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První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

Jiří Ranka dopadl je
ště hůře. Díky televizi
NOVA jsme se mohli pře
svědčit, že lidé jsou
opět napadáni jen z dů
vodů. že tiše vyjadřují
svůj názor, ale na nes
právním místě. Opět ja
ko za komunistů jsou tu
směšné výmluvy na monu
mentalitu místa’ a jako
usi historickou důleži
tost. Dodnes jsem nepochopil, proč byl hru
bým způsobem sražen dr.
Sládek z pomníku sv.Vá
clava a následně obža
lován. V čem se to liší
cd zatčení disidentů u
sv.Václava z jara 1989?
Začíná to zase mít podo
bnost cistě náhocnou?VH.
vITa žádost ’’Zpravodaje”
SOV? . chc i up o z o mi t no
d ilZ_ ZZ Z_ z_ Z;..' ou.’.-,-.-. ,'/„,4- 7 " r
byli zachráněni na Voly
ni tím, že je skrývali
pří- hepovotéřiéýffeř^n^sbaciyáhtÍEomůríistů přeci 'budovou
přess.colon válku jejich Policisté
Ústavního soudu CR zajistili'}. HÓnňěra^Fotó pro ZN noviny J.-STEINER
volynští spoluobčané.Tím
...... ............
se řadí a zasluhují titul ”Nejspravedlivější mezi všemi”.
■ Ale nikdo_,o nich doposud nic nevý. Jsou to na Krásné Hoře
Vincenc SZBR, který z,uchránil H3RKA a v Nové vsi /Dorohostaj Česká/ Filoména Hetflaišová /roz.Hajná/ - sestřenice ’
mého dědečka, která zachránila .LBJBU. Její rodina dnes byd
lí kdesi na Karlovarsku. Uvážíme-li, že v celé ČR je dnes
kolem 15 tak-ových občanů jejichž hrdinství se nedá vyvážit
zlatém je^tento počin v místech západní Ukrajiny za války
■ještě zvlášt neobyčejný proto, že na Východě za tento čin
[hrozilo při prozrazení nemilosrdné vyvraždění celé rodiny.
Čím více na Západ a tedy .i v tomto našem prostoru se to již
většinou obešlo umístěním v koncentračním táboře. Tento Do
stih neměl vždy za všech okolností stejný v'sledek.
V~.H.
[Uvnitř

čísle:

-

1. Seznam všech příslušní ků StB na Federální 1ÍV 9-12 od
boru 11.správy SUB - boj s vnitřním nepřítelem.
2. Petr H á j e k: Kdo stojí v pozadí? /Reflex/
3. Václav Beran: Příběh generála./Zpravodaj SČVP/
4. Vladimír Hajný: Dopis členům zastuptelstva Šumperk.
5. Příslušníky StB si stále hýčkáme. /Věrni zůstali/

■ řředpokl. cena: 2,- Kč
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tento dopis jsem dodnes nedos
tal žádnou odpovědi V.II.

Vážení
Členové zastupitelstva
■*sta Šumperka
Náměstí Míru Č. 1 - Radnice
787 93 Šumperk

V Šumperku, dne 15-ledna 1995

A právem! i.ebct jsem prý nespr vně ad
resoval svoji stížnost. Ka zastupitelst
vo se takto souhrnně nelze obracet. Je
pry mocno se obracet na jednotliví pos
lance ev. přímo na starostu, místa. Vida
jak je to jednoduché, uvidíme řekl slepý.Vil.

