řrvní soukromý týdeník
se samizdatovou tracicí

26. ledna 1996

‘b

*

L J J
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Jiří Čada

~

vzala pelhřimovská jolicie a
rovnéí tamní státní zastupitel
ství. Jak uved] policejní důstoj
ník který se již v raxn-jJoso po
koušel předvést Jiřího Wonku k
$<-»•. »du. požádá policie z důvodu
objcktiviry o přítomnost sdélo
vících prostředků
..Budeme
nuceni přistoupit na stejnou
hru. kierou rozehrál on proti
nám." dodal policista

Ročník 4

li policisté z Vrchlabí na Jiřího
Wonku. íu jehož obhajobu vystoupil
prezident
republiky
Václav Havet trestní oznámení
pro útok na státní orgán Mladší
bran disidenta Pavla Wonky
však nechová důvéru ve výcho
dočeskou policii ani tamní sou
dy. a proto podal protest proti
podjatosti téchio orgánů k jeho
osobé í*řipad tento týden pře

9

Koncem března letošního ro
ku po předchozím incidentu s
policii, která bo na ulici zatkla.
□b\ bo mohla předvést k okre
snlmu soudu, údajné zaslal po
licistům ve Vrchlabí hanlivs
dopis véctné nékolika kankarur
zesméCftujlcích místní policii
Na zAkJadé i obol o dopisu poda
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RES PUBLICA

"

Z útoku na státní orgán obvinil poli
cejní vyšetřovatel v Pelhřimově Jiří
ho Wonku (45), bratra známého disi
denta Pavla Wonky, považovaného
za oběf minulého režimu. Začátkem
tohoto týdne odeslali pelhřimovští
policisté Wonkovi, který trvale žije
ve Vrchlabí na Trutnovsku, obvinění
včetně předvolání k výslechu.

Seznam obviněn ých zemřelých v e vazbě.
•7 i e s n e r Bedřich ,nar. 11.3.1893 ubit při vyšetřování
19.11.1949 v Braze - Ruzyni.
P r ů ch a Antonín, nar.12.9.1896, tr.čin §35/1 tr.z.231/
48 Sb., sebevražda oběšením 29.3.195c
v xraze - Ruzyni#
V r b a Václav, nar.25«5.1921,.tr,čin vyzvědačství, příčin?
hnrtí paralysa mozku, zamlel lí.6.1950 v
Praze - Ruzyni.
H 1 a v í n o v á Franizška, nar.10.9.1874, příčina úmrtí
vitium cordis dekompensatum adynamia cordis
dne 25.ll.i95O v Praze - Ruzyni, pr-1. v"zen.
B r o d e c k ý Bduard, nar.15.3.1889, protistátní t stný
6in, příčina úmrtí kornatění zepen,degene
race svalu srdečního , krvácení do nožku , dne 2.7.1951 ,Ruzyň.
[Uvnitř

čísla:

----------------------

V.:?.“

retr Škál a: Symbclv ne okomunismu. 4m cenzura.7.H.
Helping c/o Dr. B. a P.SkaJa'- .33 skupina lidí sledují
cí lidská práva v CR a zasazující o dodržování.
”VČrni zastali”: Rosta JuDr.Velenu Fancrlíko vi.
"Telegraf ”: Policie zakročila proti a n t i komunistům..
Vladimír Hajný:Dopis řediteli Školního statku Šumperk.
Předpokl.cena: 2,- kč FIC 47263 Náklad: 50 výtisků
*
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Dlouhou dobu vn<‘ T.>

!

v ra n o u
ö

N e s tů j ic

tické vězně v m inulosti. P ro to
varujem e každého jed n o tliv ce

n a s h ro m á ž d ili, b u d e o p ě t

ganda, že lidé nic nezm oliou, ze
v seje zbytečné, že nikdo nem á
vliv na výkon státn í m oci, uči 
nilo své a m nozí občané sklopili
hlavy a stáh li se do soukrom í.

