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Nespokojení zemědělští
restituenti sě organizují
PRAHA (egif- Dne 12. prosince tooklamaným restituentům, ale
hoto niku se v půl desáté dopoledne i vládou přehlíženým seskupením at
sejdou opět, restituenti v budově mi- ,profesionálním, jako jsou lékaři, tak
nisterstva zemědělství ČŘ v Praze na sociálním skupinám, cožjsou např.
Těšnově v místnosti'40(L VčeraTnás penzisté a mladé rodiny, “ řekl nám
o tom informovali po schůzce Klubu ing. A. Dušek. Klub by neměl být po- ■
oklamaných sametem (KOS) před {liticky svázán s žádnou stranou. „Klub
stavitelé tohoto nového seskupení, foklamaných sametem jsme iniciova
ing. J. Matějů a ing. A. Dušek. .,4
li z toho důvodu, že unás přibývá ne- ,
Na jednání má být zvoleno před ýen nových křivd, ale evidentně se ně?
sednictvo a zástupci šesti ustavených WdrzujiTuiská práva. konstatoval
sekcí Protože nás denně telefonicky üng. J. Matějuu,wn&va, platná v ČR
i dopisy množství našich čtenářů žá ^bd 18:8. 1992, slouží jen jako vstudá o telefon na oba představitele KOS, *penka ČR do Rady Evropy cek dodáváme k. dispozici, po dohodě s" ing. ‘končení diskriminace obětí bývalého
J. Matějů, jeho pražské telefonní Čís režimu. Všeobecná deklarace lid- '■
lo: 43 97046. Během jednání klubu bu ýsJcýchpráv,, vydaná Spojenými ná- \
de ňavržeiTi první z představitelů na- i .rody v roce 195Ir se u nás nerespek
ší politické scény na udělení sošky Ei- i tuje. To se týká článku 17, bodu 2 ří
chmanna, která má symbolicky při- ' kajícího, že nikdo nesmí být svévolně
pomenout nové vzniklé křivdy. ; zbaven svého majetku, ale i dalších
„Členství v KOS chceme nabídnout \ \Článků.“
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1. “Reflex”: Seznam příslušníků StB Drahy a. Středočes
kého zraje nejenom jmenný', ale i fotogra
fický. Ohybující fot og f i o jsou patrno u
tech estabáků vyjmuty proto, aby nedošlo k
jejich snadné icentifikaci.
2. Vladimír Hojný: Výpověď na UDV k zadržení na 2x48 hod.

RES PUBLICA

2.- Ho

BIČ 47213

vycházelo
obnoveno

1 9 7 3
1 9 8 7

Háklad: 5'? výtisků

- 1 9 7 5
ročník 12číslo 48

T------------------------------------------------------------------------ --------- ?--------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------

........

•

- ♦ -- • > J

Toto edóljjií má lo.i.ie n:p Je sncsti, které sé
pokusím upřesnit. P-jkud se týká stíhání Lívan
ce a spol. tak rozhodně nemám v úmyslu ďoycn
docílil dvojího odsouzení za stejnou
ÚŘAD PRO DOKUMENTACI
věc. Ve skutečnosti jsem stížnost po
dal nroti konkrétním třem estébákům,
A VYŠETŘOVÁNÍ
kteří mne drželi nepřetržitě 2 x 48

NřcrižURovANÉ
NOVH.Y
Úřední

' Veveří 1 ’

íga oo BBhie x

hodin /ne jak se $íše 2 x 24 hod./ na
Ruzyni ve speciálním estébáckém separé o čemž Jsou veškeré dokumenty zni
čeny. Podle vyšetřo
záznam
vatele to je poruše
ní zákona j ako prase,
nebot zadržení není
nijak zduvcdněno..VH.