Vážení pánové!
Přede» mi dovolte Váa oznámit, aby tento dopis byl považován za otev
řený a to nikoliv jako projev nedůvěry vůči Váa, ale pro obecnou Závažnost
sdílení, které si dovolím takto Váa presentovat. Jedná se mi o dodržování
eleaentárních lidských práv, jako v toato případ* právo na bydlení a omezo
vání osobní svobody, kdy na základ* rozhodnutí mostského zastupitelstva z
května 1994 č-2995 hyly tyto svobody a práva mylnou interpretací bytové koaise Mostského úřadu soustavni porušovány. Jednak rozhodnutím vedoucí odbo
ru SBŠ Ing.Mileny Kratochvílové ze dne 14-2-1994, o n*mž se kontrolor Ing.
Bohumil Dvořák vyjádřil dne 8.3-1994, že bytová komise, v tomto případ* mé
dcery rozhodli nad rámec zákona č.135/1982 Sb. a posléze ze 31-3-1994 i Ok
resní státní zastupitelství v Šumperku, že prý této žádosti mé dcdry bylo
vyhoveno a to na záklsd* skutečností, které nebyly předtím známy. Vzápětí
však jsme obdrželi rozhodnutí nové ze 3-5-1994 a to od člena i nynějšího
mostského zastupitelstva předaedy bytové komise pana Pavla Nevíma ve kte
rém vydávají nesouhlas s přihlášením se k trvalému pobytu mé dcery u své
babičky.
Bylo by mi doslova trapn*, pokud by se to a*lo týkat tak malicherné
v,*ci, nebýt toho, že takovým způsobem, řekl bych takto otevřen?, po komuni
sticky &Lem k občanovi se^zde porušuje zákon. Jenom proto, že již mám své
zkušenosti ze současné nezvávislé postkomunistické justice se v tomto sporu
obracím raduji k čerstv* zvolenému mostskému zastupitelstvu, tedy k Vám.
Dokládám, že již déle né tři roky, od smrti mého otce žije s moji matkou,
tedy svou babičkou moje dcera ve společné domáchosti a v tomto okamžiku si
dovoluje bytová komise za vedení bývalých komunistů i nyní porušovat nejen
své socialistické zákony, které u nás zbůhdarma stále jéšt? platí, ale i
ty demokratické. Při jednání s Ing.Kratochvílovou mi bylo jejími rudými ús
ty řečeno, že abych se tomu nedivil, oni jako bytová komise jsou nyní maji
teli a tedy, si mohou rozhodovat, komu bydlení povolí a komu ne, to že je
prý normální. Ale paní inženýrka zapomíná zcela na to, že tato zásada, ochr
ana soukromého vlastnictví nevznikla od sametového převratu, ale platila
již dávno před tím a že ani komunistická moc nep&rušila v tomto případ? do
hodu podle které dostaneme do nájmu za zbouraný a za almužnu vykoupený náš
obytný dum dva státní byty. To, že tento režim, jehož jste nyní i Vy repre
sentanty v tomto ra?st*, toto nechce dodržet m* přivedl na myšlenku abych
požádal český stát o restituční náhradu za náš dům, nebol došlo k porušení
původní dohody o prodeji. Za jiných okolností, než že dostaneme dva byty
do nájmu bychom o prodeji našeho domu vůbec neuvažovali. Doufám, že můj
problém bude demokratickým státem nyní n*jak vyrovnán a bude nám přidělen
jiný dům, tokže v tomto odvolání dnes již ve skutečnosti o mne vůbec nej
de. Jde mi o jinou v*c, daleko závažnxjší než můj osobní problém. Je to
takto svévoln* prováděná interpretace Vašeho výnosu /předcházejícího zas
tupitelstva/, která umožňuje, bývalý» komunistickým úředníkům v sametový
ch službách a vysloven* bývalým Členům zločineckých organizací jako Pavel
Nevím, aby si takto plnili hovadskou objednávku.
Žijeme v podivné dob* vážení pánové, vím o případech, kdy nesmí být
zrehabilitováni lidé, kteří bojovali proti komunismu se zbraní v ruce za
tímco příslušníci zločineckých organizací rohhodují i nadále o našich osu
dech.
Na záv*r mi dovolte vznést malou prosbu, abych příšt? pokud budu ch-\
tít okopírovat néjaké rozhodnutí Vašeho zastupitelstva na bytové komisi,
toto bylo umožněno i mé dceři, která se nachází v pracovní dny v Šumperku
a já si proto nemusel brát na celý den dovolenou, jak se mi to stalo u to
lik ochotné Ing.Kratochvílové, vedoucí komise SBŠ v Šumperku*
S projevem hluboké úcty Q

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

uiibnujeine uaisi cast seznamu příslušníku StB.

Tentckrát těch, kteří působili na federální správě
Státní bezpečností.
V minulém čísle Reflexu jsme napsali, že nám ne
jde o senzaci, ani o vyvolávání pogromistických nálad,
nýbrž o pojmenování zla. Není to fráze. Zvlášť nyní, těs
ně před volbami. Ty tobž zřejmě s konečnou platností
rozhodnou, zda bude definitivně oddělena komunistic
ká minulost naší země cd demokratické či alespoň
o demokracii usilující přítomností, nebo jestli se bude
me nadále jen potácet v jakémsi postkomunistickém
baiiýnku, plném vášní, malých i větších bezpráví a bezperspektivní chudoby. Abychom mohli z těchto dvou
vanant správně volit, je třeba nemocnou minulost naší
země znát a vnímat ji jako dobu skrytého i zjevného te
roru. Proto je také tak nutné ukázat na konkrétní zlo
a pojmenovat ho. To. pcd čím jsme více či méně hlu
boko zapadali do marasmu sebeponižení a vlastní ko
laborace, nebylo přece nějaké nadosobní násilí přichá
zející odněkud z kosmu.
Lidé, kleň tu jsou uvedeni, a zfo, o kterém je řeč,
není jedno a totéž Cm ale byli přímými vykonavateli
pnncipu da. jeho ztělesněním. Stáli na druhém místě
v hierarchii zvůle, hned za gerodonty sedícími v taví
cích! ústředního výboru KSC. O jejich pnontě, a to i ve
vztahu k St3. netřeba diskutovat.
Napadá nás. že tito lidé, stejně jako ostatní, měli své
rodiny, v neděli chodili na fotbal, občas do hospody
a svoji práci možná brali tak. jak bere svou práci každý
jiný. Možná... Avšak pokud snad tze o některých agen
tech, které StB naverbovala vydíráním a hrozbami,
mluvit jako o obětech, o kádrových zaměstnancích