kd

N< bezpečí, k te ré z to h o h ro zí,
je o b ro v sk é! Můž»
■
li,
’ yli z a n e »r.-./».
.! ,
svými problém y, se jed n o h o dno
p ro b u d í a k o m u n isté b u d o u
opět ro zh o d o v at o jejich životě.
V. ' vtek, k te rý d o té c h v íle

ro z a ra u e a

a k rim in á l a .- o
k o n c e n trá k je p řiv itu ste jn ě
laskavě jak o nás, b ý v alé .»»li

7>/<?n.v pan
Ir.g.Josef Ženo, žíčks
Ředitel školního statku
pí i Střední odborné škole

^emědělsKá ulice č. 3
787 30 Šumperk

Vážený p«ne řediteli l

Otakara Valentu z Prahy 6.
Zemřel po dlouhé nemoci ve věku
73 let. Poslední rozloučení se
konalo v krematoriu v Motole.
Kromě blízkých příbuzných se
s Otakarem rozloučili i věrní
kamarádi z řad politických vězňů.

Bohumila Košfála z Říčan,
který umřel 23.11. po krátké
nemoci ve věku 66 let. Poslední
rozloučení se konalo v krematoriu
se Strašnicích. Posledního
rozloučení se zúčastnili příbuzní
a početní přátelé z vězení.

''c-rku, dne 24* čtrvna 1993

V ěrni z ů o ta li ” č . 11/94

Bylo konstatováno, že Česká
republika je jedinou zemí, kde
u moci jsou proreformní síly,
kde vládne pravice a kde jsou
u moci strany, které jsou pro
další zdravý hospodářský
rozvoj. Naopak čeští delegáti
měli zájem poučit se z chyb
ostatních východoevropských
zemí, aby i u nás nedošlo
k podobnému vývoji. Zjednání
vzešlo rozhodnutí, podporovat
politiku svobodného podni
kání, omezení řízení a upřed
nostňování národních zájmů.

’’

nou, záleží na každém z nás! ss

i c e lo u lid e k o u e p e le Č a o f t t ! P r o 
budu: ■■< p o jd i? -.pólurozho 
dovat o svém osudu a b u d o u c 
nosti svých dětí! N estů jte s tra 

V polském Pultusku se
l >nala pozt ruhedná konfe; < nce pod názvem: Pět let po
pádu komunismu a P tnokracie
t reform^ v krizi. K fercnce se
účastnili především pravicové
Irány ze střední Evropy
< jednání bylo zaměřeno
i průběh reforem ve střední
■>.’ ropě. Setkání si kladlo za cíl
ukázat, že i nadále existují
olitické síly, připravené
•kračovat v reformách a neouhlasící s návratem post' omunřstických seskupení.

III. sjezd Pomocných technických praporů
V Národním domě na Vino
hradech se odbýval v minulých
dnech III. sjezd PTP. Útvary PTP
(Pomocné technické prapory) byly
zřízeny v roce 1948 a tehdejší
komunistický režim v nich sou
středil politicky nespolehlivé
vojáky. Útvary PTP byly zrušeny
v roce 1954, ale perzekuce nespo
lehlivých trvala dále. Útvary prošlo
tisíce lidí, označených jako
nespolehliví a i po zrušení bylo
mnoho osob posláno do pracovních
táborů, jejichž režim byl srov
natelný s poměry v táborech pro
politické vězně. V pracovních
táborech bylo mnoho nespo
lehlivých osob, ale ti měli volnější
pohyb i režim vojenské služby Jak
prohlásil předseda Českého svazu
PTP Vlád. Lopaťuk cílem svazu je

dosáhnout vyrovnání s minulostí
a plné uznání existence PTP. Byl
to vlastně jeden z dalších zločinů
protiprávního komunistického
režimu a měli by být hledáni
iniciátoři a vinníci tohoto zřízení
a také po zásluze potrestáni.
Mnohým příslušníkům bylo odep
řeno vzdělání, byli zařazováni na
nejhorší pracovní místa a po celý
další život byli i vyřazeni z lidské
společnosti. Zasloužili by si tedy
alespoA slušný důchod. V závěru byl
zvolen nový výbor.
-jl-