Dnešního dne se dostavil na telefonické předvolání vyšetřovatele
PČR ÖDV Praha, do služebních místností Barto lomějská 10, Praha l
pan Ing.
Hajný
V (_adimi r,na r . 11.4. 1939, ČSA 34, Šumperk,
totožnost ověřena, který byl vyzván k podání vysvětleni ve smyslu ústa*
noveni § 153 odst. 5 tr.řádu, že vysvětlení nesmí být požadováno v
případě, že by jím porušil
zákonem výslovně uloženou nebo uznanou
povínncst mlčenlivosti, dále že vysvětleni může odepřít v plřípadě,
že by jím způsobil nebezpečí tr. stihání sobě,svému příbuznému souro
zenci jak uvedeno v § 100/2 tr-řádu, a uvádí:
Byl jsem dnešního dne vyzván vyšetřovatelem k podání vysvětlení
k mému podání ze dne 7.8. 1994.Dost avi l se proto na ÓDV proto, že
vyšetřovatel potřeboval uvést podrobnější skutečnosti, které podání
neobsahuje.
Dále uvedl, že má dojem, že se věci a dění ohledně vyrovnáni se
s minulostí ohledně protiprávnosti komunistického režimu nehýbou
dopředu. Domnívá se dále, že by stát z vlastní iniciativy měl důsledně
ji řešit případy a to případy zejména z 50tých let.
Dále uvedl, že ví o proběhlém soudním řízení u Vyššího vojenského
soudu v Táboře, kde byli souzení pánové Lorenc,Kind p Vykypěl a to
i za trestnou činnost, která je předmětem jeho po dá ní.Uvádi, že tehdy
žádné oznámení v souvislosti se svou osobou v tomto případě neučinil
a činí tak dodatečně až nyni.Souh lasi l s tím, že v právním státě,
kde již případ skončil pravomocným rozsudkem nelze dále již tutéž
osobu dále opět stihat.
Skutečně byl zajištěn na 2x 24 hodin ode dne 27. 10. 1988 v cele
ve věznici Praha 6, Ruzyně, kdy byl propuštěn až dne 31.10.1988
ráno kolem 07.30 hodin a to spolu s Lenkou Mařečkovou.Při zajištěni
dne 27.10.1988 byli příslušníci Stb slušní, byli slušní k němu i ve
věznici v Ruzyni. Pamatuje si, že při dodání do zajištění snad
podepisoval protokoly o zajištěni, byly to růžové protokoly.Po 24
hodinách byl odvezen k výslechu do kanceláře v Nádražní ulici na
Ppaze 5 na po l ici i/tehdejši VB/,vys lechnut a opět odvezen do Ruzyně
na 24 hodin.Ani zde si přesně nepamatuje, zda podepisoval protokoly.
Pan Ing. Hajný byl seznámen s rozsudkem WS v Táboře ze dne
30.10.1992 č.T 8/91 a usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne
11-13.5.1993 kterým uvedený soud projednal odvolání shora uvedených
proti rozsudku a ztotožnil se s právním názorem vyšetřovatele s
tím, že je zde na místě věc od ložit,nebot pachateleé byli již pravo
mocně odsouzeni. Poté byl výslech ukončen v 11.00 hodin. Oznamovatel
žádá o vyrozumění s výsledky vysetřování,zas láni usnesení a kopii
tohoto úřední ho zá

Vyslechl
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zapsal:
PospTsil Josef

PŘIPRAVUJEME SEZNAM PŘÍSLUŠNÍKŮ STB PŮSOBÍCÍCH NA FEDERÁLNÍ ÚROVN^

Kromě samotného vedení a funkčního útva
ru, který byl jakýmsi mozkovým centrem StB,
tvořily Správu StB Praha tři výkonné útvary. Prv| ní odbor byl určen k boji proti „vnějšímu nepřite« li“. Centrem zájmu jeho pěti oddělení byla kontö rarozvědná činnost proti západním rozvědkám,
především USA a Německa, kontrola zastupitel
ských úřadů, rozpracování západních občanů,
našich turistů, studentů-stipendistů a navrátil
ců. Dále ochrana hotelú, vojenských objektů So
větské armády, ČSLA a podobné. Činnost pří
slušníků 1. odboru by mohla být hodnocena jako
nutná a prospěšná, kdyby nešlo o komunistic
kou kontrarozvědku podle sovětského vzoru
plýtvající prostředky i masovou agenturní sítí.
Druhý odbor, který nás nejvíce zajímá, byl za
měřen na boj s „vnitřním nepřítelem*. Tímto po
jmem se rozuměli „exponenti pravice“, umělci,
novináři, spisovatelé, mládež, vysokoškoláci,
bývalí představitelé „reakčních“ stran, „kontrarevoluční organizace“, sionisté, obrozené strany
NF, troekisté, maoisté, katolická i nekatolická
církev atd. (Omlouváme se za použitou, leč pů
vodní terminologii.)
Třetí odbor se zabýval ochranou českoslo
venské ekonomiky. Jeho pět oddělení postiho
valo problematiku výpočetní techniky, energeti
ky, elektrotechniky, leteckého průmyslu, metra,
ale i učňovské mládeže.
Celkem sloužili v říjnu 1989 na Správě StB
Prahy a Středočeského kraje 803 příslušnici
StB, z toho 102 přímo ve druhém odboru, 76 na
obvodních odděleních v Praze a 132 na odděle
ních ve Středočeském kraji.
Takto tedy vypadal 2. odbor Správy StB
Místo děje: Václavské náměstí 30. 8. 1988. Tehdejší pplk. Jiří Bytčánek
Prahy a Středočeského kraje těsně před lis
(vlevo) se svým kolegou kpt. JUDr. L. Kobrlem dohlížejí na činnost svých
topadem 1989.
REDAKCE
podřízených.
q
du?

