalými aktéry.
Petr Fejtek - Večerník Praha 21.8.
(Na spolupráci s okupační
armádou mají všechny státy světa
jediný trest ■ u nás bohužel neuvá
žené zrušený. Pozn. red.)
Čekaná na Čekana
Mecenáš a majitel žižkovské
Viktorky Vratislav Čekan tvrdí, že
Fondu národního majetku nedluží
ani korunu. Roman Češka, před
seda FNM je toho názoru, že Čekanova firma Interkom je dlužníkem
největším, neboť ze sumy 305
milonů za privatizaci Elektroodbytu
nezaplatila ani korunu, K tomu
bankám dluží Čekan též stovky
milionů ... My jsme zhruba před
rokem podali návrh na trestní
stíhání. Podle našich informací
však pan Čekan ještě ani nebyl
pozván k výs-lechu. Lapidárně
vyjádřeno, když chceš být
beztrestný, půjč si sto milionů, to
už na tebe nemůžou.
Petr Fejtek, Čestmír Franék,
Večerník 24.8.
(Co tomu říkáš, malý český
občane? Nestačíš se divit? Já také
ne! Pozn. red.)
Místo obchodů - herny
Obchodní areál Delta na sídlišti
Dědina v Praze 6 nevyhovuje
místním občanům. "Nevíme, kam
máme chodit nakupovat. Obchody
se tady ruší a vznikají samé
herny"
-nat- Večerník Praha
(Ó.jak jste krátkozrací, občané,
když nepochopíte, že herny jsou v k
vašemu prospěchu! Nejprve se
stavíte v herně, vyhrajete a potom
můžete jít klidně nakupovat za
dnešní "lidové" ceny! Pozn. red.)

Klaus příčinou kontroly
...Kontrolní výbor, který prově

řoval veškeré nájemní smlouvy,
uzavřené od počátku tohoto voleb
ního období v Praze 6 na zasedání
poslanců vyhodnotí svoji práci.
Zmíněnou kontrolu 6i totiž vyžádali
poslanci v souvislosti s přidělení
prostorného obecního bytu na Baště
sv. Jiří premiéru V. Klausovi obvod
ní radou.
-nat- Večerník Praha
(Ach jo. Stálo to za to, pane pre
miere? Pozn. red.)

•Znovu KPVČ
Chápeme, že většinu poctivých
muklů spory mezi KPVČ a SBPV
znechucují! Nás také! Jsme si
vědomi, že tyto spory snižují naši
vážnost před veřejností. Možná, že
by bylo lepší (já to teď řeknu
vulgárně) nechat je, ať si trhnou
nohou a vykašlat se na ně, ať si
umřou na skrčeninu. Bohužel to tak
nejde.
KPVČ se mnohokrát dopustila
překročení zákonů tohoto státu,
dokonce i zákona trestního. Nejen,
že překročila svoji pravomoc
"Konfederace" (podle mezinárodně
platného významu tohoto slova),
když zasahovala do pravomoci
Pobočky 15, což nakonec vedlo k od
tržení, ale dokonce velmi podezřele
hospodaří i penězi muklů, jak o tom
píšeme v dopisech čtenářů.
Tyto všechny okolnosti vedly
Milo Komínka, známého ze sporu
Stránský, Komínek - Pernický (ze
sporu krajně nechutného, jak se
vyjádřila sama soudkyně) k napsání
dopisu Okresní pobočce KPVČ
ve Frýdku-Místku kterým ruší své
členství v KPVČ. Z dopisu vyjí
máme;
Organizace KPVČ je zavlečena
do slepé uličky a před veřejností se
dobrovolně vzdává politického ná
zoru. Před národem je deklasována
na skupinu starých dědků, kterým
jde jen o peníze (viz dopisy čtenářů)
a nic více. Ukažte mi na jedinou de
monstraci, na jediné pořádné člán
ky, které by kritizovaly vzniklou
situaci ve státě. Komunisté národu
stále vládnou a smějí se nám a všem
mrtvým do očí. Jaké prohlášení
učinila KPV ve věci žaloby vlasti
zrádců a odsouzení okupace? Vězni
měli být jako žalobci v první linii!
Potud dopis.
Pokud jsou v KPVČ ještě nějací
čestní mukli, měla by jim tato tak
závažná slova být pobídkou, aby
donutili vedení svolat valnou
hromadu a na této rozpustit tuto
ostudnou organizaci dříve, než
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svým jednáním donutí veřejnost, že
výraz "politický vězeň" se pro ně
stane synonymem pro kariéristu,
bezpáteřníka a (bude-li to doká
záno) i podvodníka.