Obdržel jcem Vaši dohodu o vyrovnání nároků dle zák.č.229/91
Jt. adresovanou ns moji matku Emilii Hajnou, která je p vcřr.í .vla
stník živého a crtuého inventáře, j-ane řediteli, Vrší nabídkou
jť-me byli velmi zklam?ni, nabci jednoduše řečeno nezahrnuje sni
ty náležitosti, které jsou v předávacím protokolu a o r.ichž jsme
se doznívali, že jsou nezpochybnitelné, lám na mysli vepřový doby
tek, který nžm xchcete nahradit pouze váhově polovinou oděv:dané
Živé váhy. Přirozeně, že máme výhreéy i k dalšímu návrhu, na příkklad náhr^áa za zásoby, která je podstatně menší než nám přísluší
ó to
ooznamenávám, že mám na i^ysli pouze nezpochybnitelné náleži
tosti vedené i Vašem protokole. Neměli jene původně v úmyslu diskutovat o takových sfemozřejmostech jako je cena koní, eventuelně
výše hodr.oty odňatého mrtvého inventáře /minoehodem dchoda postfádsH? ko.ii výpočtu mrtvého inventáře/, ale^na základě Vašeho neuvá':ného návrhu, doufáme, že nám bude umožněno otevřít i otázku
pr č dospělá krávy byly ťhiýslně v předávacích, protokolech JZD Terenice uváděny do 4OC kg.

p£ne řediteli, mám takový pďcit, že z Vaší strany není nap
rosto Žádná dobrá vůle k vyrovnání ö námi, potmě to není Vaší
vinou, neboi j&k často poznamenáváte, rušíte dbát před Vašimi kontr^ními orgány z 1 inisterstva školství, aby tyto vydávané náro
ky byly nezpochynitelné a ještě lépe někým kompetentním potvrzeny.
Ic " e j®ká jistě víte už vícekrát® onakov&lo na př. při tahanici
o nrhektary. Jok jse? Vám již dříve sdělil osobně, nyslím, že
to ch/pu a nedivím se Vrší snaze podělit se v t.«'to věci o zodpově
dnost s jinými důležitými orgány. -yslím, že v ó?né věci buče asi
ob? ist ranným nsším ájmein docílit soudní rozhodnutí, které doufej
te us oko jí obě
vy .
.3

ÚCtOU

Ing#Vladimír 'ajný
ČSA 34
787 Cl Šumcerk
Iři lehy; 3 ks dohody o vyrovnání
f' t CEMZU R O V A NÉ
NOVINY
\

Veveří 11
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BRNO
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TO BY SE .VÁM
MOHLO LIBIT!

”^es publica” č. 4/96

Sobota 18. listopadu 1995
Demonstranty
zadržela policie

rovaných novin Jan Honner a Lumír
Šimeček byli nakonec za pomoci donucovacích prostředků naloženi do
policejních vozů a převezeni na míst
ní oddělení. Třetí z demonstrantů - Ji
ří Wonka - odešel na policii pěšky,
neboť údajně utrpěl zranění páteře
a jízda v automobilu mu dělá potíže.
Podle zákona o Ústavním soudu CR
je v okruhu sta metrů od jeho sídla ja
kákoli demonstrace zakázána.
ivh

Zatýkání demonstrantů Foto MctuiRtoka LN

Policie zakročila proti antikomunistům
BRNO (kch) - Srocení asi dvou set osob před budovou Ústav1 ního soudu vyvolal včerejší zákrok policistů proti třem antikomunistickým aktivistům, kteří se dvěma transparenty pro-/
testovali proti »sametovému podvoduI«.