StB takto v žádném případě hovořit nelze. Jejich
zaměstnáni nebylo jako každé jiné. Museli kolem
sebe vidět násilí, které každodenně ve jménu ko
munismu jejich organizace i oni sami páchali. Byli
ztělesněním strachu, který společnost ovládal
a podvazovaJ osobní svobodu.
Nechceme na tomto místě tvrdit, že u nás dosud
existuje jakási tejná podzemně organizovaná Státní
bezpečnost Takové stihomamy jsou zbytečné. Hlavní
důvod, proč tyto materiály tiskneme, je jiný. Domnívá
me sa, že „vypořádání se s minulostí“, o kterém se
tolik mluví, musí být stejně konkrétní a neabstraktní
jako minulost komunismu ve skutečnosti byla. Vů
bec nejde o to oplácet bývalým příslušníkům St8
stejnou mincí. Je ale třeba proti prokazatelné zvůli
postavit stejně jednoznačně definovanou vinu a od
povědnost, nezamířenou nebo dokonce popíranou
pseudohumanistickými dráty pcstkomunistú a je
jich stran. Jedině tak lze navodit stav diskontinuity
vůči minulosti, zpřetrhat všechny nitky vedoucí zpět
Ne náhodou se „boj o lustrace“ stal v parlamentu, ale
i mimo něj, zároveň bejem o celé hodnocení komunis
tického režimu. Na jedné straně komunisté a jejich de
facto kladný pohled na gottwaldovsko-husákovskou
éru. Na straně druhé liberální sily vědomé si katastro
fických důsledků rudé vlády. Dilema je jasné: KONTI
NUITA, nebo DISKONTINUITA?! Jde prostě o to jed
noduše říci: Zlo vypadalo tak a tak. zapříčinil ho ten
a ten, a nic z toho se už nesmí opakovat! To je cil na- '
šeho snažení.
Podotýkáme, že znovu, jako v minulém čísle, uvá
díme jen ty příslušníky StB. kteří pracovali na tzv. vnitř

ním nepříteli (9.-12. odbor II. správy SNB). Ty,
kteří „bojovali s vnějším nepřítelem“ (tj. proti rozvědkám), proti terorismu, nebo probděli ekono

mickou „ochranu“, nejmenujeme, i když ani jejich
ruce nejsou čisté. Spis naopak.
A ještě jedna důležitá věc. To, co uveřejňujeme,
jsou jména příslušníků, kteří v StB působili do listopa
du 1989. Tisíce těch, kteří vykonávali a vykonali své da
leko drastičtější dílo od roku 1948 zůstávají trochu ne
spravedlivě zapomenuti. Postupně se pekusíme, aby
to nebylo navždy.

REDAKCE
Hlavní správu kontrarozvědky (krycím označením
II. správu SNB) zňdil federální ministr'/nitra k 1. srpnu
1988 sloučením Sprävy kontrarozvědky pro bej s vněj
ším nepřítelem (II. S SNB) a Správy kontrarozvědky
pro boj s vnitrním nepřítelem (X. S SNB).
V roce 1939 pracovalo na II. správě SNB cel
kem 683 estébákú, z toho 516 v opera ti vě a 167 ve
štábních útvarech. Tento moloch byl spolu s celou
StB zrušen rozkazem ministra vnitra R. Sachera
k 15. únoru 1990.

STRUKTURA IL SPRÁVY SNB
Vedení:
plk. PhDr. Karel Vykypěl - náčelník, nar. 29.12.1943
v Oeblíně, okr. Brno - venkov
plk. JUDr. Antonín Chmelíček - zástupce, nar. 19.5.
1940 v Bmě
pplk. JUDr. Vojtěch Zamykal -1. zástupce, nar. 16.6.
1946 v Ratajích, okr. Olomouc
pplk. JUDr. Pavel Dvořák - zástupce, nar. 25. 11.
1943 v Uherském Hradišti

PP^- inS- Miroslav Chovanec - zástupce, nar. 26
19o0 v Ružomberku

Organizační a operační odbor
Inspekce náčelníka správy
Skupina obrany
Kádrové oddělení
Analytický odbor
Odbor výpočetní techniky
1. odbor - Kontrarczvědné rozpracování speciále
služeb Opojených států amerických a operativní ke
trola ZU států Latinské Ameriky

2. odbor - Kontrarozvědné rozpracování speciále"
služeb flěmecké spolkové republiky a operativní kc
trola ZU Rakouska
3. odbor - Kontrarozvědné rozpracování spec, služ
Velké Británie, Francie a ostatních států NATO a kc;
rarozvědná ochrana FMZV

