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Mnoho zla pochází z protektorátu
Nejenom divoké odsuny sudetských Němců z míst, kde Žili, ale
i další protiprávní činy pod kuratelou KSČ a státní bezpečnosti ko
nali bývalí agenti gestapa. Komunisté hned po květnovém osvobo-_
zení přebírali archivy gestapa a Sicherheitsdienstu. Tyto materiály
z protektorátu pak používali jako kompromitující materiály k vydí
rání a politickému ovlivňování. V poslední době se objevují infor
mace například o divokém odsunu Němců z Brna, kde hnací silou
byli ti nejzkompromitovanější dělníci z brněnské Zbrojovky. Mnozí
z brněnských Němců v této továrně pracovali na vedoucích místech.
Zbrojovka do konce války vyráběla zbraně pro říši a dokonce pře
kračovala plán za trochu cigaret a tuků. Dělnická závodní rada, již
V květnu 1945 ovládaná KSČ, dělala vše pro zakrytí stop. Stejné
mechanismy ovlivňující odsun se dají vysledovat například na Jih
lavsku. Liberecku, Ústecku a Prachaticku.
Pod rouškou spravedlivého potrestání nepřátel, bez jakéhokoliv
soudného náhledu na skutečnost, že ne každý Němec rovná se na
cista, se páchaly rozsáhlé křivdy, končící často smrtí nepohodlných
svědků národní zrady. Komunisté, toužící po absolutní moci pod
vedením velkého bratra z Východu, se zachovali přesně v duchu
idejí bolševické revoluce. Členové KSČ a stran, které se oháněly
hesly o nutnosti sociální spravedlnosti a pomoci nejchudším vrstvám za jakoukoli cenu, zároveň neměli žádné skrupule vraždit
a manipulovat člověka, jen aby dosáhli neomezené moci. Jejich kolektivismus se projevoval i v pojetí práva, kde zaměňoval
individuální odpovědnost za kolektivní vinu. V ústředních výbo
rech strany se podle historiků objevovali mnozí agenti SD a gesta
pa. Dá se říci, že objektivním průzkumem archivních materiálů
z protektorátu se mohou odhalit mnohá zla a mnohá jména, která
prozatím unikala pozornosti.
Nikola Nikolová, Marcel Pok

Napsali jste nám

[x]

Chci už Konečně žíí bez
policejního a justičního teroru!

Otevřený dopis ministru vnitra České republiky Janu Rumlovi
\.v.ený pane ministře, po hanebném přepadení policejním komandem
dne 13 2. 1995 ve Vrchlabí, kde nič před mnoha svědky za bílého dne poli
cisté- zbili, zkopali a ztýrali (a navíc okradli o 4.000 Kč), mé slavná výcho
dočeská justice, jež mě i naši rodinu již po léta pronásleduje, i zavřela. Drzost
jde lak daleko, žc jsem nyní od České policie v Hradci Králové dokonce
dostal účet na 18.0?8,50 Kč - prý za fyzické postižení dvou policistů
z komanda! Dosti jsem byl postižen já, když mé museli hospitalizovat na
základe různých zranění ve vězeňské nemocnici na Pankráci. Dodnes mám
|X)5kozené prsty na rukou natolik, že se nemohu řádné ani podepsat - tak
mi policejní sadisté zatáhli pouta.Je udivující, že jeden neozbrojený člověk
dokáže zničit přepadové komando o několika policistech! (Připadám si jako
Rumbo.) Doufám, že tento účet není míněn vážně, i když si myslím, že není
poslední A někdy mě napadá, zda nedostanu účet za pobyt svého bratra
Pavlu ve vězení. Též je možné očekávat účty za vykonstruované útoky na
veřejného činitele a různá výtržnictví při hrdinné akci brněnských policistů
l~ 11. 1995 před Ústavním soudem, kterou viděl díky televizním kamerám
cely národ
S pozdravem jiři Wonka, Vrchlabí
Vážený pane ministře, včera jsem Vám psal dopis a dnes jsem okolnost
mi donucen psát další Teror ze strany policie a státní správy proti naší rodi
ně neustává, naopak se stále zvyšuje. Za totality vrchlabská policie byla vel
mi aktivní v teroristických akcích a represích proti nám, zejména proti
mému bratru Pavlovi. Nestyděli se nás pronásledovat ve dnech různých
výročí. Pavla dokonce vodili v poutech před zraky jeho matky po závodě
Milcta a po městě se slovy: .Vodíme vás, aby vaši klienti viděli, jak dopadl
advokát chudých!' Po roce 1989 všichni tito policisté zůstali ve svých funk
en li Naopak - vesměs povýšili a dostali přidáno. Nikdo nebyl schopen se
naši rodině za prožitý teror omluvit. Někteří z nich zde stále slouží, jiní pře
šli d<> Trutnova, vzájemné si však vypomáhají v akcích proti mé osobě.
K lakové policii cítím pouze pohrdání. Má stížnost na zločinnou akci dne
15 2 i995 není dodnes vyšetřena, což je ukázka právního nihilismu, který
přetrval v této zemi. Msta vrchlabských policistů za moji stížnost na sebe
nedala dlouho čekat, brzy jsem obdržel obvinění z policie v Pelhřimově podepsané ppor. ing Vlastimilem Floriánem. Zase byl použil oblíbený § 154/2
- napadení státního orgánu, který je proti mné již používán deset let. Koli
krát bude tento paragraf, který odporuje lidským právům, ještě použit? A to
len proto, žc poukazuji dopisem na neurvalé chováni policie!
Vážený pane ministře, chtěl bych už konečné vést klidný život bez poli
cejního a justičního teroru. Žádám Vás o zjednání nápravy, která by zasta
vila tuto hrůzu..
S pozdravem Jiří Wooka, Vrchlabí

Majust
T)odle výzkumu IWM x .v souvislosti s okolnostmi jednání x sudetskými Němci
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stydíjedno procento dotázaných občanů ČR' Tu informaci (můžu-ll jí téřit,
neznaje reprezentativnost vzorku, sugestíhilitu otázky atd.) považuji za snad nejmé
ně nadějnou zprávu roku. Nebol základní podmínkou dialogu jsou zametenépra
hy. Záleží však na tom, (í ruce drží koště: budou-It nám špinavý český práh minu
losti soustavně drhnout Němci (a nejhůř vyhnancf), pomůže to leda dalšímu kříše
ní národoueckého šovinismu. Jen zčásti mě uklidňuje fakt, že 99% nestydících x
neznamená 99 % občanů s hroší kůží, nýbrž 99 % občanů neinformovaných. Reknele-lí .Udice' nebo .Katyň', mají zhruba představu o rozsahu zvěrstva (daleko
menší než o pojmech Jako .Kolyma', .Magadan', ač jsou neméně krvavé než
.Buchenwald' nebo .Osvěttm'). Reknele-li .HorníMoštěnice', .Pastoloprty' aj,
naskočí krvavé asociace, srovnatelné s předchozími, právějen 1 % občanů. Zbytek,
jak říká Hamlet, mlčení. 99 % občanů při vyslovení těch názvů neví, o čem je řeč.
Neví o exhumaci těl z hromadných hrobů na podnět Mezinárodního červeného kří-
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žev roce 1947, hrobů, jež x stalypomníkem, českého gestapismu" -nikoli lůzy z uli-

I

ce, nýbrž pravidelných jednotek čs. východní armády a důstojníků Obranného
' zpravodajství (Levanice-Postoloprty 763 mrtvých, Horní Moštěnice 265, z toho
120 žen a 74 dětí). 99 % občanů neví o výpovědích očitých svědků masakrů, ode
hravších x v době míru (.Říkali jsme poručíkovi, aby ušetřil děti. Odvětil nám, že
| jsme přílišjemnépovahy a že co je Němec, patři zabít... Poněvadž x z hrobu ještě