SváícK v duchu zatýkání

zasan proti trém demonstrantům bvl neadekvátní

17.lislööaaulJvlvBttie Drtšvih
policejních aut > přeráženíW
pravý pří zásahu proti třeni iť
£‘4em byly zcela neadekvátní,“.
ÍW. vyjádřeník pMnuto
.jsme se obrátili řna brněnského^
/policejního ředitele mjr.;Jaro61a-j
í-Va Třficryla. který se od" zákroku
^distancoval s tím. že y uvedenou
^Ůobp nebyl v Brně a k hodnocerjií&emá dostatek podkladů/
Zásahu jsme vyjdi, protože
bylo podezření, že tam může
ídojft ke spáchání trestného či^ntL Nemám viak dost podklaf dú, abych zaujímal nějaké sta
novisko, “ dodal mjr. Přikryl.
»vŽPodle informaci, které Expre
su podal jeden.z trojice předve
dených, írovinářJan Hormer, byl j

BIBLICKÝ ATLAS
nejrozsáhlejší dílo v českém jazyce, plně ilustrované, pře
klad z anglického originálu. Formát 230x310 mm,
váz., 152 stran.
přibližná cena 900,- Kč

?na příkaz, zástupce vditele -PCR
. Brno-střed; por.’Petra.Dlátky
; vlečen několika, policisty asi 30
gmetrúpo zemíPak-byl »narván«
do airta:a před&ďerfnapolicii.
„Udivuje mne.žé^vyslýchajíd
policisté neumí ani fádně vy
plnit protokol, protože údaje
.-.o příčinách zadržení nechali
prázdné. Protojgém využil
svého práva a odmítl vypoví
dat,“ dodal Jan Honněr. Tuto
skutečnost nedokázal vysvětlit
ani velitel;pořádkových sil kpt.
Němec, ale podotkl, že by tento
údaj správně v protokolu chybět
neměl; Případem by se dále měla
zabývat Inspekce ministerstva
vnitra.
PETRKNÖTIG

BRNO (js). Tichou protestní ak
ci před budovou Ústavního soudu
ČR v Bmč uspořádali včera br
něnští antikomunisté L. Šimeček
a J. Honner za podpory J. Wonky
z Vrchlabí. Demonstranti, kteří
aktivně bojovali proti bývalému
režimu, roztáhli na chodníku těsně
ti zdi soudní budovy transparenty.
I’o 45 minutách přijeli dva policej
ní vozy a policisté násilně demon
stranty odvedli. Důvodem bylo
údajně [xtrušeni zákazu, podle ně
hož se nesmí v okruhu sto metrů
od objektu Ústavního soudu ČR
konat žádné veřejné shromáždění.
V odpo’ednich hodinách byli
všichni tři zadrženi propuštěni.

Čtení z Bible
Tzv. biblická čítanka, která je určena začínajícím čtenářům
Bible. Je zařazena do zlatého fondu učebnic pro ZŠ a SŠ.
přibližná cena 180,- Kč

cena Kč 230,-

üKno zastupitelstvo města
Brna se na svém včerejštajednání zabývalo otázkou neade
kvátního zákroků’ policistů proti
trójlci manifestujících občanů
před budovou Ústavního' soudu
v Brně v páíek 317- listopadů'
(Expres informoval). Podle stA- í
novlska členů zastupitelstva šlo 3
o zákrok vybočující z
zákŮR
na. Jak Expresu sdělil člěn 'zá/?
stupltelstva RNDr. Svatopluk
Kalužík, je to průšvih Bmá, >Ta-J
to ostuda vyvstává zejména?
v kontextu se «libými zákroky.^
policistů proti fotbalovým fe-j
nouikům, ktefí porušují záko-R
ay při průvodech Brnem a dé-R
tyf si, co chtějí, Zásah ®edml<