Dopisy čtenářů
Uveřejňujeme výňatky z dopisu,
který poslal v srpnu minulého roku
člen revizní komise Ladislav
Novotný (vrchní kontrolor Národní
banky v.v.) předsedovi KPV Dr.
Drobnému.
Pane předsedo, obviňuji Vás
jako předsedu KPV, jménem tisíců
politických vězňů
1) ze záměrného zatajování
hospodaření s finančními pros
tředky a majetkem KPV
2) z manipulací (čachrů) v účetní
evidenci o tomto majetku
3) poškozování pověsti KPV a
funkcionářů i členů pražské po
bočky šířením lživých zpráv, které
vedly k rozdělení KPV.
KPV nezveřejnila mnohokrát
urgovaný výkaz, který by prokázal,
jak bylo naloženo s milionovými do
tacemi, poskytnutých minister
stvem financí. Čerpání těchto dotací
je sotva v souladu s podmínkami,
za kterých byly poskytnuty:
a) práce spojená se zajišťováním
péče o členy, především při vyřizo
vání důchodového a zdravotního
zabezpečení................. Kč 520 tisíc!
b) pomoc ve formě právních po
rad .............................. KČ 240 tisíc
c) práce spojené s agendou a za
jišťováním lázeňské péče (tři pra
covnici SBPV dělají tyto práce
úplně zdarma)........... Kč 120 tisíc
d) občerstvení (na tuto položku
nevýdalo SBPV ani korunu kávu si kupujeme za své peníze)
..................................... Kč 30 tisíc lil
Poněvadž tyto ostudné skuteč
nosti, i když zatajované, se pomalu
dostávají na veřejnost, obviňuji
Vás, pane předsedo, že poškozujete
pověst KPV, která je Vaší zásluhou
již tak malá. Na závěr se chci ještě
dotázat, proč funkcionáři ke "slu
žebním" cestám nepoužívají vol
ných jízdenek, ale účtují cestovné
......................................... Kč 22 tisíc!
(Jak se zdá, jsou funkce v KPV
docela dobrý džobl Nechají se
řadoví muklové ještě dlouho
takto okrádat?)
Tolik dopis. Názor si udělejte
sami. Věty v závorkách a vykřič
níky jsou poznámky redakce.

Komu státní vyznamenání
Parlamentní zpravodaj č. 5/1995 přináší následující návrh k propůjčení nebo udělení státní vyznamenání
České republiky. Tento podklad pro rozhodnutí prezidenta ČR přijala Poslanecká sněmovna svým usnesením
ze dne 26.5.1995:

Propůjčení Řádu Bílého lva
1. občanské skupiny
Doc. PhDr. Lubomíru E. HAVLÍKOVI, DrSc., narozenému 30.8.1925
2. vojenské skupiny
gennyr. v.v. Ing. Janu BRETOVI, narozenému 4.9.1923
plk. v.v. Jaroslavu DUCHÁČKOVI, narozenému 3.3.1924
plk. v.v. Lubomíru DVOŘÁKOVI, narozenému 25.11.1927
plk. v.v. Vladislavu GARNCARZOVI, narozenému 21.2.1924
plk. v.v. Luboši HRUŠKOVÍ, narozenému 20.7.1927
plk. v.v. Antonínu HUSNÍKOVI, narozenému 17.11.1921
gennýr. v.v. Miroslavu KÁCHOVI, narozenému 21.9.1923
plk. v.v. Svatopluku KRÁČMAROVI, narozenému 15.9.1923
pplk. v.v. Arnoštu KUBÍKOVI, narozenému 6.2.1925
plk. v.v. Rudolfu MACKOVI, narozenému 13.5.1925
genmjr. v.v. Felixů PEŘKOVI, narozenému 14.12.1924
genpor. Radovanu PROCHÁZKOVI, narozenému 11.5.1927
pplk. v.v. Oldřichu SKÁCELOVI, narozenému 19.4.1908
plk. v.v. Viktoru TRNAVSKÉMU, narozenému 11.12.1921
Propůjčení Řádu T.GJVIasaryka
JUDr. Stanislavu DROBNÉMU, narozenému 12.7.1923
Ing. arch. Karlu FILSAKOVI, narozenému 10.10.1917
Jaroslavu FOGLAROVI, narozenému 6.7.1907
Václavu HOLUBOVI, narozenému 8.8.1909
PhDr. Emilu LUDVÍKOVI narozenému 16.8.1917
Prof, PhDr. Jiřímu NEHNEVAJSOVI, narozenému 9.8.1925
Mons. ThLic. Karlu OTČENÁŠKOVI, narozenému 13.4.1920
Dr. Josefu PEJSKAŘOVI, narozenému 7.12.1912
JUDr. Mojimíru POVOLNÉMU, narozenému 25.11.1925
Pavlu TIGRIDOVI, narozenému 27.10.1917
MUDr. Felixů UHLOVÍ, narozenému 6.8.1923
Udělení Řádu T.G.Masaryka im memoriam
pplk. Josefu BALABÁNOVI, narozenému 5.6.1894
PhDr. Karlu ČAPKOVI, narozenému 9.1.1890
Vojtěchu DUNDROVI, narozenému 25.12.1879
Doc. PhDr. Josefu FISCHEROVI, narozenému 2.4.1891
PhDr. J. Stanislavu GUTHOVMARKOVSKÉMU, narozenému 23.1.1861
Antonínu HAMPLOVI, narozenému 12.4.1875
JUDr. Vojtěchu JANDEČKOVI, narozenému 3.10.1914
Prof. Volfgangu JANKOVCOVI, narozenému 10.10.1896
P. Josefu JÍLKOVI, narozenému 19.10.1908
pplk. Josefu MAŠÍNOVI, narozenému 26.8.1896
JUDr. Františku NOSKOVI, narozenému 26.4.1886
Josefu PODSEDNÍKOVI, narozenému 15.2.1903
Janu ZELENKOVI-HAJSKÉMU, narozenému 3.3.1895
plk. Vladimíru ŠOFFROVI, narozenému 11.12.1904
Dr.h.c. Antonínu ŠVEHLOVI, narozenému 15.4.1873

Udělení Medaile za zásluhy
plk. v.v. Miroslavu KOLENATÉMU, narozenému 25.12.1924
plk. v.v. Františku KRÁLOVI, narozenému 4.3.1917
plk. v.v. Jiřímu LUBOJACKÉMU, narozenému 8.1.1925
Heleně MATOUŠKOVÉ, rozené Žampachové, narozené 1.8.1921
mjr. v.v. Adolfu MŽIKOVÍ, narozenému 18.5.1925
plk, v.v. Ladislavu PROCHÁZKOVI, narozenému 27.6.1914
plk. v.v. Vladimíru PYTLÍKOVÍ, narozenému 15.4.1923
mjr. v.v. Juliánu SLEPECKÉMU, narozenému 9.3.1928