'

ozývalo sténání, stříleli do hrobu z automatů...' .Některé děti bylyještě nemluvnáta a bytypostřílenépřímo tak, jak je matky držely na rukou...", mz Historie a vojen-

!

stuf 3/91). Považuji v té souvislosti za černý humor, bohužel pro naši situaci smut
ně charakteristický, zprávu z července: .Pole nedaleko Pohořelic u Brna, jež dosud
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skrývá ostatky n&olika set (podle historických pramenů 890) Němců, kteřízdezahynuli při tzv. pochodu smrtí v roce 1945, bylo opět po delší době oseto a jeho majitelé
nyní očekávají úrodu. '(LN21. 7.1995) Doufejme, že byla bohatá.. V tomto týdnu
přinesly v souvislosti s brněnským pochodem smrti noviny (MFD, 18.12. LN, 19 12.)
zprávu, že .spisovatel Ludvík Vaculík a několik dalších osob podali letos podnět
k trestnímu stíhání neznámých pachatelů, kteří x na divokém odsunu a smrti Něm
ců podüeii'. Jelikož patřím k těm .dalším osobám', dovoluji si menší opravu nepo
dávaljsem podnět ke stíhání, neznámé osoby', popsané případy mají známé, řád
ně doloženéprotagonisty (jeden z nich, masovývrah a sadista, byl v letech 1947-48
dokonce trestně stíhán a odsouzen, Gottwald ho však a mnešlocal, a tím nastartoval
jeho strmou kariéru ve Svazu protifašistických bojovníků, do komunistického lágru
putoval pro změnu uojenský prokurátor, který zmíněného poručíka Pazura odsou
dil. dr. A RaŠla). Aktéři masakrů tedy jsou doloženi O naplnění dvou zmíněných
masových hrobů xpřímo postarali důstojníci Karol Pazür, Eugen Surovčík, Bedřich
Smetana, Jan čubka, Vojtěch černý, Jan Zicha (Petrov), policista Bohumil Marek,
nepřímo, tj. instrukcemi, x na masakrech podílel gen. spaniel a Bedřich Reicht.
/pohořelická tragédie má konkrétního viníka, není dílem anonymních .dělníků
z brněnské Zbrojovky', jak alibisticky po česku sdělil veřejnosti uyšetřouatel Zdeněk
Krejčí (aspoň podle zmíněných dvou deníků) Pane lyšetřmateli, je skvělé, že jste x
podnětů Vaculíka a spol. ujal. Neobjevujte však Amenku a nalistujte si ve znamení
té historické monografii Tomáše Staňka Odsun Němců z Československa 1945-194 7

,
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strunu 75. Tam x krom zpráv o dalších .pochodech smrti' (Příbram, Jihlava, Cho
mutov, Krnovsko) mj dočtete .... akci prováděla Národní stráž bezpečnosti pod tele
ním kpt. Bedřicha Pokorného ' Týž Pokorný z pražské úřudovny StB, který tehdy
vyslýchal K H Eranka tak, aby nekomunistický odboj vyzněl jako řízený gestapem
Později proslul řadou vražd a v roce 1968 spáchal (sdm}) xbevruždu Jistě nebyl
sám. kdo tehdy etnickým čistkám velel (a ne každý zlcifínec proti lidskosti skonči
Jidášovou smrtí) Příjemné Vánoce
Vladimír Just

Vladimír Just ma pravděpodobně dostatek
důkazů ke svémutvrzení, že pravidelné
.jednotky naší východní armády ^působily
povraždění 763 mrtvých v Levanicích-Postoloprty, v Horních Moštěnicích 265 mrtvých
z^toho 12C žen a 74 dětí. Dnes je již po-’
merne známo, že větší cast čs.východní ar^vorily jednotky sestavené z Volynsniych Cechů. Myslím, že by se měl Svaz vo, ynsK./ch Cecnů a^jejich přátel k této nemane události nějakým způsobem vyslovit
a pravděpodobně přinést nějaký důkaz, kteis
P2tXrdíLoeven't?'eln^ vyvrátí účast Volyňský?
ch Cechu v uniformách východní armády na
tecnto masakrech. Myslím, že by bylo vhodne upřesnit, ze jednotky podléhající důs
tojníkům Uoraného zpravodajství jimž dlous?í?V£l Bedřich. Reicin m§ly už za
války vlastni čety na špinavou prací. VH.

Petr Skála_________

Víte, co se stalo? Novákům se
rozpadla domácnost! ■ A kdo to
zavinil? - Byly volné panely!

Paní Drápalová probudila svého
muže: Vendo, vstávej, nevzal sis
prášek na spaní!