2. ODBOR: vedeni “

Í1

vy j mu 1
foa z jakého dav o

21.8.88
tento dok
tor major
zmlátil do
krve na
hár.třídě
V»Hajněho

plk. JUDr. BYTČÁNEK Jiří
náčelník Správy StB Prahy a Středo
českého kraje

VSRS = vedoucí starší referent specialista
SRS = starší referent specialista
SR = starší referent
kpt. JAROCH Vladi
mír, náčelník, nar. 24.
5.1947 Úvaly

mjr. JUDr. ŠÍPEK Zde
nek, zástupce, nar. 1.
10. 1949

mjr. JUDr. NOVOTNÝ
František, zástupce,
nar. 27. 6. 1947

1. ODDĚLENI: církev, sekty

kpt. JUDr. KAREL
Jan, VSRS, nar. 26. 3.
1955 Nymburk

npor. SVOBODA Ota
kar, SR, nar. 12. 12.
1953

kpt. ZEMAN Jindřich,
SR, nar. 30. 3. 1951
v Praze

amnestie byl režim doslova dotlačen
našimi západními spojenci s pří
slibem, že se dostaneme alespoň
Dne9.5.t.r. upynulojiž třiatřicet z částečné mezinárodní izolace!
let od vyhlášení amnestie zdejším
Po letech - mnozí po mnoha - •
komunistickým režimem na jsme bez poděkování vraceli
paragrafy týkající se i politických přidělené vězeňské svršky a znovu
vězňů. Oficiálně - tedy lživě a se oblékli do svých oděvů, ve
pokrytecky se tvrdilo, že u nás žádní kterých jsme byli zatčeni. Mnohým
političtí vězni nejsou, zatímco nás oděv chyběl. Po důsledných
byly tisíce! Při pořádaných triádách osobních prohlídkách, abychom
v místech našich vězení se nám otrlí nepronesli něco "na památku", jsme
náčelníci snažili namluvit, že strana byli postupně propouštěni, nikoli
a vláda se pro ni rozhodly v dů ale všichni! Aby naše odchody
sledku své moci a síly. Vítr vanul z komunistické "starostlivé péče"
zatím odjinud! K vyhlášení nebyly příliš radostné, na to

Návraty

vnitřní skupina:

prap. ZAJÍCOVA Iva
na, SR, nar. 24. 10.
1958 Kladno

npor. KOŽELUH Jiří.
SRS, nar. 26. 2. 1952
Nový Bydžov

pamatoval příslušný zákon
podmínkou na deset let! Stačilo
dopustit se ve stanovené době
nějakého činu a prominutý trest by
nám byl připočten...
Pocit znovuzískané svobody a
prvé krůčky v ní? To je něco
úžasného a jen těžko popsatelného!
Poslední ohlédnutí na věznici nebo
koncentrační tábor, aby nám tato
místa nikdy nevymizela z paměti a
myšlenky plné nejvroucnějších citů
směrovaly k našim domovům...
Domov? Domov pro každého? Po
našich zatčeních bylo jednou z pr
vých starostí estébákú a jejich

mjr.. JUDr. DOLANSKÝ Jan, SRS analy
tik, nar. 31. 8. 1941
v Praze

kpt. BŮŽEK Pavel,
SRS, nar. 27. 2. 1951
Kladno

por. FRÍDL Miloslav,
SR, nar. 24. 1. 1955
Mělník

kpt. JÍRA Zdeněk, SR,
nar. 5.10. 1950 J. Hra
dec

přisluhovačů rozbití rodin, aby tak
zničili poslední nejniternější vztahy
lásky, které nám v dálavách zbyly.
V řadě případů se jim to, žel,
podařilo. Převážná většina našich
statečných manželek, na které plně
dolehla tíha starostí, mnohde i
nouze si uchovala čistý štít a spolu
s námi trpělivě nesla společný těžký
kříž až do konce. Staly se tak
hrdinkami, které obstály v nej
těžších podmínkách manželství!
Jim na prvém místě patří
poděkování a úcta s trvalou vděč
ností a láskou! S nevýslovnou
radostí jsme se proto k nim vraceli'