Nezapomnělo se na někoho? Na druhé straně, zaslouží si to všichni? Přemýšlíme.
Po přečtení jmen navržených osob, upozornil jsem Kancelář prezidenta republiky CR, že pan Jaroslav FOGLAR
se vyskytuje také v seznamu Necenzurovaných novin č. 15/1992 (str. 155), mezi agenty StB.Při obdivném
uznání toho, jak podmanivě pan Foglar hlásá ušlechtilé ideály, považuji za nevhodné, aby byl oceněn i za to, co
mu bohužel nepřísluší - na rozdíl od těch, kteří ideály pravdy a poctivého jednání nejenom slovně vyznávali, ale
dokázali je naplit skutky (Jan PALACH a jemu podobní). Odpověď z 9.8.1995 ujišťuje, že příslušná komise
prezidenta ČR pana Jar. Foglara nezařadila do konečného návrhu.
B.Hubálek
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Více než polovina našich spoluobčanů je mladší padesáti let a mají názor
nejen na bolševickou hrůzovládu padesátých let, ale i události konce války
deformovaný komunistickými učiteli. Domníváme se proto, že nebude na škodu,
když nám konec války trochu připomene článek Josefo Holana.

NEZAPOMENEME !

Transporty smrti

V měsíci říjnu v letech 1948 - 1962 byli zločinnou komunistickou justicí zavražděni tito naši
spolubojovníci za svobodu:
BULÍN Přemysl, nar. 24,5.1925, zavražděn 22.10.1952

CERMAN Vladimír, vojín pres, sl., nar. 4.7.1925, zavražděn 11.10.1952
ČERNÝ GUSTAV, stržm. SND, nar.' 15.8.1921, zavražděn 18.10.1949

DVOŘÁK František, stát zam., nar. 13.10.1923, Zavražděn den po svých
27. narozeninách 14.10.1950
HADAČ Vladimír, nar. 28.5.1923, zavražděn 30.10.1953

HARAZIN Antonín, elektrikář, nar. 17.8.1931, zavražděn 30.10.1953
JÁNOŠÍK Antonín, nar. 26.7.1926, dělník, zavražděn 29.10.1950
JANOUCH Jiří, nar. 18.12.1929, dělník, zavražděn 21.10.1950
KEPKA Josef, nar. 26.2.1902, profesor, zavražděn 11.10.1952

KODET Jiří, nar. 24.8.1929, úředník, zavražděn 21.10.1950
KYSELA Jaroslav, nar. 4.2.1929, číšník, zavražděn 21.10.1950

.

.

LACKO Vojtěch, nar. 9.5.1917, dělník, zavražděn 7.10.1950.
LEDNICKÝ Augustin, nar. 1.8.1924, zavražděn 10.10.1950

LENHARD Rudolf, nar. 12.1.1916, zavražděn 24.10.1950
MANA František, nar. 22.10.1919, autodopravce, zavražděn 24.10.1950
SEDLÁČEK Jan, nař. 30.12.1912, zavfažděn.3.10.1949

SKOKAN František, nar. 12.10.1912, voják z pov., zavražděn 7.10.1950
SPORKA Josef, nar. 10.1.1910, stržm. SNB, zavražděn 9.10.1951

ŠATANA Claudius, nar. 13.9.1916, major, zavražděn 7.10.1950

ŠPIRLAK František, nar. 24.12.1920, zavražděn 14.10.1952
TIPPL Václav, nar. 3.9.1930, student, zavražděn 21.10.1950 ve věku 20 let!

URBAN Benjamin, nar. 25.11.1906, zavražděn 3.10.1949
Krev nevinných obětí padniž na hlavy jejich vTahů. Tito nebyli spravedlností světskou dosud potrestáni,
věříme, že neujdou spravedlnosti Boží.

