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Odebrané děti
Již jsme také častěji psali o tom,
jak StB odebírala, po celou dobu co
vládla KSČ, rodičům malé děti.
Posílala je do zvlášť k tomu účelu
zřízených "výchovných" ústavů,
anebo se postarala o nucenou adopci
dítěte. Podobný osud stihl i syna
býv. vedoucího oddělení zahra
ničního zpravodajství čs. minis
terstva vnitra z let 1947-48 Zdeňka
Tomana. Krátce poté, co byl Toman
na jaře 1948 uvězněn, spáchala jeho
manželka sebevraždu. Rodiče
Tomanovi měli v té době sedmiměsíčního syna. Toho předala StB
do nalezince. V červnu 1948 se Z.
Tomanovi podařil útěk z vězení a
emigroval. StB malé děcko z na
lezince vyzvedla a používala ho jako
rukojmí proti otci - prý aby nevyzradil tajné informace. Otci To
manovi, ani jeho příbuzným se
nepodařilo dítě získat. Děcko
reakcionáře brzy adoptovala man
želka jednoho pracovníka StB. To
již se dostal Zdeněk Toman do
Venezuely. Byl v nepřítomnosti
odsouzen k trestu smrti. Nyní je mu
86 let a konečně se dočkal i
rehabilitace. Dočkají se sprave
dlivého trestu i krvelační estébáci,
kteří se neštítili používat i děti
k různým machinacím? Děcko v r.
1961 utrpělo úraz a nakonec
zemřelo. Je to smutná vzpomínka
na bestialitu StB.
-re-

ANTONIN DVOŘÁK, hudební skladatel - dne 8. září 1991
Údajně pr’.'” není koho
uplynula 150 let od jeho narozenin (čtěte na straně 23)
volit, patrn? .jen pro ty,
kteří nečitou noviny.JuDr.
Llilan Hulík: "Podmínky
Prožili v koncentrácích pravé peklo
restituce brání v realiV sobotu 28. května se sešli jich zde bylo zastřeleno a ubito.
i zaci vlastnického práva muklové, jejich manželky a další Pietní setkání bylo zahojeno mší
příbuzní v západním cípu Čech. v kostele svátého Jáchyma v Já
'/zajímavý by byl soudní
Letos to byl v pořadí již pátý ročník chymově. Součástí setkání byl
spor vycházející z toho akce, jen je nazývána "Jáchy pietní akt u symbolického hrobu
peklo". Oslávy, spojené politických vězňů na jáchy
to právního řešení/. He- movské
s pietní vzpomínkou, uspořádala movském hřbitově a mítink v ne
ní žádným tajemstvím,že
Konfederace politických vězňů, dalekém Ostrově. Kolik lidí na
KAN a další pokrokové organizace. Jáchymovsku a Slavkovsku
sametová legislativa za Účastníci
se sešli v Jáchymově, zahynulo nebylo zjištěno dodnes,
ložila tak ne proniknuté-a. Ostrově a v horských koncen protože oběti se pohřbívaly, vlastně
tračních táborech na Jáchymovsku "házely" do společného hrobu.
,lnou houštinu účelově
ia Hornoslavkovsku. Po otevření Někteří účastníci si prohlédli i
I zmatených zákonů,aby co
;uranových dolů zde zprvu pracovalo horské tábory na Jáchymovsku
9 000 německých zajatců. Pak k nim a Slavkovsku, kde prožili, zejména
nejdůkladněji zabránila . ’přibývali
političtí vězni, souzení po v padesátých letech, těžké doby,
únoru 1948, jichž prošlo horskými leckdy v pravém slova smyslu
navr a c e n í rozkrade ný c h
tábory na 25 000. Mnoho vězňů zde peklo.
-jmajetku soukromých vlas- nalezlo
]
smrt při závalech, mnoho
tníků.
.
„ x ,
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Drobné zprávy
Redakce hlásí: Adresy před
platitelů jsme přenesli na počítač,
takže od května budeme vycházet
pravidelné a včas, t.j. mezi 15.-20.
v měsíci.
Děkujeme všem čtenářůmpředplatitelům i dárcům, že
včasným zasláním předplatného a
darů nám umožnili dále vydávat
měsíčník.
Děkujeme
všem
spolupracovníkům za zasílání
příspěvků a prosíme je, aby psali,
pokud možno stručněji. Dlouhé
příspěvky musíme krátit.
V letních měsících (v srpnu)
vydáme jako jiná léta i letos jedno
číslo zdarma. Tenkráte to budou
zajímavé příspěvky z našich okresů
a venkovských měst. Svoje
příspěvky nám posílejte již nyní.
Hledáme stále spolupracovníky
pro redakci i administraci.
Zajímavou práci si zpestřujeme.
Zájemci, přihlaste se v naší redakci.
Pietu a starší čísla Věrni zůstali
možno objednat v administraci:
Praha 1, Na poříčí 6, 110 00.
Vzpomínka na obětavého.
Dne 22. června vzpomíná rodina i
vděční muklové nedožitých
sedmdesátin Zdeňka Falkenauera,
předsedy KPV v Třebíči.
Manželka a dcera
Zážitky z kriminálů a
koncentráků napsal a vydal náš
starý známý z Leopoldova i jiných
věznic Standa Hašek. Brožurka má
název: Od Masarykovy demokracie
k nacismu a od socialismu ke
krutovládě bolševismu. Brožurka je
stručným,
ale
pravdivým
vyprávěním prostého člověka a
výborného mukla.
Výročí: Letos 9.5. se dožil 45 let
člen výboru KPV v Trutnově Karel
Joudal. Stejného věku se 12.5.
dožila jednatelka Marie Ryšavá.
Oběma přeje vše nejlepší,
především hodně zdraví KPV
v Trutnově.
Pravoš Raichel navštíví ČR.
Náš starý známý Pravoš Raichel
nám poslal pozdrav od Pacifiku se
sdělením, že zavítá v červenci do
vlasti. Zdrží se asi 3 měsíce a těší
se, že se opět uvidí se svými
známými.
Nová knížka. V USA vyšla
nová knížka mukla pod názvem
"Dobrý voják Wolf'. Je to politický

vězeň a signatář Charty 77. Byl
vězněn v Minkovicích a Valdicích.
Po odchodu do zahraničí Šel do San
Franciska. Kniha pojednává o jeho
mládí, zatčení a propuštění z vězení
v r. 1989.
Dary. Na fond Věrni zůstali
věnovali: Vrba Josef, EdmontonAlberta (Kanada) 50 dolarů, J. a E.
Chalupa, Higland Lakes USA, 50
dolarů, Hasil Josef, Berwyn, USA,
40 dolarů, V. Jelínek, Grand Waley
Ont. (Kanada), 40 dolarů, Karel
Švec, Berwyn II., 40 dolarů.
Těžké roky ... Náš dopisovatel
PhDr. Adolf Provazník, který píše
o životě za komunistického režimu,
působil na gymnásiu v Uherském
Hradišti, ale prof. Svoboda na
gymnasiu v Uherském Brodě.
12 amerických letců bylo
těsně před koncem války umučeno
německými fašisty v Liticích u
Plzně. Tuto tragédii si připomněli
účastníci vzpomínkového aktu.
Kdo poznal Juraja Fedorova
z Prešova? Měl bych zájem o data
jeho pobytu kde a kdy byl některý
mukl s výše jmenovaným. Za
odpověď předem děkuji. Tilaudy
Radoslav, 985 23 Katarinská Hutá,
Slovensko.
Dr. Edvard Beneš by se 28.5.
dožil 110 let, nikoli 120, jak jsme
uvedli v minulém čísle.
Pietní akce za St. Broje se
konala za početné účasti rodinných
příslušníků, veřejnosti i muklů ve
Volduchách na Plzeňsku. Z vý
znamných osobností byl přítomen i
posl. J. Cuhra. Vzpomínka byla
pěkná a přítomní ji dobře přijali a
ocenili.