Tichou protestní akci
ukončili policisté

I

zpravidla zastrčeny v kapsách... Nebylo by slušnější nechat poklidné aktivisty
příště na pokojí a raději se projevit tam. kde je to potřeba’ Josef Maraczi

Bohatě ilustrovaná kniha, obsahující biblické příběhy ze

roky, kdy házelJablka na prezidenta, byl pochopitelný. Páteční akci však lze
vysvětlit Jen tím, že datum nebo Jména některých lidí vyvolávají chuí prostě
sl praštit... - Vždyit při srazech fašistických skinheadů Jsou policejní ruce

2. Příběhy z Bible

ž má člověk pocit - když se před policisty řekne 17. listopad že toto
datum působíjako nějakýspínač násilí. Hodnějiž bylo napsáno o akcích
brněnských policistů - od několikerého zatýkání antikomunistů^ po
nechvalně proslulý zásah před Hadívadlem, kde došlo k poranění herců.
V podobném duchu tito policisté zakročili opět v pátek 17. 11. 1995 proti
pokojné demonstraci u budovy Vstavního soudu. Zatčenými byli (opět)
J. Honner, L Šimečka a J. VanJu. Zásah policistů proti Siméíkoui před třemi

A

Starého a Nového zákona, text v přístupné formě pro děti

Ještě před svým zadržením Jiří
Wonka Telegrafu řekl, že tímto ti
chým protestem chce se svými
přáteli upozornit na komunistické
zločince, kteří nebyli doposud za
své činy potrestáni. Zmínil se rov
něž o soudcích, kteří za totality
posílali odpůrce režimu do vězení
a dnes tyto své oběti rehabilitují.
Asi hodinu po svém zadržení byl
Jiří Wonka z policejního oddělení
propuštěn. Hrozí mu obvinění ze
spáchání přestupku proti shromaždovacímu právu a z neupo
slechnutí výzvy veřejného činite
le. Obdobných přestupků se měli
dopustit i dva brněnští antikomunističtí aktivisté.

a mládež.-Vázaná kniha.

Po zákroku, který trval téměř
dvacet minut, byli Jiří Wonka,
Lumír Šimeček a Jan Honner ná
silím předvedení na policejní od
dělení Bmo-střed. Velící důstoj
ník zdůvodnil nutnost zásahu zá
konem o Ústavním soudu, na je
hož základě jsou v okruhu jedno
ho sta metrů veškerá veřejná
shromáždění zakázána. Většina
náhodných diváků poukazovala
včera na nesmyslnost zákroku
v den šestého výročí studentské
revolty proti komunistickému re
žimu. Jeden z přítomných komu
nistů zase naopak vyzýval poli
cisty, aby Honnera již konečně
zavřeli.

Brno: Téměř půl hodiny trvalo včera
dopoledne české policii, než zadržela
tři antikomunisty, demonstrující pod
heslem „Stop komunismu v právním
státě^před budovou Ústavního soudu
ČR. Akce se uskutečnila v den šesté
ho výročí 17. listopadu 1989, který
demonstranti označili za „sametový
podvod". Spolupracovníci Necenzu-

3- Slunce svítí všem
cena Kč j 2o;
Vyprávění z knihy knih pro malé i velké. Příběhy ze Sta
rého a Nového zákona, odpovědi na otázky dětí.

:i o

1

L

i r.