Parní lokomotiva se ptala
elektrické: Jak jsi to dokázala, že ses
odnaučila kouřit?
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ké opozici, organizovaný dnešní neokomunistickou vládou. Jak vinte,
komunisté organizovali v minulosti podobné divadlo a nazývali ho
Národní frontou, uceleně, vláda a opozice v rámci Národní fronty.
Jinými slovy, dříve to byla také vládnoucí koalice, tehdy komunistů a
opozice v jednom.
V tradici, kterou dnešní neokomunisté v tzv. koalici a opozici považují
za osvědčenou, stejně jako ji považovali a považují bývalí komunisté, by
O zákonu proti extrémistům a extrémním skupinám se začalo mluvit v •
dnešních vládních kruzích v České republice ještě před tím, než bylo | podle nového Zákona proti extrémismu měla být napříště povolená jen ta
kritika, která není proti nynějšímu neokomunistickému systému
nutné se zabývat především hrozbami vlny stávek státních zaměstnanců,
vlády. Dovoleno promluvit nebo vyjadřovat se k veřejným věcem a
hlavně červnovou stávkou zaměstnanců dopravy. Neokomunistická životu vůbec by měli mít podle neokomunistických vládců jen ti, kteří
vláda si tím chce dát zákonný podklad pro represálie i proti tomu
chtějí zlepšení dnešního neokomunismu, tak jak si to považovala za
poslednímu nespokojenému jednotlivá nebo skupině. Neokomunismus
úkol Charta 77 ve vztahu ke komunismu.
Havla a Klause, tím i na pohled, svou vnější “zákonnou” podobou
Je známo, že o Chartě 77 v Československu za komunismu nevěděl
nabývá formu, běžně, řeklo by se, klasické diktatury. Jak Hlasatel uvedl skoro nikdo. Stejný by měl být rozsah zlepšení dnešního neokomunis
již před několika lety, malí diktátoři Havel a Klaus se v té době necítili
mu zevně, rozuměj mimo “dnešní největší politickou sílu” Občanskou
hlavně ve vztahu k cizině dost bezpečni, aby své karty odkryli zahraniční demokratickou stranu (ODS). Pak by nemělo být dlouho nic a posléze
veřejnosti.
jen další neokomunistické a socialistické strany.
Co je to vlastně extrémismus? Kdo je nazýván extrémistou? Co jsou
Jak vidíme, tzv. ”... dnešní demokracie” v neokomunismu se neliší v
extrémní skupiny?
ničem od diktatury komunismu, a když, tak seji již nyní nebezpečně
Slovo napovídá, že je to cokoliv, co je neobvyklé. Extrémistou a
přibližuje. To není nic nového a Hlasatel na to upozorňuje stále již od
extrémní skupinou jsou ti, kteří dělají něco neobvyldého. Tento výraz je
převratu 1989. V České republice platí dnes stále mnoho zákonů z
vybrán proto účelově, aby sloužil za účelem označení čehokoliv nebo
doby komunismu a nový zákon proti extrémismu, nyní projednávaný
kohokoliv, kdo nevyhovuje určitému označení nebo pochopení, které se,
v neokomunistické špičce, zapadne jistě mezi ně nejen duchem, ale i
také účelově, označí za obvyklé. Diktátoři mají zvláště rádi neurčité
stylizací.výrazy všeho druhu, neboť je mohou lehce manipulovat. Co je extrémní
Neokomunistická vláda a neokomunistická moc v dnešní České
určuje tqtiž vždy diktátor a když na to všechno, co je možno považovat za
republice je paranoidní, všeobecně se cítí ohrožena i sebemenším
extrémní nestačí sám, má k tomu své poskoky, malé diktátoříky, kteří
projevem nespokojenosti a snaží se zlikvidovat každého^kdo by proti
jako svoje živobytí hledají, co by se nechalo označit za extrémní. Zákon
ni jakkoli vystoupil.
extrémismu pak postihuje všechny, kdo byli kdy označeni za extrémisty
■ Podívejme se ale, kdo vlastně jsou ti skuteční extrémisté. Pochopení
či extrémní skupiny tresty, od těch nepodmíněných až po trest smrti.
toho, co se dnes v českém neokomunismu považuje za extrémismus se
Je to snad nejdůležitější zákon diktatury, protože vlastně každý může
nám naskytne, když se krátce ohlédneme do historie samého
být kdykoli “odsouzen” k trestu smrti. Ve známých diktaturách slouží
neokomunismu v Cechách.
však zákon o extrémismu především k zastrašování obyvatelstva, a na
Nejsou ti, co dnes považují ostatní za extrémisty sami ti extrémisté?
druhé straně, jako nástroj zlovůle diktátora, v mnohých případech
Nesnaží se původci a nositelé extrémů odvést pozornost od sebe tím,
prezidenta, kancléře nebo generálního tajemníka a jeho poskoků,
že jen zdánlivě na papíře umlčí, případně zlikviduji doslova každého,
nezřídka označované jako (loutková) vláda, politbyro, výkonná rada, ‘ kdo prohlédl jejich podvod?
výkonný výbor, strana s vedoucí úlohou, vedoud politická síla a jinak.
To byla známá komunistická praxe a zdá se, že dnešní neokomu
V dnešní -České republice má tato obdoba smutně proslulého
nistická garnitura nechce v ničem zůstat pozadu. Nový zákon o
komunistického Zákona na ochranu republiky 231 postavit mimo zákon
extrémismu má zlověstný nádech. Má oficiálně trestat každý sebemenkaždého, komu se nelíbí scénář o neokomunistické koalici a komunisticn^7Qak nesouhlasu jednotlivců a skupin, čehož se dnešní vláda a
parlament obavaji nejvíceTZda zákon bude stačit na výrazy širokého
Lidé se musí opakované ptát/ nedělají opakovaně podvody je~n
extrémisté? Pro nprmální lidi v Cechách tohle nikdy nebylo zvykem. A
odporu, jako jsou masové stávky a demonstrace, se teprve ukáže.
Jak naznačil listopad 1989, vláda a parlament nejsou sto čelit
dělalo-li se kdy tak jinde na světě, není dnešní svět v takovém ubohém
stavu pro většinu lidí právě proto, že se to někde mimo Cechy dělo?
opakovaným projevům masové nespokojenosti a zákonitě se složí v
několika dnech či týdnech. Je ještě v živé paměti, jak komunistický
Lidé se ptají? Neuzneužívají vrcholné státní moci jen extrémisté?
režim měl k dispozici všechny prostředky diktatury a teroru, a přece
Václav Havel zneužil své pozice prezidenta v prvních tzv. volbách v
konečný výsledek byl nulový.
roce 1990 proti bývalému předsedovi Lidové strany dr. Bartončíkovi a
Jak oznámil Hlasatel již dříve, zatím má neokomunistická vláda
proti Lidové straně, když proti nim v televizi vystoupil, zatímco podle
připravenu a úsilovně pracující tajnou policii. Výsledkem bylo v
zákona to dělat nesměl; a žádný jiný občan to také nedělal. Kdo má
plnit zákony, když ne prezident, není tohle extrémismus? Tehdejší
ppslední době zatčení několika stovek politických odpůrců, včetně
parlament ho pak tzv. svolil za prezidenta,, i když;tentýž parlament.byl
bratra, komunisty umučeného Pavla Wonky, Jiřího Wonky.
. Nepřetržitě klesající životní úroveň celých 5 let od převratu 1989
zyolen přispěním podvodu Havla. Je v těch stálých podvodech Havla
vyvolala zákonitě nespokojenost mezi obyvatelstvem. Tajné policii,
nějaký projev vůle lidu nebo výraz svobody jeho rozhodování?
která pracuje stejnými metodami, podle stejných zákonů a se stejnými
Není Havel několikanásobný extrémista? Byl to on, kdo za svéh<
agenty jako'za komunismu, nedalo žádnou práci tyto nespokojence
prezidentování podporoval veškerou činnost vrcholného činitele jedne
najít a některé z nich již zatknout. Vláda si dává práci s novým
strany, Václava Klause (ODS), s cílem protiústavního rozdělen
zákonem, neboť odsuzovat by se přece jen mělo podle “nového” i
republiky. V čele republiky, mezi 15 miliony lidí, nebylo snad dvou
neokomunisticko-demokratického zákona.
dalších, kromě dvou jmenovaných, kteří by se k něčemu takovému
Každý občan České republiky se tedy nyní ptá: Kdo jsou to ti
propůjčili, ba o něčem podobném uvažovali. Obyčejně jen anarchisté
extrémisté? Kde jsou? Má to být právě Jiří Wonka, nedávno zatčený
kteří jsou výjimečně neobvyklí kují pikle k rozvracení základů státu.
proto, že žádal, aby komunistická prokurátorka, která se přímo nebo
Ano, tak .to jsou ti extrémisté. Do čela státu se dostanou
nepřímo podílela na umučení jeho vlastního bratra v komunistické .
podvodnými volbami, a ve volbách samých se dopouštějí dalších
věznici ještě před odsouzením, byla propuštěna z vykonávání povolání
podvodů. Když byli podvodně “zvoleni” jako představitelé státu jezdí
v dnešní justici? Co je na tom extrémního, vždyť se~vlastně jedná o
v této roli po světě, nechávají si dávat úplatky ve formě různých
něco správného a žádoucího a jedná se vlatnějen o jednoho člověka. .
peněžních “cen” a “odměn” a ještě se tím pyšní. Toho také snad bj
Není však Václav Havel extrémista? Vždyť to,_co on dělal, mělo
nebyl schopen nikdo jiný než extrémista. Cizinci pak přijíždějí dc
neblahé následky pro miliony lidí! Neudělal právě on tolik extrémů,
Prahy a očekávají, že se jim jejich úplatky dnešních nejvyšších českých
které by neudělal nikdo jiný, že by na ně bylo potřeba několik zákonů
státních představitelů, desetinásobně, či stonásobně, vrátí při převodu
o extrémismu? Propůjčil by se někdo jiný v celých Cechách k
vlastnictví českých podniků do cizích rukou. Rovněž něčeho takového
podobným extrémům a podvodům?
by nebyl schopen slušný člověk, ale jen ten nejneobvyklejší extrémista.
Jak se ukázalo, jeho pohádka o “sametové revoluci” je bohapustá ,
Premiér Klaus, jak již uvedeno, není o nic lepší. Se svou vládou
lež. K pódiu na Václavském náměstí v roce 1989 se dostal podvodem.
zavinil nepřetržitý 5-letý výrazný pokles životní úrovně obyvatelstva v
Dohodě, kterou uzavřel s komunisty o převzetí moci, říkal lživě >
10 milionovém státě a pár dní před stávkou zaměstnanců v dopravě si
“revoluce”. Nestyděl se to prohlašovat z tlampače statisícům lidí a z ,
dovolil tvrdit, že zaměstnanci nemohou dostat přidáno, že prý byl v
rádia milionům! Jestli tohle není extrémismus, co to je? Dělají tohle
minulém roce 15 procentní pokles v přepravě. Není v tom tvrzení něco
normální lidé nebo právě extrémisté?
zvláště extrémního, vezmeme-li v úvahu známou Klausovu aroganci a
Když se nechal zvolit prezidentem Československa parlamentem
jeho stále opakované tvrzení, jak transformace hospodářství byla
plným starých komunistických poslanců, nekonal Havel něco neskoná- ,
úspěšná. Každý stejně ví, že je to především jeho vlastní vinou. Když
le extrémního? Věděl, že jej komunisté volili, protože to bylo předem
na svou úlohu, aby stát prosperoval, nestačí, proč již dávno
dohodnuto! On přistoupil na jejich podmínky a oni jej za to volili.
neodstoupil nebo okamžitě neodstoupí? Je snad úspěchem transforma
ce hospodářství jeho úplné zničení? To znamená včetně dopravy?