Cesta méně šťastných vedla jen
příbuzným nebo kamsi do ne 
známa... Do mnoha manželských
svazků mezitím zasáhla i smrt a
cesta vracejících se sm ěřovala
k jejich rovům se vyplakat...
Tisíce našich spoluvězňů se
svých návratů nedočkalo vůbec.
y^M nozí vydechli naposledd při

Vedení S StB Praha a Sela

Nejde nám o senzaci, ale o pojmenování zla

k

Státní bezpečnost byla organizace, která stá
la na vrcholu pyramidy zla. Do svých sítí, ať
už jako přímé oběti, nebo spoluviníky, zatáh
la statisíce občanů. Dodnes je však zaobalena do tajemného hávu jakéhosi nadosobního
zla. Přitom její činy byly až příliš konkrétní.
Dnes se objevují tzv. divoké seznamy agentů
StB - tedy lidí, kteří stáli v hierarchii Státní
bezpečnosti na nejnižším stupni. Ti, kteří je
využívali, dosud svému odtajnění unikají.
Oprávněné na to poukázal prezident Havel
po zveřejnění seznamu agentů-novinářů.
Naše redakce zastává názor, že zveřejnit by
se měla v první řadě jména těch, kteří ono zlo
s'- ‘uzpůsobovali či byli jeho přímými vykor.. ,,..ťeli.
Podařilo se nám získat seznam 2. odboru
Správy StB Prahy a Středočeského kraje, te
dy těch, kteří se bezprostředně podíleli na
boji proti tzv. vnitřnímu nepříteli (jde o ty, kte
ré si našinec vybaví pod běžným termínem
estébák). Rozhodli jsme se tento podivný do
kument otisknout. Nejde nám o senzaci, ale
o to, poprvé po čtyřiceti letech konkrétně po
jmenovat nositele zla, vzít věci „nadosobní
rozměr“, dokázat, že vše tvořili konkrétní li
dé.
Rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 61/1975
byla k 1. lednu 1976 zřízena Správa SNB hlav
ního města Prahy a Středočeského kraje, v je
jímž rámci - stejné jako v každém jiném kraji působily dvé složky: VB a StB. Oproti jiným kraj
ským správám se pražská lišila zejména výraz
ně vyšším počtem příslušníků. Logicky. V Praze
se pohybovalo zdaleka nejvíce nepřátel socialis
mu. Pražská StB měla složité a dopodrobna roz
pracované členění, prostřednictvím kterého se
snažila zasahovat a kontrolovat všechny oblasti
společnosti. Její postavení v rámci StB bylo výji
mečné, stejně jako její brutalita.