Rebel Wonka

du jsme zvolili jako místo
údajné záruky údajného

pisů se mohou podobné akce
odehrávat ve vzdálenosti sto
metrů od budovy Ústavního
soudu.

byl vBrně

„Cílem naší akce není přimit nikoho k demisi, jde o

por. Podle zástupce šéfa po
licejního oddělení Bmostřed Jiřího Samánka byli
Honner a Wonka propuštěni

opět zatčen

šesté výročí listopadové revoluce si včera při ti |Honnert Šimeček a Wonka sl připomněni
ché demonstraci připomněli před Ústavním sou [výročí listopadové revoluce]
dem v Brně antikomunisté Jan Honner, Lumír Ši
meček a Jiří Wonka. Svými transparenty protesto právního státu,” uvedl Hon po sepsání protokolu, Šime
vali proti „sametovému podvodu”, který nastolil ner. Demonstraci, kterou ček na výslech čekal déle.
„demokratům bezprávního státu”. Proti demon sledovalo asi deset lidí, pře Pořádková pokuta zatím an
rušili svým zásahem poli tikomunistům nebyla uděle
strantům zakročila policie, která je odvezla na ob cisté, jimž trojice aktivistů na. Zákrok policie zdůvodnil
vodní oddělení k výslechu.
kladla fyzický i slovní od šamánek tím, že podle před
vzpomínku na takzvanou revoluci. Sídlo Ústavního sou-

a odvezli na policejní služebnu.
Tam zadrženým uložili pokutu
a propustili je.

Policisté odtahují demonstrujícího Lumíra Šimečka z chodníku před Ústavním soudem v Bmě, protože
demonstrace v okolí soudu zákon zakazuje
FOTO: M ^FA - JANA NOSEKOVÄ-RICHTEROVÄ

.1. Jak k nám přišla Bible
cena Kč 30,Bohatě ilustrovaná publikace, přibližující čtivou formrnj
vznik a šíření Knihy knih. Vhodné pro děti školního věku,
možno využít v hodinách dějepisu a občanské nauky. Vá
zaná kniha.

Demonstranty zadržela policie
______ . ' . D —------------------ kmdrej rOŽár_____

velitel zasahujících policistů a
vyzval demonstranty, aby ode 
šli. Když na jeho výzvu nerea
govali, policisté pak muže, kterých si do té chvíle nikdo ne 
všímal, násilím naložili do aut

B r n o (boh) - Policisté museli
včera násilím odtáhnout od budo
vy Ústavního soudu v Bmě tři
antikomunisty, Jiřího Wonku,
Lumíra Šimečka a Jana Honnera.
kteří na chodníku před soudem
demonstrovali, protože nejsou
spokojeni se současnou situací ve
státě a tvrdí, že jsou stále u moci
komunisté. Policie proti nim za
sáhla, kdy jim do ukončení hodi
nového tichého protestu zbývalo
asi patnáct minut.
"Porušili zákon, který zaka 
zuje jakékoliv demonstrace v
okolí budovy Ústavního soudu
do vzdálenosti sto metrů," řekl