KDO JSOU VLASTNĚ
TI EXTRÉMISTÉ?

"^Všechny peníze bílému mužii

Aus Anlaß des Weltwirtschaftsgipfels marschierten am Tagungsort'
Houston (Texas) Anhänger des rassistischen Ku-Klux-Klan auf und
forderten den Stopp der Entwicklungshilfe für dieJDritte Welt zugun
sten Osteuropas.
10*7 •
^Fotoi^AEP

čeného Ú řadu pro dokumentaci
a pro vyšetřování činnosti státní
bezpečnosti a střediskem pro doku 
mentaci protiprávnosti komunis 
tického režim u má být pověřen
jeden známý politický pracovník.
S největší pravděpodobností to má
být m ístopředseda KDS Václav
Benda. Nejbližší dny mají tuto
informaci oficielně potvrdit.
-j-

Nový ředitel

V aobě uzávěrky "Věrni zůstali"
se dovídáme, že vedením slou 

z

ciziny. Zatím je zde dost

nemocných z Německa, Rakouska,
Beneluxu a Blízkého východu. Díky
tomu se d aří využívat kapacity
1120 lůžek na více než 80%. Dosud
se zde vystřídalo na 9 000 pacientů,
z nichž polovina byla z tuzemska.
Nárůst tržeb stoupl o 12 % a vysoko
byl překročen plán návštěvníků
průchozích. I k tom u přispěli
návštěvníci z řad bývalých poli
tických vězňů, kteří se sem alespoň
na skok vrací.
jl

Jáchymov i s okolím jsme dobře
poznali především my, muklové,
neboť jsme si zde odpykávali tvrdé
tresty, za ještě tvrdších podmínek.
Jáchymov ie třetí největší lázeňské
město v České republice. Léčí se
zde především pacienti s one 
mocněním pohybového ústrojí.
O domácí pacienty není nouze, ale
lázně se snaží získat též pacienty

V

I

z

O Jáchymov je zájem

z

obyvatel. ___
nemapenízé na důchody,'a tak potřebuje nový Sociální zákon, aby
mohl dávat méně; bojí se obyvatel a tak potřebuje Zákon o
extrémismu, aby mohl trestat tvrději a také každého.
Znovu lže, nenazývá věci pravými jmény a vnáší další zmatek.
Pokračuje tak v zesměšňování sama sebe. Když železničáři chtěli
dvojnásobné zvýšení platů, Klaus jim mohl nabídnout jen almužnu
20%, Železničáři se s tím spokojili a tó byla jeho jediná spása. Klaus
nemá, protože asi nedělal nikdy nic proto, aby stát měl. Nemůže mít,
když rozdává cizincům a ne vlastnímu obyvatelstvu. Kdyby železničáři
neustoupali, mohlo dojít k rozuzlení situace. K pádu neschopné vlády,
která prodělala všechno, a rozkrádala nebo nechala rozkrást zbytek.
Neschopnost, krádeže, lži a podvody se nemohou do nekonečna
promíjet. Jednou musí skončit!
V nejtěžších chvílích však jen klid a důslednost k osvědčeným
národním a morálním principům u většiny obyvatelstva nakonec
povede k vítězství nad tím zřejmým extrémismem. Po pádu komunis
tické vlády přišla podvodná neokomunistická vláda. Po pádu
neokomunitické vlády a Havla a s tím všech podvodů za jejich
panování snad již nemůže přijít horší.
Modlitba i těch méně zbožných za úspěch posledních snah o
tradiční důstojný život v našem národěj nechť zazní a je vyslyšena.
Velmi krátce po svatořečení Blahoslavené Anežky Přemyslovny v
roce 1989 došlo k listopadovému převratu. Byla to vpravdě zázračná
změna, kterou by několik let před tím neočekával nikdo. Po nedávném
svatořečení Blahoslavené Zdislavy, ať se tedy vyplní i druhá část české
pranostiky, která se traduje od nepaměti:
“Až bude svatořečená Blahoslavená Anežka dojde v Cechách k
velikým změnám, (ale teprve) až bude svatořečená Blahoslavená
Zdislava, bude v Cechách dobře.”

V úvahách o státem organizovaném extrémismu v dnešní České
republice nesmí chybět zmínka o oficielním, loutkovém tisku. Není nic
tak neobvyklého ve své podstatě jako drzost a podvod dnes cizinou
placených bývalých komunistických novin jako Mladá Fronta Dnes,
Práce nebo Zemědělské Noviny, které byly veskrze komunistické a
pak ze dne na den vyměnily komunistickou propagandu za neokomunistickou, rozuměj kritickou ke komunismu. Mají plnit svoji komunisticko-neokomunistickou úlohu i beze změny jména? V minulosti
rovněž socialistické Lidové Noviny a noviny Telegraf, který je pod
vlivem ODS, jsou dnes také součástí režimu, kde se vlastně přestává
vědět, co je lež a co je pravda, co je správné a co je podvod, co je
zdravé atco je úchylka.
Není divu, že dnešní situace přivádí některé lidi k zuřivosti. Zmatek,
který komunismus a dnes neokomunismus přinesl mezi lidi je
neporovnatelný s čímkoli jiným. Zamezuje již předem jakýkoli náznak
rozumné diskuse. Jednou ze skupin, kterým se nový neokomunistický
režim nejvíce líbí, jsou lidé s vyšším vzděláním, které ovšem ve velké
většině dostali jen děti z komunistických rodin. Nicméně, nemůže být
nic horšího pro režim, který ani jinak nemá co nabídnout obyvatelstvu
než aby ho obyvatelstvo přestalo brát vážně. To se teď neokomunistickému režimu podařilo v okamžiku, kdy to nejméně potřebuje.^WMk

KZ

dlouho vydržet.
Extrémní zákony, které vláda navrhuje a parlament schvaluje,
včetně toho připravovaného o extrémismu, svědčí o její veliké nejistotě
pro budoucnost.- Hlasatel v minulosti vždy zdůrazňoval neschopnost
dnešní vlády nabídnout obyvatelstvu něco pozitivního. Zároveň
varoval <p.řed tajnou policií a vyjadřoval obavy o osobní bezpečnost