2. ODDĚLENÍ: antisociolistkké sily

]. ODDĚLENI: církevní sekty

ppor. BERÁNEK Vla
dimír, SR, nar. 19. 3.
1960 Nymburk

npor. IROVSKÝ Ladi
slav, SR, nar. 16. 4.
1957 Nové Město na
Moravě

kpt. VOLF Stanislav,
SR, nar. 7. 10. 1947
Kladno

kpt. PELC Karel, SRS,
nar. 23.10.1953 Klad
no

npor. ing. BROŽEK
Miloš, VSRS, nar. 22.
11. 1956 v Praze

por. RNDr. JANOV
SKÝ Zdeněk, SR, nar.
21.2. 1953

por. GÄRTNER Karel,
SR, nar. 27. 10. 1955
v Praze

npor. KALINA Anto
nín, SR, nar. 1.5.1957
Martínkov

por. HVĚZDA Bohu
slav, SR, nar. 17. 10.
1956 Rakovník

kpt. JUDr. JINDRA Mi
loš, nar. 31. 12. 1956
v Berouně

kpt. VOLEK Jaroslav,
SR, nar. 29. 5. 1947
v Praze

kpt. SUVA Stanislav
SRS, nar. 15. 3. 1947
Bohosudov

npor. Aleš Pluháček,
SR, nar. 17. 1. 1959
Boskovice

pprap.
ŘEZNÍČEK
Ivo, SR, nar. 28. 5.
1965 Rakovník

stržm. PETŘÍČEK Jo
sef, SR, nar. 21. 11.
1965 Čáslav

ppor. MIKULKA Jan,
SR, nar. 15. 4. 1966
v Praze
x

mjr. BLÁHA Franti
šek, SR, nar. 2. 4.
1945 v Praze

kpt. PaeDr. ARNOŠT
Petr, SRS, nar. 18. 6.
1957 Louny

kpt. JUDr. BERAN Pe
tr, SR, nar. 15. X 1952

2. ODDĚLENÍ: ontisocialBtické sily

npor. ing. BUDIL Ivan,
SR, nar. 17. 10. 1957
v Praze

kpt. DOUBEK Jaro
slav, SR, nar. 28. 7.
1954 v Berouně

2. ODDĚLENÍ: antisodaíistické síy

kpt. JUDr. HAVLÍČEK
František, SRS, nar.
15. 2.1950 v Praze

por. 23FČÁK Ludvík,
SR, nar. 11. 1.1960

3. ODDĚLENÍ: mládež

2. ODDĚLENÍ: antisodaíistické sřy

kpt. JUDr. MAREČEK
Vladimír, SRS, nar.
20. 8.1953 Slaný

npor. JAKUBÍK Ladi
slav, SR, nar. 21. 1.
1958 Žllna

kpt. POLÁK Svato
pluk, SR, nar. 25. 7.
1948 v Praze

por. JANÁK Jindřich,
SRS, nar. 25. 3.1958

mjr. JUDr. PRCHAL
Antonín, VSRS, nar.
19.11.1949 v Praze

4. ODDĚLENÍ: ideově diverzní centrály

3. ODDĚLENÍ: mládež

por. ing. HERMAN Lu
boš, SR, nar. 11. 6.
1^62 v Praze

por. HRDLIČKA Jaro
slav, SR, nar. 16. 1.
1956 Podbořany

nelidském vyšetřování, při kterém
byli ubiti, jiní zlikvidováni
zastřelením "na útěku", jak bylo
lživě sdělováno pozůstalým, někteří
podlehli ďábelsky promyšleným
úkladům, další zkosil uran a hroby
všech těchto obětí teroru a násilí
jsou většinou kdesi v neznámu. Ani
urny zpopelněných nebyly rodinám
vydány, protože nenávist slouhů zla
vůči odpůrcům byla bezmezná!
Jsme šťastni, že komunismus
v Evropě byl poražen bez boje, že
můžeme svobodně mluvit i psát o
jejich zločinech a hlavně mladým,
kteří jej nepoznali jej představit

por. ing. PEŠEK Mi
chal, SR, nar. 17. 1.
1964 Jičín

v jeho skutečné, nelidské podobě,
aby tím spíš odolali jeho svodům
"dalších zářných zítřků" a nedali se
jím nikdy oklamat! Nejmohutnější
vlna odporu proti komunismu se u
nás vzedmula po únoru 1948 i za
cenu krve, oprátek a vysokých
trestů vězení! Bohu budiž dík, že
všechny oběti protikomunistického
odboje dosáhly svého cíle a nebyly
marné.
Josef Holan, Hrochův Týnec

c.

3A

pprap. PETR Josef,
SR, nar. 22. 2. 1965
Kladno

nstržm. VR8ICXÝ Pe
tr, SR, nar. 13. 11.
1964 Třebíč

kpt. JUDr. JANDA Ra
doslav, VSRS, nar. 23.
3. 1953 v Praze

kpt. CHUDOBA Vlád
mír, SR, nar. 8. 6.195
v Praze

17 LET NA L UZKU

PhDr. Nataša Adamová se
narodila 26.6.1924 v Turnově, tedy
před 70 lety. Zatčena byla v létě
1949 a v červenci 1950 byla
odsouzena k 20 letům odnětí
svobody. Pro svůj odvážný výrok u
soudu, že příslušníci StB
vyšetřovance biji a týrají, nesměla
odejít na komando a celých 11 let,
až do amnestie c r. 1960, prožila ve
věznicích na Pankráci a v Par
dubicích, kde prodělala řadu
nemocí. Dokonce třikrát měla zápal
plic, spálu, infekční žloutenku, lbe
a domů se vrátila s podlomeným
zdravím. Dnes je upoutána na lůžko

a jen několik věrných přátel, kteří
se o ni starají, dovedou ztlumit velké
bolesti, které překonává svou
vzácnou trpělivostí již 17 let. Mezi
přátele, kteří umí přinášet potěšení,
patří i měsíčník Věrni zůstali, na
jehož každé další číslo se vždy těší
a kterému děkuje za zpestření
jednotvárného života. Za další
"zostřeni" svého trestu tím, že byla
v kriminále úplně zdecirnována,
může dekovali komunistům a státní
bezpečnosti, kteří z nás nadělali živé
trosky. Ale dnes na každém kroku
káži o morálce, humanitě a lidských
právech.