Naše rovy
Na poslední cestě jsme
vyprovodili: v
Václav Čermáka z Prahy 8,
který zemřel 3.5. v nedožitých 82
letech. V kostele sv Terezičky
v Kobylisích se s ním rozloučili četní
přátelé z kriminálu a početní
rodinní příslušníci.
Josefa Fiirbachera z Klatov.
Zemřel ve věku 71 let. Byl to dobrý
člověk, výborný kamarád a mukl.
Četní kamarádi ho vyprovodili
v hojném počtu.
Luďka Kuchyňku z OstravyZábřehu. Odešel bez slova

rozloučení v nedožitých 65 letech.
Na poslední cestě ho vyprovodila
rodina a přátelé z kriminálu.
Josefa Fouska, redaktora
z Prahy. Zemřel po delší nemoci
10.5. ve věku nedožitých 92 let. Byl
dobrým člověkem a výborným
muklem, o čemž svědčila i početná
účast při posledním rozloučení.
Tondu Kroužka z Prahy jsme
spolu s rodinou uložili do rodinného
hrobu 19.5. na hřbitově na
Malvazinkách. Dožil se sedmdesátipěti let, které převážně
zasvětil práci pro mukly. Za četně
zastoupené politické vězně se s ním
rozloučil dr. Miloš Nechvátal.
Josefa Anderle, který zemřel
náhle po dlouhé a těžké nemoci 6.5.
ve věku 75 let. Posledního
rozloučení se zúčastnila početná
rodina a mnoho přátel z řad muklů.

Cee Ladislav
narozený 27.2.1910 v Železném
Brodě, okres Semily, štábní stráž
mistr SNB, ženatý, otec tří dětí.
Souzen byl státním soudem v Brně
a odsouzen k smrti ve skupině Jana
Buchala (ten byl odsouzen k trestu
smrti v procese s dr. Miladou Ho
rákovou). Ladislav Cee byl popra
ven 1. srpna 1950 v Ostravě. To
nebyla poprava, ale vražda, protože
absolutní trest byl zrušen a on byl
převeden na normální celu již téměř
rok. Současně s ním byli popraveni
další tři vězni ze skupiny a to:
Polomský Josef, škpt. Morávek
Miloš a Sýkora Mir. Ti všichni neby
li popraveni, ale zavražděni. 1. srp
na 1950 na velkém dvoře věznice
Ostrava jako "odveta za Babice".
(Fotografii jsme získali až nyní).

VĚRNI ZŮSTALI, vydává pražská pobočka Konfederace politických vězňů, redakce a administrace Na Poříčí 6, Praha 1, tel. 265369. Řídí
redakční rada Ladislav Jirásek, Emil Žkaloud, Miloš Hašek, Marie Ilart manová, Jana Obadálknvá, Slávka Vopařilová, Lumír Pánek, Vlastimil

Lapáček, Jaroslav Zeman. Sazba a tisk: Printea. Náchodská 754,193 00 Praha 9 • Horní Počernice, tel. 685 62 59. Podávání novinových zásilek
povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. 1223 t 19.4.1993.
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KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ POBOČKA - PRAHA
Svoboao projevu. slova o tisku )e zaručeno současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských o politických právech, ehož je signatářem
(vyhláikomrn zahraničních věci 4 12O/l97ÓSb) listinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z 1991. Cenzuraje nepřípustná Rozuměli se i
jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a Jejich Sřeni hromadnými informačními prostředky Každý má právo zastávat svůj názor

bez přokážky a právo na svobodu projevu ústné nebo tiskem, případně jinými prostředky podle vlastni volby.

Ministr kultury Ravel Tígrid odhalil v květnu v Jihozápadním Městě památník obětem komunismu.

Pozdrav od sester a bratří z okresu Děčín
Členskou schůzi okresní po
bočky Konfederace politických
vězňů v Děčíně ve čtvrtek 19.
května zahájil a řídil předseda
pobočky MUDr. Hugo Engelhart.
Referoval především o práci rady
Konfederace. Zaujalo zejména dlou
holeté jednání členů Konfederace
v Českých Budějovicích, Ostravě a
Praze s ministerstvem spojů o vý
hodách při pořizování telefonu i pro
politické vězné, stejné jako pro
členy Svazu protifašistických bo

jovníků. Nutno se hlásit v úřadovně
Telecomu. - Poslední schůze rady
Konfederace projednala vyloučení
předsedy pražské organizace Sta
nislava Stránského z Konfederace.
Pobočka v Děčín považuje za
nejvhodnější, aby se záležitost řešila
v pražské organizaci Konfederace.
- V červenci a srpnu bude sekre
tariát děčínské pobočky vyřizoval
jen věci neodkladné. K první schůzi
po prázdninách se jxibočka sejde 15.
září. - Místopředseda pobočky brat r

Bumba informoval o zdravotním
pojištění a o věcech sociálních.
Pobočka v Táboře nabízí členům
levnější zotavenou v blízkém
zařízení. - Městská správa v Děčíne
bude požádána, aby odstranila
památník vstupu okupačních vojsk
v roce 1968. - Potěšitelné je, že Se
pobočka stará o starší sociálně
potřebné a zdravotně postižené
členy. • Nepříznivé počasí
znemožnilo účast na schůzi všem
Dokončeni na straně 2

Sestry a bratři se na schůze do Děčína sjíždějí až ze vzdálenosti devadesáti kilometrů
připomínat i lidi vězněné. - Bratr scházet v budově bývalé KSC.
Pokračování ze strany 1
K 15. lednu 1991 bylo finančně
členům, ale i tak plénum Bumba řekl, že nelze zjistit jména
projevilo velký zájem o věci všech lidí, postižených komunis odškodněno jedenáctčlenů pobočky.
politické, společenské i právní. tickým režimem. - Bratr Brabenec Organizace odmítla nabídku spo
Členové jsou dobře informováni o upozornil, že velkým utrpením lupráce se stranou dr. Sládka. situaci vnitropolitické i zahraničně prošly i rodiny a pozůstalí po Sestra MUDr. Kavalírové z ústředí
politické. - Za redakci Věrni zůstali muklech. - Na závěr bratr předseda převzala patronát nad děčínskými
se schůze zúčastnil Lumír Pánek a MUDr. Engelhart dovodil, že je mukly a s bratrem Goliášem vyřídili
Ladislav Jirásek.
re dobré vyslechnout názory, ale nej rehabilitace a odškodnění beze
důležitější je udržet jednotu muklů. zbytku. - V srpnu se Děčínští setkali
s mukly ze Svazu katolické mlá
deže. - Bratr Hugo Engelhart daro
val Muzeu III. odboje v Příbrami
členské schůze pobočky 19.
Dodejme, že zdravotnickou růženec, který zhotovil jako věz
května: V radě Konfederace komisi děčínské pobočky obstarává eňský lékař v pracovním táboře
děčínský delegát hlasoval proti předseda pobočky MUDr. Hugo Rtyně-Podkrkonoší. - Od 25. května
postihu redakce Věrni zůstali, Engelhart ve formě muklovského přidělen organizaci úřední lékař
protože časopis je listem všech doktora. Pro mukly ordinuje týdně MUDr. Tomáš Milič. - Prosincová
muklů. - Člen redakce Věrni zůstali dvě hodiny. V bytě jedna plus jedna výroční schůze pobočky konsta
Ladislav Jirásek vysvětlil, že se mají Děčínští pěknou spolkovou tovala, že se o zveřejňování infor
redakce po vydání Piety dostala do místnost a vedle kancelář i ordinaci. mací zasloužil časopis Věrni zůstali.
financí tísně, ale finančními MUDr. Engelhart poskytl lékařské
Po novém roce 1992 pobočka
příspěvky obětavých čtenářů se ošetření: V listopadu 1993: 58 pa nepřijala nabídku Antikomunisschodek vyrovnal. - V diskusi o cientů (2 441 bod) - v prosinci 1993: tické aliance k spolupráci, scházela
památníku obětem komunismu na 29 pacientů (1302 body) - v lednu se v klubu důchodců a starostu
Václavském náměstí v Praze se část 1994: 55 pacientů (2 548 bodů) - města Děčína ing. Zdeňka Kropáččlenstva děčínské pobočky v únoru 1994: 47 pacientů (2 214 ka požádala o pomoc při přidělení
přiklonila k stanovisku redakce, bodů) - v březnu 1994: 48 pacientů místnosti pro sekretariát. - V květ
část k stanovisku, tlumočeném dr. (2 556 bodů) - v dubnu 1994: 18 nu městská správa přidělila pobočce
Drobným. Jména obětí na pa pacientů (810 bodů).
byt jedna plus jedna v Ilálkově uli
mátníku by měla upřesnit doku
ci. - Pobočka písemně protestovala
mentační komise. - V diskusi o
na ministerstvu vnitra proti
případu bratra Stránského se po
odvolání bratra Bubníka z funkce
vysvětlení stanoviska pražské děčínské pobočky, psané kro předsedy okresního úřadu Děčín.
organizace bratrem Jiráskem nikářem Zdeňkem Václavíkem,
V lednu 1993 jsme měli první
plénum dohodlo, že jde o záležitost sekretářem pobočky, vypráví:
schůzi ve vlastním středisku, do
pražské pobočky a konstatovalo, že
Šestnáctého června 1990 se něhož jsme zakoupili za 500 Kč
je muklů málo a že by se neměli za účasti 68 politických vězňů a čtrnáct židlí, kancelářskj; stůl,
z Konfederace vylučovat. - V diskusi přátel z okresu Děčín a hostů skříň, stěnu s věšáky, dva železné
bratr Pánek připomněl, že za z České Lípy a Litoměřic ustavila stojany na šatstvo, bratr Václavík
časopis Věrni zůstali ručí pražská děčínská pobočka Konfederace zapůjčil psací stroj, hrnečky na
organizace Konfederace. Přečetl politických vězňů a zvolen výbor: kávu a tři lavice. - Na únorovou
důvěrný oběžník číslo 3 KSČM. - Předsedou MUDr. Hugo Engelhart, schůzi jsme pozvali sestru MUDr
Bratr dr. Švec vznesl dotaz, proč místopředsedou Ladislav Bumba, Kavalírovou a starostu města
ústředí není aktivnější v uplat tajemníkem Milena Kudrová, Děčína ing. Zdeňka Kropáčka,
ňování mukluvských požadavků • jednatelem Dobroslav Goliáš, po který podpořil žádost pobočky
Bratr Václavík referoval o schůzi kladníkem Radek Černý, dalšími o uznání lil. odboje. Městské
polxiěky v Prostějově a řekl, že naše členy výboru Josef Perk, MUDr. zastupitelstvo v Děčíně 18. února
organizace na Moravě mají jiný Otto Švec, Oldřich Žák. Plénum
1993 schválilo protikomunistický
náhled na vedení Konfederace. - uvítalo předsedu okresního úřadu odboj a nepromlčitelnost zločinů
Šest ra Kudrová jxiznamenala, že by
Děčín bratra Dalibora Bubníka, politické zvůle KSČ. - Členkou
pam iliůk obětem komunismu měl který zařídil, že se pobočka může pobočky je také Ludmila Černá,