Dny Klausovy vlády jsou asi sečteny, ale není čas k panice. Není
ještě tak, aby nemohlo být hůře. Navzdory vzrůstající bídě, vzrůstající
kriminalitě, vzrůstající drogové závislosti mladistvých a mládeže,
vzrůstající prostituci, vzrůstajícímu počtu perverzních filmů v televizi
a kinech také Tigridovou zásluhou, i vládou podporovanému
terorizmu jejich politických odpůrců jsou nyní náznaky, že velké
zájmové skupiny pochopily příčiny neschopnosti ODS a její vlády i
prezidenta.
‘•
Jejich vlastní morální prázdnotu, protinárodní a protičeský charak
ter, a v neposlední řadě, jednoduše, neschopnost. V jejich vlastních
výrazech, extrémismus, který se snaží nyní zastřít Zákonem proti
extrémismu namířeným proti všem ostatním. Jistě je ani nenapadlo, že
nemusí být ani tak daleko doba, že tento zákon může být užit proti
nim. Jak známo, i za komunismu bylo mnoho komunistů odsouzeno
komunistickými zákony, někteří i k nejvyšším trestům. Nemusí tedy
nutně skončit neokomunismus, aby mohla být dnešní vládnoucí
garnitura souzena podle vlastního Zákona o extrémismu. Jak již
naznačeno, po pádu neokomunismu, i bez něho, dokázat jejich
extrémy podle tohoto zákona, by bylo poměrně snadné.

Č lán ek z am erick éh o tis k u o e x tré m is te c h v CR .je v sk u tk u
-zajím av ý , to v šak neznam ená, že v USA ž á d n í e x tré m is té n e 
js o u . P ro p a g a c e fa šism u i komunismu je n a denním p o řá d k u .!

Klaus přivedl jednu třetinu obyvatelstva do bídy! V nově navrhova
ném Sociálním zákoně se již oficielně počítá s tím, že třetina
obyvatelstva Cech bude žít pod hranicí životního minima. To je
výsledek jeho úsilí jako ekonoma a předsedy vlády během 5 let
neokomunismu! Zavést za 5 let do bídy pravděpodobně nadosmrti
přes 3 milióny lidí s? nepovažuje za extrémismus? Našel by se snad
někdo tak neobvykle drzý, aby po tak hrozném osobním neúspěchu
ještě měl další drzost zůstávat nadále ve funkci jako předseda vlády?
Hlasatel předvídal, již před více než 3 lety, že bída a utrpení, které do
Cech přijdou vinou vlády neokomunistů budou mít hrozivé rozměry.
Bylo to jednoduché vědět, protože neokomunisté neměli žádný
konstruktivní hospodářský plán. Bez schopnosti a bez záměru se
nenechá nic dosáhnout. Tyto obavy se nyní naplňují! Nyní je možno
podobně tvrdit, že zůstane-li Klaus a ODS nadále u vlády zavedou
další milióny lidí do bídy! Budou zákonitě narůstat nálady o revoluční
svrhnutí jejich vlády neparlamentní cestou. Pro generace lidí, kteří lili
od nepaměii v poměrném blahobytu se na bídu těžko zvyká. Vláda
nestojí za nic,-když nezajistí ani levné brambory! Na to přijde každý
hlupák, zvláště v národě, který je relativně inteligentní a s tradicí!
Zdá seitedy, že extrémisté jsou dnes zvláště na nejvyššich místech ve
státní správě, a na druhé straně, že obyvatelstvu nyní s těmito
extrémisty a jejich extrémy pomalu dochází trpělivost. Není extrémis
tou dnešní ministr kultury Tigrid, který bojoval za komunismus již ve
španělské válce, později v emigraci propagoval socialismus v emigrantském tisku a nyní staví holywoodskou produkci perverzních a
násilnických filmů jako vzor české kultuře? Co takový ministr školství
Ivan Pilip, který zavádí “sexuální výchovu” do škol? Anebo ministr
zemědělství Lux tvrdící po 5 letech neokomunistické moci, že 50%
soukromých zemědělců hospodaří se ziskem. Má těch zbylých 50%, co
hospodaří bez zisku toho nechat, aby v zemi nebylo vůbec co jíst, a
nejhorší bída za posledních tisíc let?
Hlasatel odedávna proklamoval a proklamuje, že vláda, která
obyvatelstvo podvádí, a i jinak pracuje proti jeho zájmům, nemůže

Odešel F. Meloun
V nemocnici v americkém státě
Alabana zemřel velký přítel muklú
František Meloun. V roce 1948 ode
šel do exilu a nebýt jeho odchodu,
jistě bychom se s ním sešli v někte
rém komunistickém kriminálu.
Jeho novinářská dráha byla pestrá.
Začal ji hned po dokončení studií
a ještě jako elév prodělal praxi
ve Francii. Po návratu za druhé svě-

tové války byl šéfredaktorem Praž
ského ilustrovaného zpravodaje
a po osvobození r. 1945 šéfredak
torem Svobodného Slova. V r. 1948
odešel do Anglie, pracoval ve Svo
bodné Evropě v Mnichově a v exilu
napsal mnoho článků o vlasti,
kterou stále miloval. V boji proti
komunismu byl neoblomný. Byl
velkým přítelem a zastáncem
politických vězňů a jako takovému
mu patří náš dík a vzpomínka, -jsk-'
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HEBREJSKÁ UNIVERSITA
V JERUZALÉMĚ
Na tomto místě by se měl *z utrpení a
zkázy války zrodit první zárodek nového Kvó
ta," a "bludná duše Izraele’ by tu měla "dosá
hnout svého nebe", prohlásil pozdější první
prezident Státu Izrael Chajim Weizmann,
když pokládal základní kámen budoucí Heb
rejské university v Jeruzalémě na boře Cofim
(angl. Mount Scopus). Těžko bylo možno
nalézt krásnější místo (z vrcholku je vidět
Staré město a hora Olivetská, na druhé straně
Judská pustina, Jordánské údolí, Mrtvé moře
a Moabské hory) a stěží si lze představit. Je
by pozemek, který před válkou zakoupil Jicchak Goldberg od anglického právníka Sira
Gray-Hilla, byl lépe využit.
Základní kámen byl položen v červnu roku
1918, o pět let ptnději se slavnostně otevřela
první fakulta. Úvodní přednášku pronesl
Albert Einstein. První včtu své lekce (téma:
teorie relativity) řekl hebrejsky. Hebrejština
byla prohlášena za vyučovací jazyk školy, řeč,
jejíž základ tvořila biblická a rabínská heb
rejština, se rychle přizpůsobovala požadavkům
moderní vědy a stala se společným jazykem
studentů a učenců, kteří tu pracovali. Počet
lidí z Palestiny a ciziny byl tehdy vyrovnaný,
postupem času (především ve třicátých letech,
kdy byla škola útočištěm mnoha vynikajících
německých židovských vědců, které vyhnala
do Palestiny nacistická perzekuce) přibývalo
přistěhovalců. Škola se měla stát centrem, kde
by byla - v jazyce předků a ve vzájemnosti
s humanitními' předměty - rozvíjena tradice
hebrejské vzdělanosti, a současně střediskem
přírodovědeckých a lékařských výzkumů, kte
ré by pomohly obnově země. Palestinská vlá
da neposkytla universitě žádné prostředky,'
škola byla vystavěna a provozována díky fi
nanční pomoci židů po celém světě. Univer
sita byla slavnostně otevřena 1. dubna 1925,
ceremonie se zúčastnila řada význačných osobnoctí, mj. Arthur Balfour, generál Allenby,
Chajim Weizman, H.N.Bialik. vrchní rabín
Kook, filosof Martin Buber.
Universita rychle rostla - k počátečním
třem malým výzkumným ústavům (pro židov
ská studia, chemii a mikrobiologii), na kte
rých se učilo jen postgraduálně, přibyly fakul
ty a stoupal počet studentů: od roku 1924 se
vyučovala židovská studia, od r. 1926orientální
studia, od r.1927 matematika, od r.1928 hu
manitní vědy (filosofie, historie, geografie a
archeologie, klasická literatura, jazyky), od
r.1931 biologie. Roku 1929 vzniklo universitní
nakladatelství Magna Press. Základní charak
ter školy byl zpočátku ryze akademický - hlav
ním cílem byl výzkum (ještě na počátku třicá
tých let odmítli představitelé university poža
davky, aby škola připravovala pro profesionál
ní dráhu lékaře a právníky). Universitní kni
hovna se svým půl miliónem svazků se stala
nejvýznamnější knihovnou a nejcennější sbír