mjr. JUDr. Vladimír Kopal - SR, nar.
17. 3.1949 v Praze

npor. JUOr. Irena Lieblová - SR. nar.
11.3.1961 v Praze

11. ODBOR - konfrofozvědná odíraná mládeže, vědy, škoktvi a kuhury

pplk. JUDr. Jan Ted - SR, nar. 7. 5.
1941 v Praze

mjr. JUDr. Roman Hájek - náčelník,
nar. 16. 6. 1954, Hradec Králové

kpt. JUDr. Jaroslav Žák - SR. nar. 3.
7.1957.

Karlovy Vary

mjr. Jaromír Švec - SR, nar. 2.11.

kpt. Ladislav Kovář - SRS. nar. 22.
2. 1954. Boskovice

2.

npor. JUOr. Václav Sklenář - SR,
nar. 12-11.1955.V Praze.

mjr. JUDr. František Hnídek - zá
stupce, nar. 21.6.1948, Jablonec n.
Nisou

1945, Vodňany

mjr. Alexandr Brejcha - VSRS. nar.
2-9.1952-v Praze.

mjr. JUDr. Lubomír Balko - SRS,
nar. 8l 8_ 1953- Kalameny

mir. JUDr. Pavel Kaidl - SRS. nar.
20. 5. 1947, safov, okr. Znojmo

Za Pepou Anderlem
Trochu opožděně se k muklům
dostala zpráva o skonu Josefa
Anderle. Měl tolik známých po celé
republice i v zahraničí. Není divu,
byl to člověk, který dovedl
nabídnout pomoc každému, kdo ji
potřeboval v kriminále i potom
v civilu. Jen pár let žil ve zdraví,
ale dlouholetý kriminál se na něm
podepsal, ulehl a z lůžka už nevstal.
Proležel řadu let, ale velmi mnoho
věcí přečetl a napsal mnoho dopisů,
připomínek a rad muklům, které

npor. JUDr. Arnošt Malík - SR, nar.
10. 5.1957, Boskovice

npor. Karel Vyhnánek- SR, nar. 13.
5.1955 v Praze

kpt. Ján Papcún - SR, nar. 21. 4.
1951, Jaklovce

měl rád a pro něž našel vždy vlídné
slovo a účast Nevycházel, pokud ho
na vozíčku dobří lidé jeho rodiny
anebo přátelé neodvezli. Bydlel
skromně a stísněně, ač byl
vlastníkem domu, který mu nad
hlavou sebrali staří i novodobí
komunisté a již mu ho nikdy
nevrátili - ač to bylo proti právu,
lidskosti a přirozenosti! Mnoho let
jsem s ním byl v Leopoldově, kde
pomáhal těm nejpotřebnějším:
soustem chleba, zeleninou nebo
ovocem, když pracoval jako
zahradník. Posiloval spoluvězně i

mjr. JUOr. Josef Košař - SRS. nar.
21. 6.1952, Rokycany

kpt ing. Jiří Matušínský - SRS. nar.
14.9.1953 v Praze

ODDĚLENÍ - kultura, zdravotnictví

mjr. JUOr. Milan Souček - VSRS,
nar. 19. 9.1949 Příbram

npor. JUDr. Vlastimil Grois - SR,
nar. 8. 6. 1945. Kuchařovice

nejrůznějšími zprávami, které si
dovedl získat a které dovedl podat
tak, že posilovaly. I po návratu,
upoután na lůžko, přemýšlel, jak
pomoci a jak podpořit ostatní.
Zaslouží si náš dík, trvalou úctu a
uznání. Byl to Člověk prostý, ale i

kpt. JUOr. Pavel Benišek - SRS. nar.
9 11. 1951 v Liberci

por. Jan Vlk - SR, nar. 16.10.1948
v Praze

mjr. Milan Douša - SRS, nar. 19. 5.
1947, Kladno

kpt. JUDr. Ivan Hrůza - VSRS, nar.
3.
8.1954 v Praze

ODDĚLENÍ-vysoké školy, GAV

3.

kpt. JUDr. Miloš Kucian - SR. nar.
16. 5. 1955 v Humpolci

kpt JUDr. Petr Vokrouhlik - SRS,
nar. 3. 10. 1954

kpt. Otakar černý - SRS, nar. 22. 7.