4. odbor-kontrarozvědná kontrola vyčleněných Z
afro- asijských států, Kontrarozvědná rozpracová
mezinárodního terorismu, převaděčských organize
a ochrana sovětských vojsk
5. odbor - státobezpečnostní ochrana předvýrot.
sféry, průmyslu a zemědělství
6. odbor - státobezpečnostní ochrana FMZO. vybr:
ných podniků zahraničního obchodu, organizací pr
obchodní zastoupení zahraničních firem
7. odbor - státobezpečnostní ochrana doprav
a spojů, palivo- energetické základny, včetně ,«
děrných elektráren

8. odbor - úkoly vyplývající z ochrany státr.ínc
hospodářského a služebního tajemství

9. ODBOR— kontrarozrědná ochrano církví a náboženských ipolecxrá

Vnitřní skupina

SEZNAM
všech příslušníků StB 9.-12. odboru
II. správy SNB - BOJ S VNITŘNÍM
NEPŘÍTELEM
Pplk. Ing. Miloslav Chovanec, zá
stupce náčelníka II. spravy SNB

1.

VSRS => vedoucí starší referent specialista, SRS = starší
referent specialista, SR = starší referent

mir. JUOr. Josef Češelský - náčel

ník. nar. 2.11.1946 v Kraslicích

kpl. JUOr. František Stícha-zástup
ce. nar. 11. 9.1950 v Praze

npor. Zdeněk Dragoun. SRS
11.11.1959 v Aái

na.

ODDĚLENÍ - římsko—katolická cirkev, tejná dikev, řehole

mjr. Josef Chvosta - VSRS, nar. 12.
7.1947 v Teplé

pplk. Bohumil Smola-SRS. nar. 14.
2.1935 v Manánských Racčicich

kpt. JUDr. Vítězslav Uataník - SRS.
nar. 12. 7.1950 ve Frýdku- Mistku

npor. JUDr. Karel Fikar - SRS, nar.
12. 7.1953 v Ludvikovicich

kpt. Miroslav Šudák - SRS, nar. 18.

kpt. JUDr. Jitka Teclová - SRS, nar.
21. 6.1955 v Bmě

9.1952 ve Zlíně

kpt JUDr. Luděk Olexa - SRS, nar.
27. 7. 1954 v Berouně

mjr. JUDr. Jaroslav Fritsch - SR, nar.
12.7.1951 ve Štramberku

mjr. Vítězslav Vylášek - SRS, na,.
23. 8.1943 v Kostelci

npor. JUDr. František Horák - SR. nar.
12. 9.1952 v C. Budějovicích

mjr. Petr Prokš - SRS, nar. 23. 5
1947 v Praze

npor. Stanislav Sauer - SR, nar 3
10. 1957 v Č. Brodě

2. ODDĚLENÍ - nekatolické árkve, náboženské sekty

p u b lic a ”

č . 4 9 /9 5

since 1990.

js

}{

mjr. JUDr. Jiň Lesrták - SRS. nar
22. 4. 1946 v Ostravě

říjnu 1994 a 1995. Pavel Pod 
sedník kráčí ve stopách svého
otce. Byl dokonce brněnským
primátorem od dubna do pro 

informováni o hrůzných činech
komunistů v letech padesátých, kdy
"utratili" na 240 lidských životů.
Samotný bratr Glaser prodal ve
Staňkově 50 výtisků Piety. Pobočka
nezapomíná ani na areál Luboše
Hrušky v Plzni. Na jeho výstavbu
vybrala 25 000 Kč, na válkou trpící
v Bosně 2 650 Kč a poslala je farní
radě do Berouna. Taková činnost
nepotřebuje další komentáře a
zaslouží si dík a uznání.
-vos-

kpt. JUDr. Vladimír Qmáč - SRS,
nar. 30. 3.1955, Banská Bystrica

v ěn o v a t šk o le část stá tn ích
d lu h o p isů ze so u d n í reh a 
b ilita ce, t.j. přes 90 000 Kč.
D lu h o p isy budou sp la tn é v

Již jsme několikráte informovali
o drobné, ale záslužné práci pobočky
KPV v Domažlicích. Je všestranná
a stará se o lidi. Činovníci navš
těvují nemocné, pomáhají si nav
zájem a pomáhají všude, kde je
třeba. Nyní pobočka vykazuje další
dobrou a úspěšnou práci. Svým
známým, kteří činnost pobočky
sledují a podporují, zakoupila
sborník "Pietu", kterou předplatila
i Školám na okrese, aby i mladí byli

mjr. JUDr. Oldřich Voboňl - VSRS,
nar. 10.1.1951 v Praze

NADACE J. PODSEDNÍKA
Střední zdravotnická škola
d o seta P o d scd n ík a v Brně
převzala další dar pro nadaci.
Z této nadace mají být na konci
každého školního roku hrazeny
prázdninové stáže nejlepším
žákyním. Škola i nadace nesou
jméno brněnského primátora
z let 1946-48. Setkali jsm e se s
ním na vyšetřovací vazbě a i
v Leopoldově, kde byl rovněž
dlouhá léta vězněn. Odpykal si
5 555 dnů vězení a každý, kdo
s ním přišel do styku, mluví o
jeho výborném chování a prak 
tických vědom ostech v super 
la tiv e c h . J eh o d ěti: Hana
Jílková, Jitřenka Opluštilová a
Pavel Podsedník se rozhodly

VĚRNI ZŮSTALI A PIETA DO SKOL

č . 6 / S4

mjr. Drahoslav Galoda - SR, nar. 11.
7.1940 v Rosicích

z ů s ta li”

11.1956, Dolná Středa

V '-rni

por.JUDr. Ernest Šúry-SR, nar/21.