Ze zápisu

Muklovský doktor

Pamětní kniha

která jako politická vězeňkyně
porodila na Pankráci dítě a
propašovala je příbuzným. Městské zastupitelstvo v Šluknově
jmenovalo ing. architekta Václava
Teplého, faráře v Šluknově a člena
děčínské pobočky za zásluhy o
rekonstrukci kostelů, obnovu
historických a církevních památek
a za osobní podíl ve veřejném životě
čestným občanem Šluknova. V srpnu předsednictvo pobočky
apelovalo na veřejnost, aby pomohla
při vyhledávání spoluobčanů,
persekvovaných komunistickým
režimem. - Tiskový mluvčí pobočky
Ladislav Bumba napsal pro místní
tisk šest článků na námět Vězeň
svědomí vzpomíná. - Na březnové
schůzi jsme uvítali bratra Zajíčka,
předsedu pobočky v Ústí nad
Labem, který nám nabídl
spolupráci s pojišťovnou minis
terstva vnitra. - Červnovou schůzi
navštívil letecký veterán, mistr
letecké akrobacie Miloš Komínek,
mukl číslo 8503, autor knihy I pod
oblohou je peklo. - Červencová schů
ze pobočky přijala zprávu o zase
dání rady Konfederace s pocitem
nejistoty, která se vyhrotila v ur
čitou nedůvěru k ústřednímu or
gánu. - Bratři Bumba a Sobíšek
přednášeli na středních školách
o komunistickém násilí. - Na
výroční schůzi v listopadu zvolen
nový výbor: Předsedou MUDr.
Hugo Engelhart, místopředsedou
Ladislav Bumba, dalšími členy
výboru Ladislav Brabenec, Petr
Sobíšek, Arnošt Zeman, Zdeněk
Václavík, Milena Kudrová, Zdeňka
Perglová, Vlasta Luštinová, Vlasta
Krocová, Hana Musilová. Plénum
uvítalo starostu Děčína ing. Zdeňka
Kropáčka, který slíbil pobočce
pomoc. - V listopadu ing. Kropáček
na funkci starosty resignoval, po
bočka mu poděkovala za spolupráci.
V lednu 1994 pracovnice
okresního archivu paní Lubinská
nás požádala o spolupráci při
objasňování událostí po roce 1948.
- Bratři Bumba a MUDr. Engelhart
pokračovali na školách v před
náškách o zločinech komunismu. Únorová schůze se zabývala také
byrokratickým postupem ústředí
při jednání o jízdních výhodách pro
členy. - V březnu pobočka písemně
protestovala u ministra spravedl
nosti proti úmyslu odvolat z funkce
na ministerstvu sestru MUDr. Ka
valírovou. - Patnáctého března za
hájil MUDr. Engelhart v okresním
muzeu cyklus přednášek o prvním,
druhém a třetím odboji.
eš

Vyznamenání muklů z okresu Domažlice
Pod záštitou přednosty okresního úřadu v Domažlicích Pavla
Faschingbauera a starostky města Domažlic Jaroslavy Wolkerové se
v sobotu 11. června v městském kulturním domě v Domažlicích setkali
političtí vězni z okresu i jejich pozůstalí se svými příbuznými a přáteli
z celé republiky.
Setkání přecházela slavnostní radosti a klidu. Naše úřady se snaží
mše svátá, sloužená v přeplněném vytvořit politickým vězňům i jejich
kostele někdejším politickým rodinám spolehlivé zázemí, v němž
vězněm V. Dvořákem, kapitulním by mohli v klidu dožít. Kolín a další
vikářem z Českých Budějovic. Mše města a obce pomáhaly politickým
navodila slavnostní náladu setkání, vězňům zvednout hlavu a uznat i
jeho účastníky uvítal předseda plody jejich práce. - K projevům se
domažlické pobočky Konfederace připojila i zástupkyně ústředí
dr. Václav Ebenstreif. Domažlický Konfederace dr. Nacfa Kavalírová.
dívčí sbor řízený Františkem Vyjádřila potěšení nad tím, že se
Kumperou přednesl několik recitací můžeme v tak krásném prostředí
a písní. Poté promluvili k sejít a že jsme se toho dočkali, i když
shromáždění zástupci ministerstva nikoli v plném počtu. Předseda
vnitra ing. VI. Zeman, ministerstva Konfederace dr. Drobný vyzval
spravedlnosti dr. C. Svoboda, účastníky shromáždění, aby
domažlického okresu Pavel nepolevovali ve svém úsilí a do voleb
Faschingbauer a Domažlic Zdeněk šli jednotně pod heslem Upevnit
Slačík. Řekli mimo jiné: Političtí demokracii. - Představitelé okresu
vězni poznali mnohá protivenství, a města vyznamenali pak politické
tvrdý život ve věznicích i v vězně i jejich pozůstalé uměleckými
pracovních táborech. Dnes po diplomy. Setkání mělo vynikající
upevnění demokracie a po vítězství úroveň a dlouho budeme na ně
svobody by měli prožívat více vzpomínat.
jsk

Důvěra Stanislavu Stránskému
Bezprostředně poté, co 18. května rada Konfederace politických
vězňů vyloučila ze svých řad předsedu pobočky Praha Stanislava
Stránského se po Praze rozdrnčely telefony našich přátel a
netrhlo se procesí muklů do sídla pobočky Praha, Na poříčí 6,
aby protestovali proti opovrhování zásadou, že svého předsedu
může vyloučit jen valná hromada.