1954, Hradec Králové

mjr. JUDr. Marie Jandlová - SR. nar.
30. 12.1946. Přerov

-jsk-

m|r. René Springer - SRS

kpt. ing. Miloslav Málek - SR. nar 3.
12.1951 v Praze

kpt. Antonín Mlejnek - SR, nar. 20.
4.1951 v Praze

1. ODDĚLENÍ-mládež

vnitřní skupina

neobyčejný, schopný vždy a všude
pomoci - ač sám by pomoci
potřeboval nejvíce. Dnes již není
mezi námi. Zapsal se do našich
srdcí, bude v nich žít stále a vlastně
nezemřel...
Byl spoluzakladatelem Klubu
Leopoldov. Projev hluboké sou 
strasti a uznání si zaslouží za

kpt. JUDr Vlastimil Pršal - SR. nar.
24 9. 1951. Louny

pprap. Jan Lacina - SR. nar. 27. 8.
1957 v Praze

zesnulého Pavla Anderlová.

kpt. JUDr. Karel Záhoř - SRS. nar.
12. 9.1952 v Domažlicích

nevšední obětavost m anželka

kpt. JUDr. Petr Bělík - SRS, nar. 10.
2.
1948 ve Vacenovicích
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pplk. Jiří Ježek - SRS, nar. 8. 1.
1937 v Plzni

npor. Vojtěch Němec - SR, nar. 29.
11.1957.
Boskovice

DOPIS Z AUSTRÁLIE
Vážená redakce, posílám. Vám
pozdrav z Austrálie a dik za časopis
Věrni zůstali. -Je to smutné čteni,
ale myslím, že je nutné. Celá dlouhá
léta se lidé, postižení nepravostmi
komunistického režimu, nemohli
téměř s nikým podělit o své poznátky. Bylo to riskantní a nezákonné. Véznitelé byli u moci a represe
následovaly ihned. Po propuštěni

'•’Vhni z mv li’'
č. 48/95
6/94

mjr. JUDr. Rudolf Borkovec -VSRS.
nar. 21. 7.1947, Ledvice

npor. Ivan Baloun - SRS, nar. i. 1.
1950 v Praze

por. Miloslav Hajs - SR, nar. 1. 6.
1954 v Praze

kpt. JUDr. Miroslav Vemer - SRS.
nar. 31. 7.1950 v Lounech

mjr. JUDr. Břetislav Šubrt - SR, nar.
25. 2.1948, Nelahozeves

12. odbor - kontrarozvědné rozpracování ideodiverznich center a emigrantských seskupeni vnitřní skupino

npor. Jan Suramč - SR. nar. 24. 1.
1954, Michalovce

ppik. JUDr. Rostislav Sedlák - SR.
nar. 24 8.1940. Slavií

pplk. Jaroslav Dvořák - náčelník,
nar. 8. 10. 1944, Castofovice nad
Orlici

ppik. Václav Šíma - zástupce, nar.

20.11.1936 Kladno

por. JUDr. Petr Malina - SRS. nar.
25. 11.1959, Vítkov

mjr. Mijan Mareš - SRS. nar. 13. 6.
1951, Ústí nad Labem

kpt. Jiň Slanina - SRS, nar. 14. 4.
1956, Havlíčkův 8rod

mir. Jiň Zeman - SRS, nar. 10.12.
1946, Vroutek

kpt. Miloslav Beránek - SRS, nar.
11.11.1954 v Plzni

kpt Vladimír Lánský - SRS, nar. 17.
3.1948, Horní Nová Ves

2.

kpt Stanislav Majerech - SR. nar.
29.12.1940, Červený Kameň

mjr. Zbynžk Lála - SR, nar. 3
1947 v Praze

1. ODDĚLENÍ - ideodiverzni cen

kpt Václav Lukášek - SRC
10.1952. Slaný

ODDĚLENÍ - antisovétskó centra (OÜN, NTS), maďarský a ukrajinský nacionalismus, slovenský separatismus

mjr. JUOr. Jiň Volf - SR. nar. 11.1.
1949 v Písku

mjr. Jaromír Ulč - VSRS, nar. 20.5.
1950 v Plzni

kpt JUDr. Ján Leško - SRS, nar. 24.
2.1951, KJadzany

npor. JUOr. František Futó - SRS.
nar. 26.10.1960 v Radzovciach

mjr. Václav Maletínský - SRS. nar
4. 9.1942, Vlachovice

ODDĚLEN I - stážisté, stipendisté, ochrano mírového a

kpt. Vladimír Čiemik - SR, nar. 25.