kou hebraik a judaik v zemi. Poblíž školy byla
díky pomoci ženské sionistickf organizace Hadasa vystavěna moderní nemocnice s labora
tořemi - za války pomáhali zdejší lékaři a
sestry spojeneckým vojákům a civilnímu oby
vatelstvu.
Rozkvět školy přerušil arabsko-židovský
konflikt. V dubnu 1948 přepadli Arabové při
evakuaci nemocnice Hadasy konvoj lékařů a
sester a všechny je vyvraždili. Po vyhlášení
Státu Izrael a vypuknutí Války za nezávislost
šli studenti i učitelé bránit svou zem. Univer
sity se Arabové sice nezmocnili, ale byla těžce
poškozena a nakonec spolu s Olivetskou ho
rou prohlášena za demilitarizované pásmo.
Budovy školy zůstaly v židovských rukou, byty
však obklopeny arabským územím a místo učitelů a žáků tu pobývali jenom policisté a
správci.

Na počátku 60. let byla na jeruzalémském
předměstí Ejn Keřem otevřena nová univer
sitní nemocnice, lékařská a zubní škola. Ne
mocniční synagóze věnoval Marc Chagall vit
ráže s postavami proroků. ("Ve vzduchu Jeru
zaléma jako bych dýchal vzduch Vitebska,
svého rodného města, smíšený s tisíci lety
exilu*, prohlásil v darovacím projevu.) Když
se po sjednocení Jeruzaléma obnovil přístup
na horu Cofim, přesunuly se tam fakulty hu
manitních a společenských věd, fakulta práv a
škola vzdělávání a sociální péče. Na Givat
ram zůstaly fakulty přírodních věd, v Recho
vot zemědělská fakulta, škola výživy a veteri
nární škola, v Ejn Kerem lékařská fakulta. V
roce 1990 studovalo na Hebrejské universitě
přes 18.000 studentů, z toho 3.000 nových
přistěhovalců nebo zahraničních žáků.
Finanční náklady na výstavbu a provozo
vání školy nesou společně stát, zahraniční
židovské komunity a jednotlivci. Vláda a Ži
dovská agentura hradí asi dvě třetiny rozpoč
tu, společnosti přátel university a soukromí
dárci poskytli fondy na nové budovy (po celé
škole - v areálech, zahradách a na terasách, u
soch, moderních kašen i výtvarných objektů