O mimořádné valné hromadě
pobočky Praha, svolané na pondělí
13. června do kulturního domu
Vltavská, mnozí nevěděli, ale i tak
většina pražských muklů dala
Stanislavu Stránskému důvěru a
na schůzi mnozí svým podpisem
potvrdili, že si nadále přejí
Stanislava Stránského v čele
pobočky.
Mimořádné jednání zahájil a
s bratrem dr. Nechvátalem střídavě
řídil předseda pobočky Stanislav
Stránský. Vysvětlil, že od jih
lavských zmanipulovaných voleb
pobočka Praha nemá v radě
Konfederace zastoupení. Z podnětu
rady se v Praze ustavila trucpobočka s hrstkou členů. Bratr
Stránský od založení Konfederace
usiluje o hnutí politických vězňů
jednotné a čisté. Ale v užším výboru
Konfederace zůstalo pět spo
lupracovníků StU. Bylo možné je
odstranit. Bratr Stránský pomáhá
muklům, je u nich oblíben, stará se
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o postavení památníku obětem
komunistického teroru na Vá
clavském náměstí, ovšem bez
pomoci a požehnání rady Kon
federace, což někoho mrzí, jiného
trápí, že bratr Stránský píše do
novin, že ho často zpovídají novináři
a že je členem přípravného výboru
Demokratické unie, i když v něm
mluví jen za sebe. Při vloupání do
pražské pobočky se ztratily i diskety
z počítače, dnes jsou na ústředí a
nikdo nevysvětlí, jak se tam dostaly.
Podle kriminálky krádež má interní
charakter. - Zpochybňování voleb,
při nichž bratr Stránský dostal 870
hlasů, je nesmysl, protože členem
volební komise byl i bratr JUDr.
Baier, známý svou přesností.
Nátlaku ústředí byl vystaven i bratr
MUDr. Miloš Adámek, který na
vlastní náklady obstaral pro mukly
léky z Francie.
O kampani proti Věrni zůstnli
hovořil člen redakční rady
Pokračování na straně 4

Pokračování ze strany 3:

zkušeností revizora Národní banky
i rady Konfederace pokládám za
Lumír Pánek. Nezávislá redakční hlavní příčinu pohromy osobní
rada měla být nahražena lidmi zájmy několika zištných jedinců.
poslušnými, ústředí vnucovalo Tito pánové prosadili zrušení
redakci za šéfredaktora ing. stanov, podle nichž funkce v Kon
Slabáka, dr. Drobnému se nelíbila federaci jsou čestné. Rozhodli, že
kritika, že poskytuje snímky a zaměstnanci Konfederace nebo
rozhovor Rudému právu, které jejich příbuzní mohou být členy
v letech 1967 až 1970 ostouzelo Konfederace a k stanovení mzdy si
politické vězně. Rada Konfederace upravili služební tituly, z něk
na návrh J. Runta doporučovala dejšího tajemníka udělali "ta
muklům, aby náš časopis odříkali. jemníka ústředního" a z nepla
Akce Klín pokračuje v podkopávání ceného hospodáře placeného
pobočky Praha a v pomluvách "hlavního ekonoma", takže mzdy
bratří, kteří se snaží Konfederaci v ústředí stouply ze 130 000 Kč
v roce 1991 na 224 000 Kč plus
udržet.
Naďa Viková,
sociální dávky 79 000 Kč. A umlčet
každého, kdo by jejich hospodaření
hospodářka pobočky Praha:
Na konferenci politických vězňů kritizoval anebo je chtěl kontro
v Jihlavě loni v listopadu bylo nám lovat.
Příklady pro kriminálku:
sděleno, že stanovy Konfederace
Doklad číslo 1 z 26. září 1990,
nejsou v konečné verzi hotové a že
nemají konkrétní podobu. Přesto je v němž bratr Sedláček, můj
na žádost předsednictva většina předchůdce ve funkci předsedy
delegátů odsouhlasila. Nebylo nám revizní komise rady Konfederace
dovoleno říci své výhrady. Nyní se konstatuje: "Zjištěno, že většina
bratru Stránskému klade za vinu, příjmových dokladů není pože pobočka Praha nepodává zprávu depsána příjemcem a dárcem. Jde
o hospodaření dvakrát do roka. Toto o částky, darované Konfederaci!" nařízení však platí od 1. ledna 1994 Jde o hrubé porušení základních
a první pololetí končí 30. červnem. předpisů o pokladní službě
Podle původních stanov se zpráva v orgnizaci. Kritizované vyhotovení
o hospodaření podávala jednou za pokladních dokladů umožňuje
kalendářní rok a toto ustanovení nedovolenou manipulaci s fi
pobočka plnila. Řídí se novým nančními prostředky organizace,
pokynem také ústředí? Ze všech sil doklady takto vyhotovené jsou
se snažíme šetřit, z důvodů neprůkazné a účetní evidence
časových i finančních jsme na opírající se o ně je nevěrohodná a
valnou hromadu nezvali písemně. vzbuzující podezření.
Doklad číslo 2 z 9. prosince
- Ke škodě z loupeže 14 103,10 Kč z
kanceláře pobočky Praha jsme se 1991: "Valutový deník, v němž
sestrou Marií Smržovou vy předchozí rada Konfederace
světlovaly, že nejde pouze o peníze evidovala valuty a devízy není
pobočky, ale také o peníze redakce průkazný, doklady ověřující zápisy
a částky soukromé, vložené v něm nebyly nalezeny." - Rada
do pokladny přes víkend, kdy se Konfederace nedala Komerční
loupež stala. Pojišťovně jsme bance požadovaná pověření k revizi,
oznámili škodu v částce, zjištěné ale se souhlasem dr. Drobného
vyšetřujícími orgány, ale ve zmatku nahradila je "čestným prohlá
jsme nerozlišily částky jednotlivé. - šením", že se s valutami hospodařilo
Je mi smutno z toho, že rada dobře.
V září 1991 pobočka Praha
Konfederace vylučuje člena, který
všemi silami pracuje pro pobočku a požádala o revizi hospodaření rad)'
přitom je terčem útoků a kampaně Konfederace, určila k tomu dva
rady. Žijeme v demokratickém státě členy, ale ústředí revizi zamítlo.
Doklad číslo 5. z 9. února
a právo nemá platit jen pro někoho.
Nikdo nemůže vyloučit předsedu 1991: "Některé doklady jako
pobočky, pokud s tím nesouhlasí paragony a faktury postrádají
členové, kterých se na to zatím předepsané náležitosti (datum,
podpis, nečitelnost zápisu!). Nebylo
nikdo neptal.
jasné, kdo nákup provedl."
Kontrolor Národní banky
Doklad číslo 6 z 5. února
o hospodaření ústředí:
1991: "Na některých paragonech
Hovoří bratr Ladislav Novot
ný: Příčin debaklu našeho hnutí je není čitelný druh nakoupeného
mnoho, ale já se znalostí a zboží. Na všechny drobné
4
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krátkodobé předměty a základní
prostředky nebylo možné dosadit
ceny, protože chybějí faktury!
Například na počítač dovezený
z Vídně bratrem Findejsem bylo by
třeba zajistit alespoň paragon!"
Jako předseda revizní komise
rady Konfederace jsem provedl
v radě čtyři revize, další mně byly
znemožněny, revizní zprávy jsem
vždy zaslal předsedovi Konfederace
s obvyklým návrhem na opatření.
Doklad číslo 8 z 9. prosince
1991: "Nebylo možno získat
písemné prohlášení předchozího
výboru (rady), že všechny příjmy a
výdaje hospodářských prostředků
za jeho funkční období jsou
v účetnictví zachyceny a že nebylo
nic zatajeno."
V dokladu číslo 9 z 3. čer
vence 1992: "Výdajové doklady
nejsou podepsány oprávněnými
funkcionáři KPV, chybí souhlas
s jejich vydáním. - Při výplatě
cestovného byly hrubě porušeny
předpisy o cestovních náhradách."
V květnu 1992 při revizi roční
účetní uzávěrky jsem zjistil
neuvěřitelné: V aktivech tohoto
závažného dokumentu chybělo či
bylo zatajeno 42 procent všech aktiv
za 200 000 Kč. Chybělo 120 000 Kčs
jako protihodnota švýcarským
frankům, 23 450 Kčs v pohle
dávkách za pobočkami a 12 000 Kčs
jako hodnota odznaků, ale hlavně
chyběla hodnota základních
prostředků a drobných krátko
dobých předmětů. Jejich hodnotu a
hlavně návaznost na vynaložené
finanční prostředky jsem nemohl
zjistit, jelikož neexistovala účetní
evidence tohoto nemalého majetku
Konfederace. Takové neslýchané
nedostatky jsme v Národní bance
odevzdávali orgánům činným
v trestním řízení. Předseda dr.
Drobný z těchto hrubých a
podezřelých nedostatků nevyvodil
opatření proti odpovědným
pracovníkům, ale aby odvrátil
pozornost muklů od tohoto případu
dal špinit a pomlouvat nejen mne,
ale i bratra Stránského. Po
nechutných pomluvách ze strany
funkcionářů rady Konfederace jsem
28. září na funkci předsedy revizní
komise rady rezignoval dopisem,
v němž jsem odmítl kontrolovat
hospodaření Konfederace podle
pokynů kontrolovaných. Na můj
otevřený dopis z 15. července 1993
dr. Drobnému jsem odpověď
nedostal. Na valné hromadě
Konfederace v Jihlavě mne vykázali