kpt JUDr. Oldňch Loukota - SRS,
nar. 8.12.1956, Rokycany

kpt. JUDr. Karel Novotný - SRS, nar.
1.6.1950 v Praze

npor. JUDr. Růžena Sobotová SRS. nar. 16.12.1956, v Praze

kpt. ing. Jan Šanda - SR. nar. 12.
10.
1946, Dobev, okr. Písek

kpt. JUOr. Pavel Jirků - SR, nar. 15
9.1951 v Praze

’’ VŮ rni

jsk
vzpomíná.

z

(Kratičká vzpomínka na dobu
věznění - a dík tomu, že už je to
jenom dávná vzpomínka ...!)
V tvrdém prostředí i jen náznak
přátelské herdy do zad anebo
silnější poplácání po ramenou může
být momentálním povzbuzením - a
právě tak i několik veršíků poezie,
které jsme si v některé chvíli života
víceméně náhodně a maně
zapamatovali. Na jednom z nárazišt

a zúčastnil se odboje v Bělehradě a
Londýně. V rátil se v r. 1945
a v únoru 1948 byl vyakčněn z mi
nisterstva zahraničního obchodu a
brzy nato odsouzen za velezradu a
špionáž k doživotí. Po 15 letech byl

JE NUTNÉ TVRDÝM BÝT...

hluboko pod zemským povrchem
jáchymovské šachty ELIÁŠ se
jednoho z těch trudných dnů
objevilo na výdřevě přibité víko
dřevěné bedničky od střeliva s
kratičkým
textem
křídou
poznamenaným, jež tam umístil
kdosi z muklů padesátých let:
"Nic plátno plakat,
nic plátno slzy ronit...
Je nutno tvrdým být
a nenechat se zlomit!"
A tyto veršíky, byť prosté a
jednoduché, jsou, žel, zřejmě dodnes
platné... !
Jaroslav Stára

v

důležitá • aby se toto vše již nikdy
nemohlo opakovat!
Saša Kováříčkové, Austrálie

starý krim inálník. Byl vězněn
nacisty, ale podařil se mu útěk

doporučovali o poznatcích mlčet,
aby se tam snad neocitli znovu. A
tak se muklové na svobodě cítili
izolováni a roztrpčeni - často jim
nerozuměla ani vlastní rodina.
Proto je třeba vzpomínat a dostat
trn ze staré rány, aby se mohla
zahojit. Myslím, že je nezbytné
mluvit a psát stále o kriminálních
prožitcích, křivdách a bolestech,
někdy i o příhodách veselých, nebol
jen tak vyjdou napovrch i dobré
lidské
vlastnosti,
projevy
kamarádství a solidarity. Jsem
dcera politického vězně a i pro mne,
ale i pro ostatní, je tato doba

z ů s ta li ”

mjr. JUDr. Vladimír Šedina - SRS,

nar. 16. 4.1949 v Praze

ale skrom ný člověk a výborný
kamarád, který měl mnoho přátel.
Dovedl si získat sympatie u lidí, a
proto na něho každý s láskou stále

kpt Josef Hank - SRS, nar. 23. 6
1951, Kadov

pomocný dělník. Byl to vzdělaný,

mír. JUDr. Jaroslav Vondruška VSRS, nar. 26.10.1951, Benešov

Leopolodova p ro p u štěn . Do
důchodu byl zam ěstn án jako

2.1952, Komárno

dobrým kamarádem všech, kteří ho
ve vězení poznali. Karel Nigrin byl

mir. JUDr. Vasil Buleca - SR, nar.
12. 6.1948 v C. Lípá

Letos 21.6. uplyne 12 let od smrti
prof. Karla Nigrina. Zemřel ve věku
78 let. Byl prvním předsedou K 231,

kpt JUDr. František Spurný - SRS,
nar. 8. Z. 1953, Rakovník

VÝROČÍ KARLA N IG R IN A

mjr. František Pešík - SRS. nar. 22.
9.
1952, Kutná Hora
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