JeruzaMwfcá iiHnitr bttatm pro

t mtAroóaofogM na boře Cofim

Od léta 1919 se zahájila výuka v provizor visí desky s označením jmen dárců, především
ních a nevyhovujících budovách, roztrouše z USA, kteří by chtěli tímto způsobem uctít
ných po západní části města. Nebyly pomůc památku svých blízkých nebo učitelů). Vláda
ky a scházely učebnice. Ale spousta učitelů, nespojuje finanční podporu s žádnými pod
lékařů, právníků, přírodovědců a studentů če mínkami, jmenuje jen několik členů do výkon
kala na práci. Roku 1949 byla proto i za ztíže né rady university.
ných podmínek otevřena lékařská fakulta, té
Zdá se, že přání Chajima Weizmanna se
hož roku fakulta práv, na počátku 50. let eko splnilo: v Izraeli vzniklo i několik dalších
nomická fakulta a fakulta společenských věd. vysokých škol, žádná však není tolik spjata
V Rechovot zahájila výuku zemědělská škola. s jeho historií a osudem jako Hebrejská uni
Začalo se znovu stavět: roku 1955 byl na Gi versita. Atmosféra školy, z jejíž synagógy
rat ram (jeden z judských kopců na okraji vidíte jako na dlani Staré město a do jejíchž
Jeruzaléma), otevřen rozsáhlý universitní oken zaléhá zvonění kostelních zvonů i volání
kampus učeben a ubytoven, kam se soustře muezzinů, přitahuje nejen domácí, ale stále
dila výuka (rozšířená o oddělení pro obchod více zahraničních studentů. Od roku 1955 pro
ní administraci a školu sociální péče, odděle ně universita pořádá zvláštní kursy, od roku
ní pro asijská a africká studia a institut pro 1971 působí na hoře Cofim samostatná Rothvýzkum židovského práva) a byla obnovena bergova {kola pro zahraniční studenty, která
knihovna, která se stala Židovskou národní pro židovské studenty z diaspory pořádá jazy
knihovnou .
kové kursy, letní obecně vzdělávací kursy, jed-
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noroční předuniversitní přípravné studijní logie, teorie osobnosti); Ekonomie a obchodní PŘED PADESÁTI LETY
pobyty, postgraduální programy. Většina ú- administrace (management - teorie a praxe;
častniků těchto programů přicházela z USA a ekonomie Středního východu), Historie a
2. listopadu 1943 se Eichmann dohodl
západní Evropy, od půle osmdesátých let při filosofie (válka v moderním světě). Už z pou
bývají studenti i z jiných částí světa: "Každý ze informativního a neúplného seznamu před s říšským zplnomocněncem v Dánsku Werne
rok teď přinesl nové lidi: po vlně studentů z - nášek je vidět, jak bohatá a zajímavá je nabíd rem Bestem, že dánští Židé, kteří jsou v Te
Ruska přijeli Etiopané, Češi, Slováci. Rok tu ka. Připomeňme ale.že některé přednášky vy rezíně, nebudou deportováni dál.
3. listopadu bylo v Majdanku zavražděno
studuje skupina studentů z Vatikánu. Na žadují předběžnou znalost předmětu a všechvšech je něco zajímavého, všichni nás něčím nyipřednášky pak znalost jazyka - angličtiny 18.000 židovských vězňů a v příštích dnech
dalších 24.000 v táborech lublinského distrik
obohacují a všechny se snažíme dobře při nebo hebrejštiny.
Postgraduální studium: nově zřízený pro tu. Tak zareagoval Himmler na povstání sonjmout," říká ředitel školy pan Israel Roi, šéf
početného týmu učitelů a organizačních pra gram pro absolventy vysokých škol a pro ty, derkomanda ve vyhlazovacím táboře Sobibór.
kteří
se snaží získat titul BA. nebo Ph.D. Na
7. listopadu si zapsala do svého terezín
covníků.
Přípravný studijní pobyt (mechina) je ur bízí semináře a lekce v těchto okruzích: Ži ského deníku Eva Roubíčková tyto ceny na
čen absolventům středních škol s maturitou, dovská studia, Izraelská politika a společnost, černém trhu: chléb stojí šedesát korun, ciga
kteří zatím nesplňují požadavky pro přijetí na Moderní Střední východ a Srovnávací nábožen reta padesát, cukr risíc, jablko sto. mouka
Hebrejskou universitu. Výuka se soustřeďuje ství. Výuka probíhá anglicky - zájemci mohou dvanáct set.
8. listopadu sdělil Německý červený kříž '
na jazyky (ivrit, angličtinu), židovská studia
prezidentovi Dánského červeného kříže, že
(historii, judaismus) a matematiku. Studenti
žádost
o povolení návštěvy Terezína se "zá
mohou dle svého zájmu a schopností navště
sadně" neodmítá, ale že se její uskutečnění
vovat i jiné přednášky - pokud si je nezapíší
odkládá na pozdější dobu.
jako povinné, nemusí z nich psát testy ani •
9. listopadu byli židovský starší J.Edelskládat zkoušky. Na konci školního roku ab
stein a několik pracovníků evidence uvězněni
solvují závěrečné zkoušky a psychometrické
do bunkru na terezínské komandatuře SS.
testy, a pokud chtějí pokračovat, přijímací
Důvod: v Praze dopadli terezínské uprchlíci,
zkoušky na řádné studium. Pro přijetí na uni
kteří byli vedeni v táborové evidenci jako
versitu jsou důležité průběžné výsledky z mepřítomni, takže se jejich útěk prozradil až
chiny, pro zájemce o studium psychologie a
zatčením.
přírodních věd výsledky psychometrické9. listopadu vydal Himmler pokyn: Nejdů
ho testu (ukáže schopnost logického myšlení
ležitější je, "aby z Židů teď odjelo na východ
a celkovou psychickou způsobilost k nároč
vše,
co vůbec je lidsky možné,’ a přál si též,
nějšímu studiu).
aby mu každý měsíc hlásili, *co z nich ještě
Jednoroční program je určen studentům,
zbude".
kteří již absolvovali alespoň rok na uznávané
11. listopadu se v bohušovické kotlině uvysoké škole nebo universitě. Ve školním roce
skutečnilo sčítání všeho terezínského osazen
1993/94 si účastníci tohoto programu mohli
stva
s výjimkou nemocných, neschopných chů
vybrat z následujících studijních okruhů: 1.
ze, kteří byli sčítáni v nemocničních středis
Humanitní a společenské vědy: Bible a starocích. Za chladného podzimního dne probíhalo
víký Střední východ (témata přednášek: např.
sčítání celý den až hluboko do noci. Na ná
náboženství a mýtus ve starověku; témata a
sledky zahynulo mnoho vězňů. Sčítání se mu
motivy v Bibli; středověcí bibličtí komen
selo opakovat jiným způsobem a bylo zjiš
tátoři), Židovská historie (židovské pozadí
těno, že oproti vykazovanému stavu je v ghe
křesťanství; dědictví východoevropského ži
ttu o 75 osob méně.
dovstva; historie biblického Izraele; politický
21. listopadu poslalo osvětimské hnutí
rozvoj židovské národní domoviny v Palestině navštěvovat i hebrejské přednášky. (Hodiny
v I. 1917-1948; rozpad sovětského systému a ivrit jsou povinné pro všechny studenty me- odboje do Londýna vysvětlení, co znamená
jeho důsledky pro sovětské Židy aj.), Klasické Chiny, jednoročního programu i postgraduál zkratka S.B.: Sonderbehandlung, v jazyce tá
bora - plyn.
myllenl a literatura (Talmudické myšlení a
ního studia.)
23. listopadu hlásil londýnský rozhlas sdě
metoda; úvod k Midraši; náboženské základy
Poplatky: poměrně vysoké náklady na stu
judaismu), Židovské myflenl (židovský mys- dium se zatím dařilo hradit formou stipendii - lení polské exilové vlády, že Němci v Polsku
ticismus; rabínská literatura; současná filoso buď hromadných (mechina, jednoroční pro popravili dva a půl až tři milióny židovského
fie judaismu), Archeologie (kapitoly z archeo gram), nebo se je studenti snaží získat indivi obyvatelstva.
24. až 27. listopadu si zapsal Egon Redlich
logie Erec Jisrael aj.), Umíní a hudba (syna- duálně (postgraduál); pojištění, část poplatků
gogální umění; moderní židovské umění), za ubytovny hradí studenti sami a sami si také do deníku: Zabíjejí díti v břile, ale přikazují
zvelebovat
místo... Zvelebují a zdobí místo.
vydělávají
na
stravu
a
osobní
potřeby.
Noví
Náboženská studia (Jeruzalém svaté město;
náboženské komunity v Izraeli, konflikt a přistěhovalci (olim chadatim) mají situaci o V tíchto slovech se skrývá hořký výsmích.
30. listopadu o půlnoci žilo v terezínském
dialog: Židé a křesťané ve středověku). Geo něco snazší, protože mohou využít finančních
prostředků, které jim přiděluje stát. Před za ghettě 40.145 vězňů. Mezi nimi 600 slepců.
grafie (historická geografie Jeruzaléma; rané
Do konce listopadu se terezínským tech
osídlení Izraele; vývoj moderního Jeruzalé čátkem semestru musejí studenti absólvovat
ma), Izraelská studia (např. náboženství a letní sedmitýdenní intenzívní jazykový kurs nikům podařilo novými hlubinnými studnami
a pronikavým rozšířením vodovodní sítě pod
společnost v Izraeli; současná izraelská politi ivrit.
Dosáhnout slušných výsledků ve studiu, statně zvýšit dodávky vody do ghetta. Zlepšila
ka), Muslimská studia a studia Středního vý
chodu (islámské náboženství a civilizace; Pa vydělávat na živobytí, sžít se s cizím prostře se tím hygienicko-sanitámí zařízení a snížilo
lestinci; arabština; témata a problémy mo dím - to všechno klade na studenty velké ná se nebezpečí epidemií.
Koncem listopadu se podle zprávy buda
derního arabského nacionalismu). 2. Obecná roky. Ale nabízí se jim také velká šance, kte
studia: Politika, mezinárodní vztahy a komuni rou je škoda promarnit. Bližší informace o pešťského záchranného židovského výboru
kace (válka a mír ve 20. století; americko- studiu podá pan Danny Kedar, Židovská a- ukrývalo na maďarském území 6.000 až 8.000
izraelské vztahy; politika mezinárodního tero gentura, teL č. 02-24810544, adresa Pařížská židovských uprchlíků ze Slovenska a 500 až
Připravil M.K.
rismu), Psychologie a sociologie (psychopato- 28, Praha I, 110 01.
am 1.000 z Čech a Moravy.
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PODIVNÁ smrt předsedy
Za poněkud podivných okolnosti zemřel
předseda malého Norského svazu židovských
obcí Kai Feinberg. Poté, co se v Oslu našlo
jeho auto prázdné, vynořily se obavy, že ho
unesli pravicoví extremisté. Později policie ob
jevila jeho tělo v bylé přáteL Kusá policejní
zpráva uvedla pouze, že ilo o přirozenou smrt,
jejíž příčiny nespecifikovala. Spolu Feinbergem
byla v bylé nalezena i mrtvá žena. V jejím pří
padě policie nevyloučila sebevraždu. Feinberg
byl jedním z mála norských Židů, kteří přežili
holocaust