od řečnického stolku, když jsem
chtěl mukly informovat o tom, co
říkám dnes tady. Při odchodu od
řečnického pultu mne pan Slabák
urážel výrazy, které jsem kdysi
slyšel u Městského soudu od
bolševických hulvátů, když tam
soudili naši skupinu.
Hlasy a ohlasy z diskuse:
Bratra Stránského může odvolat
z předsednické funkce jen valná
hromada pobočky Praha, ústředí se
musí tomuto rozhodnutí podřídit. Co se děje v Konfederaci přesahuje
hranice muklovského hnutí. - Ať se
pobočka Praha brání proti
pomluvám ústředí rezolutněji,
nechť dr. Drobný prokáže obvinění,
jinak by měla pobočka podat trestní
oznámení za Šíření pomluv. Nebudeme-li jednotili, zahyneme! Pobočka Praha by se měla přetvořit
v samostatnou organizaci s vlast
ními stanovami. - Ústředí nemá
právo zasahovat do volby činovníků
v odbočkách, nemůže činovníky
odboček odvolávat. - Nejvyšším
orgánem organizace je valná
hromada. - Muklové jsou morální
silou v národě a přitom nemají ani
poslance. - Chybou bylo, že jsme se
prohlásili
za
organizaci
nepolitickou. - Dejme se znovu
dohromady jako v kriminálech. Děkujeme časopisu Věrni zůstali. Zapomněli jsme hájit zájmy
exulantů. - Jestliže Konfederace
dostává státní dotace a pobočka
Praha nedostane z ní ani korunu,
co nás s ústředím Konfederace
spojuje? Neponižujme se otázkou,
můžeme-li mít svého předsedu a
vystupme jako političtí vězni
hlavního města Prahy! - Poboček
,

Konfederace je asi sedmdesát,
zabraňme jejich rozbití! - Stanovy
říkají, že pobočka je samostatný
hospodářsko politický subjekt.
Dnešní vedení Konfederace tvrdí,
že pobočka má omezenou pravomoc,
což je urážející! - Do smírčí komise
zúčastněné strany zvolí své
zástupce. - Rozpory mezi pobočkou
Praha a ústředím začaly v roce
1990, kdy bratr Stránský odhalil
v muklovské organizaci agenty StB.
- Rozpory musíme řešit de
mokraticky. Jestliže o někom
prohlásím, že je zloděj, musím to
dokázat.
Dodejme, že mimořádná valná
hromada přispěla k oživení pobočky
Praha, za členy se přihlašují noví
lidé, začínají pracovat i liknavci,
kteří v uplynulém čase zpohodlněli.

VÝZVA K VĚZŇŮM re
Dokumentační středisko
Konfederace politických vězňů,
náměstí Kinských 5, 150 00Praha 5 žádá politické vězně,
kteří si odpykávali trest v době
komunistického režimu, aby
posílali dokumenty a vzpo
mínky na vězení a pobyt ve
věznicích a koncentračních
táborech na shora uvedenou
adresu, a to co nejdříve! Zprávy
budou předány Středisku pro
dokumentaci protiprávnosti
komunistického režimu.
Upřímnou soustrast za náš list
jsme vyslovili předsedovi pobočky
Praha bratru St. Stránskému k
úmrtí jeho choti Vlasty. Rozloučili
jsme se s ní 20. června 1994 ve
Strašnickém krematoriu.
v

Pout na muklovský hřbitov do Dáblic
V pátek 1. července v 10 hodin
představitel pobočky Praha
Konfederace politických vězňů a
muklovské Nadace k uctění
památky obětí komunistického
teroru zahájí pietní akt nového
vysvěcení muklovského hřbitova
v Ďáblicích s hromadnými hroby
politických mučedníků i dětí.
O hřbitov pečuje pobočka Praha
a její vedení pozvalo k pietnímu
aktu prezidenta republiky
Václava Havla, jehož projev se
předpokládá, členy vlády,
pražského primátora, církevní
hodnostáře, zástupce armády i
velvyslanectví spřátelených zemí.

Ekumenické
bohoslužby
doprovodí zpěvem členky Rádu
milosrdných sester svátého
Karla Boromejského. Na závěr
k shromáždění promluvil'
arciopat břevnovského kláštera
bratr Anastáz Opasek, někdejší
politický vězeň. K přepravě
poutníků na muklovský hřbitov
budou téhož dne od osmi hodin
ráno pendlovat autobusy od
redakce Českého deníku na
Florenci do Ďáblic a zpět.
Prosíme mukly a jejich přátele,
aby památku našich drahých na
ďáblickém hřbitově uctili
kytičkou.
r

Partyzánka
vzpomíná
V březnovém čísle jsme přinesli
článek s krátkým popisem, co Marie
Hausenblasová zkusila při
vyšetřování a ve vězení. Nyní se
ohlásila znovu. Mimo jiné píše:
"Neměla jsem život lehký a to mne
naučilo poznávat lidi. Ti, co mají
srdce na dlani, poznám hned a proto
jsem měla vězně ráda. Ti, co mají
místo srdce kus ledu - ti nejsou
k ničemu. Kdysi jsem měla v Praze
obchod, celou revoluci jsem prožila
na barikádách a vedle mého
obchodu jsme vařila jídlo pro
barikádníky. Tam jsem se sešla i
s generálem Bartošem. Jako
partyzánka jsem dostala pamětní
medaili za statečnost. Na ko
munisty mám také vzpomínky, ale
smutnější. V r. 1949 jsem byla
zatčena a propuštěna až v r. 1962.
V kriminále v Jičíně jsem byla mezi
prvními, co zahájili hladovku.
Situaci zde zachraňovali estébáci
z Ostravy. Také v Pardubicích to
bylo ostré. Bylo nás obviněno 76 žen
a žádná se nepřiznala, ani při
tvrdých výsleších v Ruzyni. V době
okupace jsem ukrývala vězné z
Kladna přes 2 měsíce, než mohl
odejít přes Šumavu za hranice.
K tomuto dopisu připojuje
redakce malou doušku. Partyzánka
Marie Hausenblasová se dožívá
21.6. 85 let krásného a plodného
života, jenž byl vyplněn prací pro
celek, obětavostí a neustálou snahou
pomáhat tam, kde bylo třeba.
Přejeme ji tedy do dalších let mnoho
zdraví a spokojenosti za redakci i
čtenáře.