Nesmazatelné znamení
Při severní zdi ústředního Ďá
blického hřbitova jsou hromadné
hroby 8000 komunistických obětí.
Sem tam jsou náhrobní desky.
Čtu životní data pohřbených a
na některých kamenech je vyzna
čený časový úsek mezi kolébkou a
hrobem, který nazýváme životem,

jen pár dní. Děti narozené a zemřelé
ve.vězení. Mezi Boha pustými zdmi
v Bohapustém vězení Boha pustého
státu několik dní bezbranného
stvoření bez matky, bez ochrany,
bez pomoci. Nechť ten několika
denní život nekřtěnátek straší
komunisty do konce jejich dní -pp-
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V letošním jubilejním 50. roce od
skončení n. světové války vystupují
před oči mnohých kruté transporty
smrti. Ustupující Němci východní
fronty počali likvidovat tamní
koncentrační tábory. Posud živé
vězně nahnali do otevřených
železničních vagonů a transporty je
převáželi na západ. Řada jich
projelo od 20.1. i po trati Česká
Třebová - Praha. Byl na ně zdrcující
pohled. Promrzlí v chatrném
oblečení, vyhladovělí, někteří kost
a kůže, v závanu větru a chumelení
přešlapovali na místě a choulili se
do sebe. Doprovázeli je ozbrojení
němečtí vojáci. Na přetížené trati
často zastavovali. Odvážní a se
zbytkem sil se někteří pokoušeli o
útěk. Byli ale snadno dopadeni a na
místě zastřeleni. Mnozí útrapy
cesty nevydrželi a umírali. Zbylí je
vyhazovali do sněhu podél tratě.
Proč asi? Aby ti venku viděli, co z
nich udělal nacismus a pokusili se
proti němu něco udělat. Obce, na
jejichž katastrech byla jejich těla
nalezena, byly povinny je pohřbít v
odlehlých částech hřbitovů. Jejich
svršky museli odevzdat Gestapu.
Jejich hroby nalezneme snad na
všech hřbitovech podél uvedené

tratě. Na pomnících jsou uvedena
jejich čísla, která měli vytetována
na předloktí levé ruky. Smutné - be
zejmenné hroby, ale přesto hrdinů!
My, kteří jsme byli mnohokrát
vystaveni komunistické tyranii,
umíme jejich oběti ocenit. Ale co vy
- bývalí rudí mocipáni a vaši
přeorientovaní přisluhovači? Ač si
žijete v pohodě a teple svých
většinou přepychových domovů jak právě vy jste dnes citlivými na
sebemenší potíž, nebo nutné
uskrovnění a jak rádi používáte
nám tak dobře známé: "To
kdybychom my ..." Ano soudruzi,
velmi dobře víme, jak byste právě
vy znovu rádi zatočili především s
námi, kteří jsme tak dokonale
poznali vaše praktiky! Ale vám bylo
již jednou provždy odzvoněno,
přestože zůstáváte nadál věrni
svému RUDÉMU PRÁVU, od
kterého snad očekáváte spásu?
Pokusme se letos všichni navští
vit alespoň jeden z hrobů našich
přátel v utrpení a tichou vzpomín
kou modlitby jim poděkovat za je
jich opravdovou lásku k vlasti, kte
rou dokázali zpečetit nepředstavi
telným utrpením i obětí vlastních
životů!
Josef HOLAN

Nevyužitý polsko-německý precedens
Při letní cestě do Polska nemusel
mít kancléř H. Kohl starost s
řešením odložených problémů
minulosti. Zásluhu na tom má jejich
odpovědné i včasné vypořádání.
Je výsledkem kvalifikované
činnosti, která vyústila do jednání
2+4 (Polsko, Sjednocené Německo,
čtyři vítězné mocnosti druhé
světové války). Dovršením tohoto
jednání je Smlouva o potvrzení
existujících vzájemných hranic
mezi SRN a Poskou republikou,
podepsaná ve Varšavě 14. listopadu
1990. V ní SRN potvrdila důležitý
smluvní závazek bývalé NDR hranici na Odře a Nise.
Konečným aktem, uzavírajícím
vyrovnání minulosti, je pak Smlou
va o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci mezi Polskou republikou
a SRN, podepsaná 17. června 1991.
Polsko a jeho představitelé si
takto zajistili solidní a relativně
spravedlivou základnu pro okam
žité i budoucí soužití s Německem.
Rovněž díky tomu nemá Polsko