’’

kpt. JUDr. Miroslav Siažfk - SR. nar.
19.1. 1949. Roma Marková

nper. Lubomír Špína-SRS, nar. 10.
7. 1957 v Tůmové

kpt. Miroslava Vodrářková - SR,
nar. 2.11.1957 v Roudnici

mír. JUDr Jiří Paulus - SRS. nar.
25. 5. 1944 v Praze

npor Hana Husáková - SR, nar. 20.
3.1944 v Jenči

kpt. Alexej Kormaňák - SRS, nar.
23. 8.1952 v Praze

kpt. PtiOr. Julius Miškovský - SRS,
nar. 21.11.1955

kpt Jiří Vonášek - SRS, nar. 14. 9.
1950, Vilémovu Kadaně

10. ODBOR - kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení

vnitřní skupina

mjr. JUOr.Petr Žák - náčelník, nar.

mjr. Jiří Francán - SR. na
1952 v Praze

27. 2.1950 Labétín

mír. JUOr. Ivan Talián - zástupce,
nar. 2. 6.1949 v Praze

kpt. hran Koníček - SRS. nar. 18. 7.
1951 v Praze

mjr. JUDr. František Hak nar. 14. 7. 1947, Dvůr Krále

nper. Mar.án Palušák - SR. nar. 5.
11.1954 v Košicích

mír. Jan Ritter-SR. nar. 28.7.1945
v Boskovicích

kpt Vladimír Mašek - SRS, nar. 21.
4.1951 v Praze

nper. JUDr. Vladimír Jóš - 5
17.1 1958. Manin

antřsocioltslidcé síly, včetně tzv. exkomunistů

kpt. Jiří Kladiva - SRS, nar. 23.11.
1949 v Praze

kpt Ludék Vondráček - SRS, nar.
31. 12. 1950 v Praze

2. ODDĚLENÍ - letáky, teror, ochrana ÖL ČSS, odborů

kpt. JUOr. Miroslav Kupec - SR, nar.
11.12.1950 v Jevanech

npor. Josef Šašek - SR, nar. 10.11.

mjr. Karel Schwarz-SR, nar. 18. 7.

1953 v Benešové

1945 v Praze

npor. Stanislav Stýblo - SR, nar. 13.
4.1957 v Liberci

mjr. JUDr Jaromír Martner - VSRS,
• nar. 23.11.1950 v Olomouci

kpt. JUOř. Vítězslav Stachovský SRS. nar. 30. 9.1949, Uherské Hradiště

mjr. JUOr Karel Vrták - SRS. nar. 6.
4.1951, Klatovy

mjr. JUDr. Zdeněk Novák - SRS,
nar. 10. 7.1949v0pavé

kpt JUDr. Miloslav Machatý - SRS,
nar. 9.11.1944 v Brně

kpt JUDr. Miloš Knot - SR. nar. 4.
1.1954, Rakovník

pprao. Jita Mitisková - SR.
3.1957 v Praze

mjr. Květoslav Kohout - SRS. nar.
25. 11. 1944 v Zahrádce u Ledče
nad Sázavou

mjr. JUOr. Vladimír Novotný - SRS.
nar. 19.5.1951, Ledeč nad Sázavou

mjr. JUDr. Zdenek Vajda - SR, nar.
12.1.1949 Tlmače

kpt. JtIDr. Zdeněk Zitko - S
26.1. 1953 v Praze

mjr. Pavel Janovský - SRS.
6.1948, Rumburk

špatné sklizni je třeba zasít.
Seneca mladší
1 po

předlistopadové

K.SC

unutně

proslulý Miř. Štěpán. Myšlenka,
obnovit opět stranu vznikla v Praze
na setkání asi 400 pravověrných
komunistů.

Celostátní sjezd, jenž by měl
obnovit bývalou kom unistickou
stranu připravují její "sirotci". Sjezd
by se měl konat na přelomu roku
anebo hned začátkem roku příštího.
Přesný datum má být stanoven po
vyhodnocení komunálních voleb.
Celou akci řídi vysoký činitel

O bnoví KSČ?