Pamětní deska hrdinům
V sobotu 25. června bude v 10
hodin na náměstí Svobody v Žatci
odhalena pamětní deska hrdinům
- obětem komunistického bezpráví.
Bude vzpomenuto pěti popra
vených, kteří skončili svůj život 18.
července 1949 v Praze na Pankráci.
Byli to: kpt. Karel Sabela, nar.
12.12.1917, občan města Žatce, plk.
Josef Gonic, nar. 4.3.1902, pplk.
Vilém Sok-Sieger, nar. 31.12.1902,
mjr. Miroslav Jebavý, nar.
27.8.1911 a Bohuslav Hubálek, nar.
12.1900.
11.
Jedná se o odpůrce
komunistického režimu a členy
protikomunistické
odbojové
skupiny Praha-Žatec. Pořadatelem
akce je KPV, městský úřad a
vojenská posádka v Žatci.
-1-

o dvou letech vězeni v Ně
mecku se vracím přes Pol
sko do Československa. Přes
Polsko? Do Československa? Bůh
suď! Jedeme v sovětských vagó
nech se širokorozchodným kolejištěm z války, vždyť je 25. dubna
1945. Jedeme ale Užeckým průs
mykem. Že bychom tam hned za
hranicemi přestoupili do našich
vozů? Ne! Jedeme do Užhorodu
stále v sovětských vagónech a ptá
me se očima jeden druhého - co
je? Jedeme dál za Užhorod smě
rem k Čopu a lam konečně nebo
snad bohužel přesedáme ze sovět
ských do našich železničních va
gónů. Je noc, ale přesto vidíme
sovětské železničáře. Kéž by Bůh
dal a ty koleje za Užekein by byly
dány o těch několik centimetrů
blíže. Je nám tak nějak teskno,
smutno. Nás pomohli osvobodit
Rusové, Angličané, Francouzi a
Američané, ale v prvé řadě se
osvobodil národ sám, svým proti
nacistickým postojem. Vždyť stu
denti, vojáci již v prvních měsí
cích dali život za republiku. Ko
lik jich bylo potom, nechci domy
slil. Budou to velká čísla, velké
množství zbytečně prolité krve, té
nejčislší,’ nejlepší krve vlastenců
Čechoslováků! Víme, proč umíra
li. Nechtěli to, co momentálně
bylo! Nechtěli smekal před rudým
praporem a hákovým křížem. Ne
chtěli protektorát! Hlavou víří
myšlenky, jedeme a blížíme se k
Trebišovu. Po vlaku se šíří zpráva
od slovenských železničářů, že
podkarpatská Rus už nebude dále
součástí Československé republi
ky. V hlavně mi třeští, mám do
jem, že praskne - nechceme přece
republiku zmrzačenou - nechceme
republiku rudou - ani republiku
růžovou, chceme republiku celou
červeno-modro-bílou. Ano, chlap
če, chceme. Ale přání zůstane je
nom přáním. Kterýsi básník na-

S pisy StB jso u k n ah léd n u tí
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Kdo neměl možnost nahlédnout
do svých spisů, tomu sděluji, že je
to možné. Umožňuje to zákon 256/
92 Sb. (§17) o ochraně osobních
údíxjú v informačních systémech.
Stačí napsat min. vnitra, sekce
utajovaných skutečností, archivní a
spisová služba, pošt. př. 21/ASU,
170 34 Praha 7. V žádosti požádáte
o nahlédnutí do svých spisů a
uvedete své nacionále a rodné Číslo,

"Svědomí" č. 14/1991

Vzpomínky
na doby nedávné
(Dle zachované dokumentace Vlatimila Kána)

psal: Každý chlap dvě lásky má,
pro jednu žije, pro druhou umírá!
Chci být pořádným chlapem - bu
du o tu druhou lásku bojovat a
snad musím i... Uvidíme!
Repatriační tábor v Trebišově
nebyl lákavý. V nových kasárnách
u nádraží se shromažďují repatrianli z Reichu. Je zde hrozná
nečistota. A tak jsme se s několika
kamarády rozhodli, že půjdeme
domů pěšky přes Slovensko a Mo
ravu do Čech ku Praze. Vydali
jsme se přes Tečovce na Košice.
Jak tehdy vypadala naše vlast, to
každý pamětník zažil sám, poně
vadž poznal nejenom osvobodite
le, ale i našel člověka v jeho
pravé podobě a bez jakýchkoli te
orií by dokázal říci, kdo asi byli
praprapředkové člověka. Nesčísl
někrát jsem si tehdy položil otáz
ku, zda vůbec mám právo alespoň
se domníval, že s těmito lidmi
mám společné předky a tudíž jsme
bratři, nebo alespoň příbuzní.
Zvěrstva a ponižování lidské důs
tojnosti nabyla lakového rozma
chu a byla lak ryclile zapomenuta,
že se dnes po několika letech
člověku ani věřit nechce...
Po dvacetidenním putování, již
unaven, sedl jsem v Přelouči do
vlaku a jel ku Praze. Se smutkem
v duši jsem pohlížel na následky
strašné války podél železniční trati

Přelouč-Praha. Ptám se sám sebe:
Dělali tohle také lidé? Přišel jsem
domů a nová rána do duše! Tříle
tý syn mně vůbec nepoznal a ani
nechtěl ke mně jít, ač jsem mu
sliboval vše, co chtěl. Jediné jeho
přání bylo - jdi už strýčku domů.
Až časem se vše urovnalo.
Druhý den, l. j. 15. května
1945, jsem zjistil, že několik
občanů, hlavně majetných, bylo
uvězněno v budově MNV a byli
Idídáni 18ti letými chlapci. Ptám
se, proč je vězníte? Odpověď zní:
Jsou to kolaboranti! Co provedli?
Jeden byl úředníkem okresního
úřadu, druhý prý udal souseda, se
kterým měl neshody a třetí otec
deseti dělí přijal jakýsi dar od
protektorální vlády. Plám se dál,
zdalipak jste zjistili, kdo udal dva
uprchlé židy z transportu, kteří
byli na místě zastřeleni? To ani
vyšetřoval nebudeme, zněla odpo
věď. Víš ty, co by se stalo, kdyby
je Němci našli? Udice! Nenašel
jsem slov, sklonil hlavu a šel do
mů. Co se to s lidmi stalo? Mají
vůbec zdravou soudnost? Na jed
né straně před týdnem byli zba
bělí a teď chtějí zabíjel své spolu
občany?
Co to bylo za logiku, když kde
komu nevadilo, jak nám brali re
publiku kus po kuse, hlavně že
nesebrali zatím nic mně. Ale že
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ohlášení na vrátnici vyjedete do 3.
bydliště při zatčení a dnešní. Pokud
poschodí, kde vám ochotně předají
spis nebyl skartován, můžete si
návštěvu v Praze sjednat. Vyžádat
příslušné složky spisů a určí
písemně, anebo telefonicky na č. 88samostatný stolek. Zde si můžete
11-49, mimopražští muklové
v klidu a nerušeně své složky
s předčíslím pro Prahu 02.
- pročíst, učinit výpisy či opisy.
Budovu sekce utajovaných
Dostal jsem k nahlédnutí jak
skutečností MV najdete na
"skupinový spis státně bezpeč
Vltavském nábřeží (za Národním
nostního vyšetřování", ve kterém
divadlem) v ulici Na struze 3. Po
jsem nalezl doklady o zatčení,

ini bohatší soused nedal pozdra
vem u vrbiček, to bylo po revo
luci 1945 trestuhodné. Byl to jed,
na který doplatily oba naše náro
dy. Žít v takovémto prostředí byla
pro mně duševní muka. Věděl
jsem, že je třeba s lidmi mluvit a
upozorňovat je na nebezpečí, kte
ré nám hrozí z osvobození Rudou
armádou. Ale závist zvítězila nad
zdravým rozumem. Zabíraly se
továrny, statky, živnosti. Potkal
jsem souseda a ptám se, co tomu
říká? Ale nic, je to správné, do
dává, když já mám jenom 25 ha
půdy, lak druhý nemusí mít víc.
Křičím: Člověče, nechápeš snad,
že se to u tvých vrat nezastaví?
Nechápal, snad nemohl, poněvadž
potřeboval ještě 5 ha půdy a sto
dolu.
Čas plynul a přes všechny ná
strahy komunistů se zdálo, že ná
rod se bude pozvolna vracel do
normálních kolejí demokracie, že
se snad lidé budou řídit a začnou
žít podle desatera božích přiká
zání. Ale přišel únor! Republika
přestala být červeno-modro-bílou,
nezůstala ani růžovou, ale krvavě
zrudla. Ponížená vydává prvé
oběti - Honza Masaryk vypadl z
okna. Výkvět národa utíká za hra
nice před politickou mstou a žalá
ře se plní. I já jsem se dostal mezi
poslední. 26. února 1948 ráno vy
šetřovací vazba, StB, později po
licejní vazba v Barlolomějské uli
ci. Jsem svědkem nebývalých pří
růstků, přeplněných cel, až sou
druzi zřídili staronové oddělení na
Pankráci. Potkalo štěstí i mne, i
když jsem Pankrác poznal již jako
Heftling německé kriminální poli
cie. Na Pankráci nás přivítal pan
Pešek, velitel tamního oddělení
StB, tak jak to viděl u svých věznitelů v Reichu. Ano, pane Peš
ku, nebylo rozdílu mezi vámi a
esesáky, byl jste dobrým žákem.
To, co se dělo pod vaším vele-