u Ústavního soudu

Policisté zasáhli
proti demonstraci

Na výročí .Velké sametové revoluce* jsme se sešli společné s Lumírem
Šimečkem a s Jiřím Wonkou před budovou Ústavního soudu v Brně na mís
tí- typickém pro srazy brněnských občanů, nebo těch, kteří čekají na tram
vaj Tedy v místě, kde se každou minutu občané shromažďují za určitým
cílem I my jsme zůstali stát na tomto místě a zároveň jsme si připomněli co je to dnes vůbec za den...’ Lumírovi jsme špatně rozuměli, a tak jsme
ho požádali, 3by nám to napsal Lumír vyhověl naší prosbě, vytáhl dva
kusy hadru a začal psát .Sametový podvod 17. II. 1989 ■ Záruka demokratury bezprávního státu" a .Stop komunismu v právním státě*. Šimeček
dopsal a abychom lépe viděli, co vlastně napsal, museli jsme roztáhnout
•• dva kusy látky četli jsme pomalu a navíc slunce nám ostře svítilo do očí
. tak nám to čtení trvalo asi th čtvrtě hodiny. Až do doby, kdy k nám při|clo několik policejních aut
Ale teď úplně vážně Z antonů vyskákali policajti a jejich velící důstojník
i zároveň zástupce náčelníka PÚR Brno-súed Petr Diatka nás začal vyzývat,
.tysme opustili jakési veřejné shromáždění, které je protizákonné, a pokud
io neučiníme, bude proti nám proveden zásah. Nevěřili jsme svým uším! Ze
by snad probíhal nějaký nový .Palachův týden"? Když jsme - nemajíce o něja
kém shromáždění ponětí - na výzvy ozbrojených policistů nezareagovali,
velitel Diatka dal rozkaz ostatním pistolníkům, aby se na nás vrhli. Začali
u mne a Diatka křičel: .My se přece známe, pane Honner, předložte mi váš
občanský průkaz!" To mne překvapilo. Proč by chtěli.zjistit, kdo jsem, když
jsem byl osloven jménem, a že právě zástupce náčelníka neumí občana řád
ně vyzvat k předložení dokladu totožnosti? Na jeho blábol jsem prostě odmíal reagovat. Potom mne napadli - prý donucovacími prostředky.
K zákroku vůči Lumírovi a Jirkovi došlo současně, a to i přesto, že se jich
nikdo z policejního komanda vůbec na nic neptal! Následně mne a Lumíra
vleklo několik policistů asi 30 metrů po zemi. Wonka jim tolik nemohl vzdor :vat, protože má z toho věčného pronásledování a mučení nabourané zdraA tak po několikerém upozornění na své zdravotní problémy při poku, násilím ho dostat do auta Jirka uspěl a policisté ho odvedli pěšky. Mne
narvali do auta jako prvního, do vedlejšího auta se jim opakovaně nepoda
řilo natlačit Šimečka. On jim vždy vystoupil dveřmi na druhé straně auta. Tak
se to opakovalo několikrát, až museli vysílačkou poslat dalších několik aut
s posilou. V okolí se již vyskytovalo šest policejních aut, která zároveň blo
kovala městskou hromadnou dopravu. Viděl jsem také, jak se konečně poda;ilo Šimečka ve voze zncutralizovat, ale jedny dveře se jim nepovedlo zavřít,
'■cře, ve kterých měl Lumír nohy a nechtěl je skrčit. Policisté se do nich
•;u opřeli a tlačili na dveře tak dlouho, až je poškodili
ť mne v policejním voze byla puštěná vysílačka a v ní jsem slyšel hláše
ní. fe Šimeček rozbil policejní auto! Jakmile jsem to zaslechl, okamžitě jsem
o tom informoval přítomné novináře, kteří byli zároveň svědky toho, jak byl
vůz doopravdy poškozen Ihned poté policista zavřel v autě okno a zkrou
til nu nice se slovy .Od teď budeš držet hubu nebo ti dám přes ni pěsti?
Potom |sme odjeli Setkali jsme se až na policejní stanici Bmo-střed. Jirka
j Lumír byli zadrženi na cele s mříží. Já jsem využil toho, že jsem byl hlídán
• ěma policisty a snažil |sem sc přivolat náčelníka Ten nebyl samozřejmě
■omen Potom byl se mnou sepsán protokol, u kterého jsem odmítl vypoviďit Protokol totiž neuváděl, v jaké věci bych měl vlastně vypovídat. Neby
lo nu ani sděleno podezřeni ze spáchám čehokoliv. Se Šimečkem byl sepsán
pouze protokol o zabaveni věci, tedy dvou kusů textilu s uvedenými nápi
sy. a protože žádal ošetření, bvl ixlvezen do nemtxnice Momentálně jsme
všichni na svolxxlě Možná do té doby, než se zase někde zastavíme a
v kalendáři bude náhodou 17 listopad
Jan Honner, Brno
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K Před Ústavním soudem v Bruč
jTi^daKo na Národní třídí v Praze?

.

Odhalení bustv dr. M iladv Horáková
to připomínka na nepěkný a zaujatý

se zúčastní i KPV v Liberci, Jablonci
n. N., Děčína a Litoměřic. Také

M ost a C hom utov bude m ít
na slavnosti zastoupení. Záštitu

i

rám ci slavnostního odhaleni

a zabezpečovat všechny přípravy.