Krajská a Okresní zastupitelství.
Usměrňovat činnost všech státních
zástupců může ovšem jen formou
obecné povahy. Podněty nebude
vyřizovat přímo, ale bude je posílat

postupně na úřady nižší úrovně.
K další činnosti podotýká, že je
třeba zlomit dřívější myšlení proku
rátorů. Za veškerou práci ručí
výlučně oni a jsou povinni se řídit
pouze zákonem. Státní zástupce
vykonává dozor nad vyšetřováním
a je oprávněn uložit vyšetřovateli a
policejnímu orgánu provedení
úkonu, aby byl pachatel zjištěn a
případ objasněn. My, političtí vězni,
bychom si přáli, abj' nový vítr ovál
i některé soudce, kteří jsou stále
poplatní minulé době.
jl
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zástupců spočívá v trestním řízení,
kdy státní zástupce podává jménem
státu obžalobu a plní další
povinnosti, jež mu ukládá trestní
řád. Nejvyšší státní zastupitelství
stojí v čele čtyřstupňové soustavy.
Pod její pravomoc spadá Vrchní,

a.

Přes čtyři měsíce byla po
transformaci někdejší Generální
prokuratury funkce v Nejvyšší
státní zastupitelství neobsazena.
V květnu jmenovala vláda do
funkce nejvyšší státní zástupkyně
JUDr. Bohumíru Kopečnou. Je
soudkyní, která nikdy nebyla v KSČ
a je tedy zárukou, že Nejvyšší státní
zastupitelství nebude poplatno
"rodné" straně. Od ní jsme se
dověděli, že těžiště státních

z ůz i

Zlomit dřívější myšlení prokurátorů

ěrni

mjr. Jan Haiaš - SRS, nar. 28.7.1950
v Kladné

’’V

pplk. JUOr. M'lan Kopinec - VSRS,
nar. 22. 2.1944 vžilině

li

3. ODDĚLENÍ - stážisté, stipendisté, ochrana mírového a ekologického hnutí

nstržm ZEMAN Ivan,
SR, nar. 31. 8. 1963
Zábřeh na Moravě

nstržm. PETR Dušan,
SR, nar. 29. 4. 1965
Nový Jičín

kpt. JUDr. KOBRLE
Lubomír, VSRS, nar.
2. 9. 1949

npor. ALBRECHT Lu
bomír, SR, nar. 26. 7.
1948 Jičín

mjr. BABICKÝ Franti
šek, SRS, nar. 4. 1.
1946 Nový Bydžov

npor. DÖRFL Josef,
SR, nar. 12. 11. 1946
Netřeba

nstržm.
KUTTEN
BERG Radek, SR,
nar. 10.12. 1964

6. ODDĚLENI: bpcH pracovnici MZY, ČSLA A MV

P© uzávěrte: Kdo stojí v pozadí?'

kpt. PECH Jaroslav,
SR, nar. 25. 4. 1952

nstržm.
VYTERNA
Aleš, SR, nar. 23. 4.
1961

7. ODDĚLENÍ:
letáky,
terorismus

nstržm.
ZOUHAR
Jan, SR, nar. 28. 12.
1961 Bruntál

Život vymýšlí nečekané pointy. Předchozí stránky byty už ve výro
bě, když v úterý vyšel v časopise Rudé Krávo (Necenzurované
noviny) článek Malý Muk. Petr Pacák se v něm zabývá Michae
lem Kocábem, nesp. jeho možnou spoluprací 3 StB v katego
rii KTS (Kandidát tajné spolupráce). Zveřejňuje rovněž doku
ment. v němž se M. Kocáb zavazuje, že v případě, že mu režim
umožni hudebníprodukci, nebude proti němu vystupovat, reso. že
bude dokonce osobné zabraňovat případné infikaci hudební tvor
by jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní čin
nosti spočívající ve skrytých mvektivách vůči kulturní politice KSČ
a socialistickému způsobu života. Jde o zápÍ3, jak vysvětlil M. Ko
cáb na narychlo svolané tiskové konferenci ještě týž den, o proto
kol z výslechu, který se opravdu konal. Byt to jediný kontakt, kte
rým pana Kocába StB zatížila. Po pětihodinovem výslechu, otáz
kách, domluvách, prosbách i hrozbách nakonec vyslýchaný pou
ze podepsal protokol!
B/o by možné zamýšlet se nad celou situací, trvat na tom, že
měl byt M. Kocáb ještě statečnější, a nepodepsat ani protokol
o výslechu, jehož některé formulace jsou v dnešním světle poně
kud na pováženou. Na mou přímou otázku na tiskovce odpověděl
M. Kocáb, že sl ostatně některými pasážemi vůbec není jist, že
si dokonce není jist ani svým podpisem pod protokolem, jiné
pasáže že si naopak pamatuje, například tu, kde se zavazuje,
ze o výslechu nebude s nikým hovořit V každém případě je
však ze zveřejněných dokumentů jasné, že Michael Kocáb
s StB nikdy nespolupracoval. Stejně jako je jasné, že i tento
protokol proti němu byli estébáci popraveni použit. Především ho
ale chtěli získat pro tajnou spolupráci, což se jim nepodařilo. Vy
plývá to ze záznamu, v němž kpt. Bělohlávek konstatuje, že se
projevila neserióznost KTS (Kocába), který s opozičními hudební
mi skupinami nadále sympatizuje. Navrhuje spis KTS .MUK’
ukončit a soustředěné materiály uložit do archřvu.