domovních prohlídkách, rozhodnutí
o vazbě, protokoly o výpovědích,
posudky, usnesení o zajištění
majetku, obžalobu, protokol o
hlavním líčení, rozsudek, takže
každý si může zopakovat celou tu
kalvárii, kterou prožil on i jeho
rodina. Dojemné je číst zadržené
dopisy manželky po čtyřiceti či více
letech. Možná, že si ve spisech

ním, to bezpráví a násilnosti na
bezbranných a čestných lidech va
šich spoluobčanů nemohu soudil,
i když bych velice rád. Věřím, že
historie si sjedná spravedlnost.
Velice mě mrzí to, že asi nebudu
moci v pravé chvíli přispět na po
moc spravedlnosti a vylíčit pocity
své i mých kamarádů, když jsme
jako slušní a čestní lidé byli vy
staveni pouhé tři roky po válce
zvěrstvám, která se od oněch gestapáckých lišila jenom v leto
počtu. První obětí naší nové de
mokratické československé StB,
kterou jsem na vlastní oči viděl,
přinesli od výslechu v prostěradle.
Původně bylo asi bílé, ale béhem
transportu v místech, která byla
nejblíže k zemi, zarudlé krví. My
slím, že chodbař, jinak pan farář
Houžvička z Libně, zná jeho jmé
no. A soudruh velitel Pešek zná
svoji oběť určitě.
Člověk bestie zahodil rudou
škrabošku s hákovým křížem a na
sadil si rudou Škrabošku s hvěz
dou. Zbývá otázka Sybilina pro
roctví a nechci ani domyslit, kdy
by další náš člověk bestie začal
šilhat a nasadil si škrabošku MaoCe-tunga. Mám neustále pocit, že
jsem se zbláznil buď já, nebo ná
rod.
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přečtete i něco, co Vám nebylo
dosud známo. Pracovníci této sekce
vyjdou každému - dle mé zkušenosti
- ochotně vstříc.
Jiří Krotký, Most

"V'érn± zůstali”
č. b/94

A je tu nová rána. Prezident
Dr. Beneš se vzdal úřadu v té
nejnevhodnější chvíli. Poslediú
jakási záruka demokracie zmizela.
A Klement Gottwald byl naším
Národním shromážděním zvolen
Benešovým nástupcem. Myslím,
že Kléma by tehdy byl ochoten si
nechal na hlavu posadil i korunu
svatováclavskou (našla by se snad
v Leninově učení příslušná poučka
o tom, že jako první dělnický pre
zident má na to právo). Balzamo
vání vrcholných představitelů ko
munistického hnutí po jejich smrti
silně připomíná otrokářský systém
faraónů starého Egypta a snad by
to prošlo i se Stalinovým pože
hnáním). Gottwald po zvolení do
úřadu byl na mši svaté v katedrále
sv. Víla, kterou sloužil vynikající
syn českého národa, pan arcibis
kup Beran. Co s ním poté Kléma
provedl, je všeobecně známo.
Začínám se přizpůsobovat. Hla
vní líčení Státního soudu už nebe
ru jako ránu, ale jako osud. Ne
jsem si ještě zcela jist, zda jsem se
zcela nezbláznil, ale přesto, že mi
nikdy nebyl doručen rozsudek, pa
matuji si přesně, že pan prokurá
tor mluvil o nás obžalovaných, ja
ko o zrádcích národa a náš pan
obhájce žádal přísné potrestání
nás, svých svěřenců, kterým měl
pomáhat najít polehčující okolnos
ti. Rozsudek zněl pro mně 6 let
těžkého žaláře, čtvrtletně s jedním
tvrdým ložem,- 20 tisíc korun po
kuty a další 2 měsíce těžkého ža
láře (podotýkám, že veškerý ma
jetek mi byl zkonfiskován již před
soudním jednáním), konfiskace
poloviny majetku, který jsem už
nevlastnil a ztrátu občanských
práv na 5 let. Zákon na ochranu
republiky ze mne udělal vlasti
zrádce se vším, co k lomu patřilo.
Číslo 231/1948 nikdy nezapome
nu. Rozsudek těžkého žaláře mně
velmi mrzí, poněvadž mám dvě

svobodu. Jediný dozorce Pinďa
řve: Na baráky! Dozpíváme a jde
me. Tedy nevzali nám jenom kus
republiky, neberou nám jenom
nerostné bohatství naší vlasti, ale
snad budou chtít i životy těch nej
lepších. Je vůbec možné v civili
zovaném světě něco podobného?
Co to je za kulturu, která musí
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mít ostnatý drát a strážní věže s být znovu za přispění komunistů
kulomety kolem táborů, ve kte zotročeno?
Jsem rozhodnut nebránit se
rých žijí lidé, kteří se provinili
tím, že takovouto kulturu nechtě I osudu - lépe jít na šachtu, než
jí? Ozve se vůbec někdo v tomto trpět nedostatkem a zimou ve
státě nebo ve světě proti tomu, co Vikmanově. Štěstí mi přálo, říkám
se děje v malé zemi Českosloven sám sobě, když nás 660 šťastněj
sku, které snad bylo nedávno ších dodává Vikmanov na Svor
osvobozeno jen proto, aby mohlo nost. Nákladní auta tam na trase

opravy obstarával Václav, na práce
a přiložil ruku k dílu.
A nedá si pokoj, i když ruka už se
na psaní třese, píle ho neopouští.
Přejeme Ti, Václave, dobrý
zdravotní stav a dá-li TI Bůh dosti
sil, abys ješté dále tvořil.
VI. Lapáček
bytelné a pohodlné, z dobrého dřeva.
Ozdobnou kovovou mříž do dveří
zhotovil rovněž on. Když byla nutná

dohlížel

rekonstrukce dómu a instalace
nového elektr. vedení, toto i další

nikdy nebude dost poděkováno.
Seděl jsem v kapli v lavicích, které
vlastnoručně zhotovil. Krásné,

poradci prohlížejí české chlapce a
ohmatávají jim svaly a hlavně již
plánují, kolik ruděnky přibude z
českých mozolů a krve. To také
patří k osvobození? Ne, stokrát
ne!!! Je to sprostá krádež - neje
nom území republiky, ale i ne
rostného bohatství, které nepatří
jenom komunistické straně, ale
všem občanům státu a jeho bu
doucím generacím.
Je po komedii. Vsjo polúčiŠ. Ve
vikmanovském táboře již je vidět,
co všechno dostaneme. Na jednu
osobu 1/2 litru vody - na umytí tě
la, nádobí a k pití. Opravdu vsjo.
Ještě 1/4 kg chleba na den a
otrockou práci v lomu Stráž s po
věstným StB Švarcem. Vodovod,
Kravín, Hroznětín a už nevím,
která komanda ještě existovala.
Aby nám trochu přiblížil civilní ži
vot, pokusil se mjr. Masopust, ve
doucí AUS o sestavení hudebního
kroužku a povedlo se. První vy
stoupení po 14 dnech vyvolalo

v utrpení. Tento tichý, pracovitý
hoch udělal pro město tolik, že mu

špión, da? No, kak charašó ty rabotat búděš, palúčiš chleba i mjaso
i papirosy a kak bólše rabotat bú
děš, palučiš i pálenku." Sovětští

nadšení mezi osazenstvem tábora.
Docela se těším na příští neděli.
Pochod vikmanovských kamarádů
a vikmanovskou polku. I když to
silně připomíná nové otrokářské
divadlo se stejným začátkem, kon
cem a planým slibováním. Jsme o
120 kamarádů slabší, ale jenom 3
dny. Přijíždí nový příděl z Bra
tislavy. Pět autobusů. Druhý den
znovu 5 autobusů z Pankráce. Stá
tní soudy pracují na plné obrátky
asi proto, aby moloch molodče byl
uspokojen. I zástupce pankrácké
ho velitele vězeňské stráže při
vezli.
Zastřelen prý na útěku v ko
mandu Vodovod byl por. čsl. ar
mády Sluka. V táboře je vzruch.
Kamarádi říkají něco jiného. Šel
na velkou stranu a když seděl na
bobku, byl asi ze vzdálenosti 40 m
strážným StB zezadu zastřelen. V
poledne přijelo pohřební aulo
před škrabárnu brambor a po ma
lé chvíli vynesli rakev se zavraž
děným Slukou. Celé osazenstvo je
před baráky se smeknutými čepi
cemi a v očích slzy. Rakev je na
ložena a auto se rozjíždí. Do toho
se ozývá nějaké dunění, jenže to
je naše československá hymna na
rozloučenou kamarádovi, který
položil život v české zemi za její

pitelstvo města Pardubic, které na
návrh prim átora MUDr. Zd.
Stránského udělilo čestné občanství
města pěti jednotlivcům, mezi nimiž
byl i Václav Metelka, náš bratr

sladili nám páni kolaboranti zna
menitě. Vždyť v kancelářích, brigadýri, předáci, všude samý kola
borant.
A hned druhý den ráno přišli
další přátelé. Tři pánové v civilu

při nástupu celého tábora. Co to?
Co slyším? Mile se usmívající pán
v civilu sahá kamarádovi na svaly
a ptá se: "Z ktorej ty gubernii? Ty