principiální problémy se SRN
ohledně poválečného převzetí
Pomořanska a jiných území, odkud
bylo také za neblahých okolností
odsunuto daleko více německých
obyvatel než z našeho pohraničí.
Bohužel v případě českoněmeckých vztahů je tomu jinak.
Rozhodující představitelé naší
politické scény let 1990 až 1992
nedokázali využít polský příklad,
ačkoli o něm museli vědět.
O to hůř pro nás. Poláci totiž us
pěli téměř o rok dřív, než prezident
ČSFR pan Václav Havel a ministr
zahraničních věcí pan Jiří Dienst
bier podepsali 27. února 1992
Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dob
rém sousedství a přátelské spolu
práci.
Třebaže při ratifikaci smlouvy
ČSFR - SRN ve Federálním
shromáždění ČSFR dne 22. dubna
1992 znovu a marně zazněly v roz
pravě tolikrát už přednesené výtky
na nedokonalost předkládané
smlouvy, slavnostně byl většinou
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poslanců uzákoněn další ze same
tových appeasementů.
Zcela absurdně pak působí
letošní výzva "Smíření 95". Její au
tor, pan Bohumil Doležal, i někteří
ze signatářů (Emanuel Mandler,
Dana Němcová, Jan Sokol), kteří
dnes vyzývají naši vládu k nerov
noprávnému jednání s krajanskými
spolky odsunutých Němců, patřili
mezi rozhodující poslance tehdej
šího FS. S dalšími signatáři "Sm
íření 95” tak dnes jasně dokazují
chybnost tehdejšího oddalovacího
manévru.
Čas a ne propagandistická apologetika opět potvrdil platnost dávné
moudrosti o jasných smlouvách,
které dělají dobré přátele.
Doufejme, že současná vláda
urychleně a jednoznačně napraví
předchozí nedůslednosti. Ty prob
lém pouze odsunuly, místo aby ho
odpovědně řešily. Reálnost kons
truktivní cesty k potřebnému vy
rovnání už po několik let dokazuje
důležitý, leč u nás opomíjený polsko-německý precedens.
Bohuslav HUBÁLEK

Stanovisko SPV
SPV považuje za nutné zauj
mout stanovisko k neustálé diskusi
o t.zv. případu bratrů Mašinových.
Konstatujeme:
1) bratři Mašinové se zachovali
jako vojáci Československé
republiky, které přísahali věrnost.
2) bratři Mašinové a jejich druhé
přísahali věrnost demokratickému
Československu Masaryka a Bene
še a ne satelitnímu státu Stali
nových pohůnků Gottwalda a jeho
smečce vrahů.
3) činnost bratrů Mašinových a
jejich druhů je chválihodná, zaslu
huje obdiv a v případě, že by se naše
vlast znovu ocitla v nesvobodě i
hodná následování.
4) SBPV navrhne k nejbližšímu
termínu, aby skupina bratří Mašínů byla poctěna vojenským
vyznamenáním České republiky.
5) pokud t.zv. osmašedesátníci
chtějí zdůrazňovat kriminalitu počí
nání br. Mašinových, je to zbabělost
a přetvářka: v době, kdy Mašinové
bojovali, tak jak je to učil jejich otec,
osmašedesátníci podepisovali
rezoluce za udělení trestu smrti
Miladě Horákové, gen. Píkovi, ale i
vlastním lidem jako Slánskému,
Clementisovi a dalším. Tito lidé už
nemohou nikdy náš stát řídit dopadlo by to znovu jako v srpnu
1968. ing. Zenkl, Stan. Stránský
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