Michael Kocáb byl lustrován třikrát. Pokaždé negativně. Že se
o všechny populární opoziční osobnosti StB zajímala a často bez
jejich vědomí na ně zakládala svazky KTS, je pravděpodobné. Že
by bylo nicméně správné plošné z, řejnění všech kategorií vyjme
novaných v Justračn&n“ zákoně ,e jasné rovněž.
Ale v této chvíli, kdy pronikají na veřejnost .divoké" seznamy
spolupracovníků StB, je možné zveřejnění v RK ospravedlnit pou
ze ve vztahu k těm, kdo kandidují v nadcházejících volbách. A tady
je klič k celé otázce: Co má causa „Kocábgate“ v této chvíli
způsobit?
M. Kocáb ve volbách nekandiduje. Svou činnost v padamentu
už před časem ukončil. O tom, že na něj byl založen svazek KTS,
že tu byl protokol o výslechu, vědělo příliš mnoho lidí příliš dlouho,
takže po pravdě žíznící žurnalista či časopis by věc použil už mno
hem dříve. A tak se spíš než co jiného zdá, že v tomto případě
o Kocába vůbec nejde. Že se tu jen přes něj hraje divná hra, mířící
úplně jinam. Kam? Třeba proti možné výstavbě Mitovického letiště
(vbrzku o této věci přineseme zásadní materiály, které naší veřej
nosti poprvé přesně sdělí, oč jde, včetně již připravených plánů
a maket, z nichž vyplývá, že stavět se může začí třeba už přStí
měsíc). Anebo sem proniká causa .Doktor"? Vladimír Mečiar je
přece také KTS. Jenže, a to je ten malý rozdíl, Mečiar ve volbách
kandiduje.
Nezodpovězených otázek je víc. Necenzurované noviny ( Ru
dé Krávo) je bohužel nenastolují. Nedali dokonce ani M. Kocábovi
možnost vyjádřit se. A to mě zaráží nejvíce. Ať je to jak chce, řekl
bych, že v tomto případě platí latinské Hory pracujík porodu, a na
svět přijde směšná myš. A rázem je tu ta nečekaná pointa - jak
důležité je seznámit veřejnost s těmi, kdož stáli v pozadí. A to jsme
právě zveřejněním první části našeho seznamu začali činit. .
- PETR HAJEK

května 1992 v 9 00 VFČ

;

-k-

sametové revoluce je tento další
sametový čin zcela nepochopitelný.

příspěvek vym ěřen, nelze na

odchodné a důchod sáhnout. Potíž
bude asi v tom, že návrh novely
zatím nerozlišuje činnost v tajných
službách. Soudný člověk si asi
myslí, že si vlastně příslušníky StB
pěstujeme a stále hýčkáme - asi jako
dík za jejich zvěrstva. Po pěti letech

služeb započítávána. Neměla by ale
působit zpětně, čili těm, kterým byl

poslanců n av rh o v án a novela
příslušných zákonů o služebním
pom ěru, podle níž by u nově
vypočítávaných výsluhových
příspěvků pracovníkům resortu
vnitra a obrany už nebyla doba
jejich působení u "speciálních"

finanční vyrovnání - odchodné
a příspěvek za výsluhu let. Přitom
se jim do nároků započítává i doba,
po kterou u těchto "speciálních" slo
žek pracovali. Výsluhový příspěvek
pobírají až do té doby, než odejdou
do důchodu, přičemž důchod se jim
vypočítává i z této částky. Tedy si
estébáky přímo hýčkáme a to za
všechny zločiny, které oni i jejich
kolegové na politických vězních
a dalších "třídních" odpůrcích
napáchali. Nyní je malou skupinou

K četným a množícím se
dotazům, jak to je s příslušníky StB,
sdělujem e alespoň to nejpodstalnější. Příslušníci bývalé StB
a všech dalších našich rozvědek,
kontrarozvědek a tajných služeb,
vyšetřovatelé či vedoucí různých
odborů, stejně tak i policisté a vojá- i
dostávají podle zákona i určité

si stále h ý čk ám e

xK islu šn ík y

StB

I tyávěrka ctran 10 — 14 hvla 19

"Věřili zůst

i” Č.11/S4

"Iter? publics” c. 49/95

’’Trybuna Indu” 7.9.89

S

Ays. SLUSARSKI

"

R je po dovolených.
V regionech opět kypí bohatý společenský život Již
tradičně se připravují různá setkání, posvícení a jině
příležitostně akce. Redakce očekává odpovídající
bohatou žeň Vašich příspěvků.

Ino Vladiu/j- Hajní
ČSA S4

.