Loni 31.5. zasedalo Z a stu 

vírali nás a ted' došlo na vás. My
vám život osladíme!" A opravdu

Kulturní
sloupec

MUKL ČESTNÝM OBČANEM

nezletilé děti - kluky a manželku,
která si už svoje užila mým téměř
tříletým vězněním za okupace.
Problém, který vyvstal s možností
emigrace mé osoby v únoru 1948
z ústředí ČSL. zmizel z mých my
šlenek. Ztráta cti? Neznám cti li
dově demokratické. Ale znám
čest národní, znám čest člověka,
který nezhřešil proti lidské spo
lečnosti. A konfiskace majetku?
Svoboda je již zkonfiskována a jak
se zdá, majetek nebude mít nikdo
- budeme žít v lidově demokratic
kém zřízení bez majetku, bez svo
body a beze cti.
Dveře cely se otevírají a slyším
své jméno. Rozkaz balit, odjezd,
rychle. Vyjíždíme několika auto
busy z pankrácké věznice. Jede
me, ale zatím nevíme kam, prý
snad Plzeň-Bory. Velitel vyšetřo
vací vazby, vrchní dozorce Sysel
mi šeptá - do Jáchymova. Děkuji,
pane veliteli, alespoň vím, kam.
Je pět hodin ráno, jedeme přes
Smíchov kolem Bílého beránka k
Unhošti. Karlovy Vary a dál k
Vikmanovu. Náhle autobus zasta
vuje a slyšíme stručný povel.
Všechno ven! Ano, jsme na Vikmanově a pan velitel ústředního
tábora StB Brouček nás přebírá.
Další rozkaz. Převléknout a na
ubikace. Je sice odpoledne, ale
mám dojem, že je hluboká noc a
sním. Vždyť slyším jenom němec
ky, kde to jsem? Ještě v Dachau?
Ale ne, chlapče, jsi v zemi, která
dala světu Husa, Komenského,
Masaryka. To jenom odsouzení
zrádci a kolaboranti nás vítají se
slovy: 'Vy kurvy, nedávno jste za

Opojná vůně Dvořákovy hudby
8. září 1991 jsme slavili vý
znamné výročí 150 let narození
Antonína Dvořáka, velkého skla
datele, který proslavil naši hudbu
na širokém světovém fóru. Činili
jsme tak s pocitem vděčnosti za
štědrý odkaz bohatého a krásného
umění, jaké nám zanechal.

Bez Dvořáka by nebyla podoba
naší hudby úplná. Po zakladatel
ském zjevu Bedřicha Smetany, je
hož řada děl vytvořila naše vědo
mí lidské, etnické i státní, násle
doval zjev Dvořákův, ne aby na
podobil, co již před ním byl ne
překonatelně a s konečnou plat
ností vyvoláno v život, nýbrž aby
na tomto dobytém území pokračo
val a zprostředkoval i další vývoj
v osobnostech svých žáků.
Dvořák vyrůstá z rodné prsti.
Osud mu určil velkou zahraniční
kariéru, jejíž průběh absolvoval
jako nezbytnou nutnost a jejíž ne
obyčejná sláva mu nezatemnila ja
sného ducha. Vždy bude myslet
na návrat a těšit se na rodinu, své
holuby a zahradu. Ve své tvorbě
se nepřizpůsobí tematicky cizině,
která si u něho objednává nová
díla a předloží zahraničním poslu
chačům to, čím je právě zaujat, a
to jsou ovšem většinou domácí
látky. Tak se dostane do Leedsu
oratorium s námětem o pokřesťanšténí Čech v 9. století (Svatá
Ludmila). Stejně je obeznámí s

Erbenovou baladou o svatebních
košilích. Jistě by dychtiví návštěv
níci anglického festivalu přijali s
povděkem námét z jejich historie.
A podobných libret by se bylo na
šlo dost. Ale Dvořák se nikdy nepodbízel a asi ho taková myšlenka
ani nenapadla. Slávu získal svou
osobitostí a českým charakterem
hudby a po celý život zůstal v této
linii. Jen lak mohl ovšem vstoupit
do světového kontextu hudby,
který do sebe přijímá jen originály
- a Dvořák od doby své umělecké
zralosti až do konce byl původní a
nekompromisní.
Osvědčil se po této stránce za
amerického pobytu, když byl po
zván do New Yorku. Ve vlastních
skladbách z tohoto období se jimi
poklonil hostitelské zemi. Vyjádřil
to, co ho zaujalo a co považoval
za umělecky cenné. V každém
případě zůstal sám sebou. Říkal
tomu české muzikantství a nikdy
tuto sféru neopustil.
Byl typ introvertní, který by byl
považoval za neslušné mluvit s ně
kým o vlastních citových problé
mech, hudebně však vyjadřoval
své emoce svobodně, protože
hudba není významově konkrétní.
Svěřoval se hudbě bez zábran, a
proto rozvinul velikou citovou
škálu bez jakýchkoli ohledů a fa
lešného ostychu. Proto je v této
sféře Dvořák stále živý, neboť je

obecný.
Rodový původ a bytostný sklon
ho vedly k folklóru. V mnoha je
ho dílech vystupuje do popředí je
ho sálavá melodika a strhující ryt
mus. Mluví z toho jakási prasíla
hudby, jakási magie Orfeova,
ovšem slovansky slunná a vyzařu
jící zdraví. Zvítězil v cizině Mo
ravskými dvojzpěvy a Slovanskými
tanci. To je pochopitelné. Nic tak
svěžího a bezprostředního jinde
neměli a nemají. Dvořák tím ovli
vnil Vítězslava Nováka a zapůso
bil i na Janáčka a Bohuslava Mar
tinů. Dal tím velký inspirační po
pud další české hudbě.
Po idealizaci venkovského živo
ta u Smetany - ve své době nutné
a vývojově plodné - je tento syn
venkova ve svých operách už cele
u skutečných lidí. Realita ostře
viděná doplňuje u něho nádher
nou lyriku milostnou, zejména v
jeho obou posledních operách,
kde se ve zvukovém kouzlu Dvo
řák už přibližuje impresionismu.
Antonín Dvořák je osobnost
umělecky bohatá a může být pro
spěšná každé společnsoli, která se
k ní obrátí. Humanismus jeho du
cha bude působit vždy ušlechtile a
krása jeho hudby je nevyčerpatel
ná.
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Jáchymov-Vikmanov jezdí nepře Je poledne. Hlad a ničevó. Bude
tržitě. Těžba se zvyšuje, tábory už večeře, ale rozdělení na směny
nucených prací uranových dolů je hned místo oběda. Dostáváme
potřebují pracovní síly. Náš velký modráky a poněvadž gumové boty
bratr čeká na dar od svého malé zatím nejsou, musí každý nastou
ho bratra na uran. Na svornosti s pit do práce v tom, co má na no
rancem na zádech stoupáme po hou. A už vím, co mně čeká. Pů
stovkách schodů, které snad mají jdu ve 21 hodin na nástupiště a
konkurenci jenom v Mathausenu. zařadím se do party Pause 10

patro...
Pozn.: Předčasné úmrtí nedovo
lilo bratru Klanoví dokončit zapo
čaté. Bůh mu dej lehké odpočinutí!
Josef Koudelka

* * *