KONTROVERZNÍ KNIHA
Francouzský ministr dean de Boishue se ve
řejné omluvil za možný pocit rasové urážky,
který
způsobila jeho kniha. Současné však
prohlásil, že ti kritici, kteří hrozí, že ho za dílo
PSedmétň má látka zažalují, je špatně pochopi
li. Pařížská předměstí, která kniha popisuje,
jsou často dějištěm rasových svárů. V jedné
pasáži se mluví o Židech jako o tulácích bez
kořenů, kteří kolonizují všechny kouty světa.
"Je nepřijatelné tvrdit, že jsem rasista. Celý
život jsem proti rasismu bojoval,* prohlásil
ministr v rozhovoru pro francouzský deník Li
beration. "Chtěl jsem popsat předměstí takové,
jaké je, a nechtěl jsem nikoho urazit* Nestáhnou-li aktivisté tři skupin Žalobu, bude ji soud
projednávat 25. liH. De Boishue vyjádřil ocho
tu se zmíněnými skupinami o knize, která již
předtím získala literární cenu, diskutoval, z trhu
ji ovšem stáhnout nechce.
ODEŠEL "MARX DNEŠKA*
Ve věku dvaasedmdesáti let zemřel v Bruselu
‘Marx dneška* a “velekněz troekismu* Ernest
Mandel Narodil se ve Frankfurtu nad Moha
nem v roce 1923. Krátce nato se jeho rodina
přestěhovala do belgických Antverp. Během
války se podílel na protinacistickém odboji a po
zatčeni byl deportován do pracovního tábora.
Mandělův otec byl členem organizace Spartakus
Bund založené Rosou Luxemburgovou. Ernest
sám vstoupil do 'dělnického* hnutí v Šestnácti
letech, v roce 1940 se stal členem IV. internaci
onály a od roku 1946 vedl její belgickou sekci
Výrazně se podílel na západoevropských stu
dentských bouřích v roce 1968. Celý život vy
stupoval jako odpůrce sionismu. Osobní přítel
Che Guevary je autorem řady knih, z nichž
Pozdní kapitalumut je pokládán za hlavni pří
ručku troekismu.

"NELEGÁLNÍ* POMOC
Německý prokurátor pomohl v roce 1960
izraelské tajné službě dopadnout nacistického
zločince Adolfa Eichmanna v argentinském
Buenos Aires. Podle německého týdeníku Spie
gel jde o Fritze Bauera, který byl v té době
nejvyšším státním návladnlm spolkového státu
Hesensko a připravoval podklady pro stihání
německých válečných zločinců. Spiegel tvrdí,
že Bauer izraelskou tajnou službu Mossd upo
zornil na Eichmannův pobyt v Argentině. Býva
lý agent Mosadu Michael Maor na stránkách
týdeníku vzpomíná, že mu Bauer poskytl klíč
od své kanceláře. On sám do ní poté nenápadně
vnikl a vzal fotografie z Eichmannovy složky.
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ZPRÁVY
ZE
SVĚTA

jež ležela připravená na stole. Týlo obrázky
Izraelcům pomohly Eichmanna identifikoval
Bauer nemohl svou pomoc zveřejnit dříve,
nebol se vzhledem ke skutečnosti, že Německo
a Izrael neměly v té době diplomatické vztahy,
dopouštěl trestného činu.

LOV NA BRUNNERA
Francouzská policie minulý měsíc mamě
pátrala v odlehlých lesích Argentiny po nacis
tickém vůdci a zástupci Eichmanna Aloisi
Bninnerovi Stalo se lak poté, co dostala upo
zornění, že Brunner opustil svůj dlouholetý
úkryt v Sýrii Informace přišla z Unrguaye, jež
s Argentinou sousedí. Podle některých zdrojů
viak zemřel třiaosmdesátiletý Brunner před
dvěma roky v Sýrii Brunner má na svědomí
smrt 130 000 Židů, jejichž transporty do kon
centračních táborů organizoval. Skutečnost, Že
byl Brunner spatřen v Argentině, potvrdili i
pracovnici Střediska Simona Wiesenthals.

loni v létě zemřel, učinil z lubavičského chabadu nejsilnější chasidské hnuti Právě před čtyř
mi roky otevřeli lubavičové v Rusku, poprvé po
roce 1917, vlastní synagogu.

KONGRES CHCE PAMÁTNÍK
Svitový tidavtký kongret vyzval Německo,
aby urychleně začalo stavět národní pomník
obětem holocaustu. Generální tajemník Kongre
su Israel Singer řekl německému týdeníku AUgemeint Jäditche Wochenzeitung, že *Židé pa
mátník nepotřebuji protože si holocaust pama
tují i bez něj, potřebují jej viak mladí Němci
jako místo pro poučení a vzdělávání. Odmítl se
viak vyjádřit k současným německým sporům
o vzhled chystaného památníku. Schválená a
velmi kritizovaná verze v podobě obrovského
náhrobního kamene, do něhož budou vyryta
jména 4,2 miliónu oběti má být realizována
poblíž Reichstagu v Berlíně. Singer varoval
aby se kvůli novému centrálnímu památníku
nezapomínalo na péči o bývalé koncentrační
tábory, které jsou v současnosti udržovány jako
muzea a památníky.
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ROSCHODES
VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

JERUZALÉM DAVIDA NECHCE
Jeruzalémští radní odmítli kopii Michelangelovy sochy Davida, kterou městu nabídla italská
Florencie. Náměstek starosty David Cassuto
prozradil že Jeruzalém dar původně přijal J®
viak později radní dostali řadu nesouhlasných
dopisů. Jejich autoři byli pohoršeni možnosti
že by uprostřed města byla vystavena socha
nahého muže.
LIDSKÉ MÝDLO NA TRHU
Státní žalobci v polském Gdaňsku zkoumají
možnost zahájit trestní stíhání v případě prodeje
kostek mýdla, které bylo údajně vyrobeno z
lidského tuku v době nacistické okupace země.
Místní list oznámil že se na bleším trhu objevi
ly dvě takové kostky. Mluvčí policie prohlásil
že i když je celá záležitost postavena pouze na
jedné malé zprávě, berou ji velmi vážně. List
Dziennik Bahycki ve zprávě citoval nejmenova
ného muže, který tvrdil že mýdlo, jež prodává,
je určitě pravé. "Zboží* bylo zabaleno v papíru,
který měl válečnou značku RJF a pocházel prý
z tábora Stutthoff u Gdaňská

PRVNÍ RABÍNKA
V severnnčmcckých městech Oldenburg a
Braunschweig se ujala funkce první německá
rabínka i přes hrozby z tradicionalistických
kruhů, že ji budou bojkotovat Čtyřiačtyřicetiletá Bea Wylerová pochází ze Švýcarska, dříve
pracovala jako novinářka, vystudovala Fakultu Vydává Pražská židovská obec. Redakce a ad
Leo Baecka a smíchu (požehnání) dostala po ministrace: 130 00 Praha 3, Izraelská 1. TcL:
čátkem letošního roku. Šéf německých Židů 74 59 72. Redakce: Ji» DanUek (Šéfredaktor),
Ignaz Bubis se již nechal slyšel že Německá Jana Smldová, Renata Nettrojilová, Tomát
konference rabínů novou adeptku nepřijme. Pikný. Njtvemk spolupráce: Anna Tomáíková.
Představitel její nové obce » vlak o ní a jejím i Vychází měsíčně, nevyžádané rukopisy se ne
vracejí. číslo indexu 47 680. Rozšiřuje a objed
vzděláni vyjádřil velmi příznivě.
návky vyřizuje PNS aa Informace o předplat
LUBAV1ČSKÁ DEMONSTRACE
ném podá a objednávky přijímá každá administ
Několik desítek dětí lubavičských chasidů race PNS, doručovatel tisku a předplatitelské
uctilo 16. srpna na moskevském Rudém náměstí středisko. Objednávky do zahraničí: PNS as.,
památku lubavičského rebeho Levi Jicchaka administrace vývozu tisku, Hvoždanská 5-7,
Schneersona, který zemřel před jednapadesáli 148 31 Praha 4. Podáváni novinových zásilek
lety v sovětském vězení. Rebeho syn Mena povoleno Ředitelstvím pošt Praha čj. 303/93chem, jemuž se podařilo utéci na Západ a který NP 25.2.1993. ISSN 1210-7468. Cena 5,- Kě
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