Rysunek z tygodnika „Sprawy l Luazie-

Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 7/1993 4

|

Unsere Abbildung zeigt die
Titelgrafik des konservativen ,

Magazins »The Spectator«
(Der Beobachter):

I
Kanzler Kohl als Hitler - 1
jund Nicholas Ridley läuft weg,1
nachdem er
das Plakat bemalt hat. I
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Sdružení Cechů z Volyně a jejích přátel

Václav Beran:

PŘÍBĚH

GENERÁLA

Vojenská rada prvního ukrajinského frontu předložila 3. září 1944 hlavnímu
velitelství Rudé armády plány připravované karpatskodukelské operace. Podle
těchto plánů měla být splněním úkolu pověřena 38.armáda gnplk. K. S.
Moskalenka. Operace se měly zúčastnit tři sbory - lankový, jezdecký a první čs.
armádní sbor v SSSR.
Vrchní velení předložený plán ojierace scliválilo a nařídilo, aby útok začal
nejpozději 8. září. První čs. armádní sbor vstoupil do boje 9. září v ranních
hodinách.
V prvém boji v prostoru osad M a c h n ó w k y a W r o c a n k y čs.
jednotky utrpěly těžké ztráty Vzhledem k tomuto neúspěcliu byl zbaven velení brig,
gen. Jan Kratochvil a velitelem sboru byl jmenován brig. gen. Ludvik Svoboda.
Domnívám se. že v souvislosti s neúspěchem čs. sboru a s následnou změnou
velitelů, je nutné poukázat na některé ski ilečnosli.
Styčný důstojník mezi čs.sborem a 3tí. armáiJou byl ppor. Elovič. který kažrty
den doručoval na operační oddělení hlášení (svcxfky) o stavu z minulého dno
Dále byl povinen přinést na sbor marni, ve které byla zakreslena situace přední
linie fronty. Osady Machnówka a Wrocanka byty na mapě označeny. ž.e jsou v
držení sovětské strany.
Na základě těchto skutečností vydal gen. Kratochvil patřičně operační rozkazy
navržené štábem čs. sboru. První a třetí samost. brigády proto postupovaly do
bojového prostoru v sevřených útvarech, s menším zajištěním po otrou stranách.
Týlové útvary všech stupňů, plně naložené bopvou technikou, jely za svými
jednotkami. Praporní a brigádní obvazišté. ani sborová polní nemocnice nebyly v
potřebné pohotovosti.
Němci měli velmi dobře vybudovanou obranu a ještě trělien i noci na 8. září se
lim podařilo přisunout další posily. Nepřítel takto připraven nechal naše pocřxxJove
proudy dojit na minimální vzdálenost a poté spustil křížovou paltiu ze všech zbrani.
Přirovnání k peklu bylo tady zcela na místě. V nastalém cfiaosu se promíchali
povozy a vojáci obou brigád a ústupové komunikace byly zataraseny treskami
techniky. Počty raněných a ztráty na životech byly nesmírné. Ranění byli odnášeni
a pak odváženi v sanitkách na louku a lam museli velmi dlouho čekat, než byli
ošetřeni v narychlo rozvinutých zdravotnických útvarech.
Druhý den dopoledne se na štáb sboru přiřítil genpor. Moskalenko a
vehementně se sháněl jjo gen. Svobodovi. Náčelník štálnj sboru I ornský ho
odkázal na první brigádu a když Svolxrda nebyl k dosažení ani lam. (Okázal
Lomskéruu, aby mu. až ho sežene, vyřídil. Že se má okamžitě doslavit na štáb 3tí.
armády Pak prásknul dveřmi a odfičel v džípu. Na tomto štábu maršál Koněv s
okamžitou platností jmenoval gen Svobodu velitelem prvního čs. armádnilK) sboru.
Gen. Kratochvíla vinili za rozhodnutí, které učinil na základě nesprávných údajů
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o situaci dodaných mu právě ze štábu
38. armády. Zda to byl úmysl či
nedopatření ve válečném chaosu, těžko
posoudit. Gen. Kratochvil byl internován
v hlídané chalupě, kterou až do
odvolání nesměl opustit, ani se s nikým
stýkat. Zůstal mu jen spolehlivý vojín
jako spojka, který se o svého velitele
vzorně staral. Toho také |jan generál za
mnou poslal, abych mu. budu-li moct,
poslal nějaké kuřivo a něco tekutélx» < io
jjolní láhve.
Gen.
Kratochvíl
byl
výrazná
osobnost, voják na svém místě Již ve
Francii velel vyšší vojenské jednotce,
která se při ústupových bojích dostala
do německého obklíčení. Nepodlehl
však panice a celou jednotku za
těžkých podmínek úspěšně přived! až
do Anglie. Byl také dobrý kamarád a
člověk ryzího charakteru. A takto
předčasně, zdrcen nepřízní osudu,
ukončil své vojenské poslání v
karpatském předhůří, několik kilometrů
od našich hranic.

Bngäani generál Jan KratocM v roce 1943.