V

busty a desky se budou konat
v České Lípě i další kulturní akce.

Je připravován průvod městem.

mnoho práce, ale
ji jistě zvládne k

-ev*

po zkušenostech
plné spokojenosti.

vu emigrovat. Odešel do Anglie, pak
do Kanady a skončil v Trailu
(Britská kolonie), kde ži až do své
smrti (2.2.1985). Po celou dobu
věnoval své úsilí skautingu i jako
člen Skautského mezinárodního
hnutí. Celá rodina Fanderlikova
propadla skautingu. Rodiče byli
aktivními stoupenci A. B. Svojsíka,
synové Velen a Milota se zúčastnili
skautského života v Brně. Velen byl
velmi nadaný. Studoval práva,
filosofii, angličtinu, dějiny umění
a malířství. Svoji činnost zaměřil na
vedení skautských oddílů a Lesním
školám. V r. 1936 se stal docentem
na tělovýchovné fakultě v Brně
a téhož roku absolvoval v Anglii
Gilweil kurs. V r. 1946 byl zvolen
starostou Junáka. V r. 1975 byl
zvolen nejvyšším představitelem čs.
skautingu v exilu. Vedle vojenských
vyznamenání získal: Skautskou
lásku, Junácký kříž, Zlatou syringů
a j. Věříme, že pochodeň Velena
Fanderlika, hořící nadšením, obě
tavostí a láskou, převezmou stovky
mladých nových následovníků.
K uchování památky Velena Fan
derlika bude pořízena pamětní des
ka na rodném domě, na níž možno
přispět jakoukoliv částkou. Dary
přijímá Český Junák, 19. středisko,
Brno, č. účtu AGB 07007-514/0600,
konst symbol 379.
-jl-

škola. Českou Lípu čeká

Příští rok 1995
nám přinese ně
kolik důležitých
výročí: 50 let
vítězství nad fa
šismem a 80 let
trvání skautingu
v Brně. Těchto vý
ročí bude důstojně
vzpomenuto.Středisko Lesní mou
drost (skautingu)
v Brně uskuteční
odhalení pamětní
desky na domě, kde Velen Fanderlik žil.
JUDr. Velen Fanderlik se na
rodil 11.2.1907 a celý svůj život
zasvětil skautingu. Po absolvování
právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně si otevřel advo
kátní kancelář. Po okupaci ČSR,
aby se vyhnul zatčení, emigroval.
Nejprve působil v naší zahraniční
armádě ve Francii a pak odchází
do Anglie. Pomáhal zajišťovat lodě
k evakuaci armády a za tuto činnost
mu bylo uděleno vysoké vojenské
vyznamenání. Po válce byl spolu
s gen. Ečerem čs. zástupcem v me
zinárodní komisi pro potrestání
válečných zločinců v Norimberku.
Spolu s gen. Ečerem prováděl první
výslechy K. H. Franka ve Wiesbadenu. Po únoru 1948 ’“.ušel zno-

xv 1Sv n r ° V a
okresní Horákové, národní mučednici z let postoj soudů proti odpůrcům
y KPV v České Lípě bylo 1950. Chystá se též v příštím roce komunistické zvůle. Akce by měla
nute o založení Nadace pro instalace pamětní desky na budově probíhat v měsíci červnu v České

Pocta JUDr. Velenu Fanderlikovi

roz i

převzala JUDr. Helena Brožovská,
iako reprezentant okresního úřadu.

"Hedělní Hlasatel"

severních Čech. Vedle České Lípy

Petr Skála

Do propagace se zapojí i Základní

"Věrni zůstali” č.11/94

všeobecné spokojenosti.
Prostě se ptát, kdo vlastně je kdo, a proč pracuje s těmi odpadlíky!

L umělecká

-ř .

své jméno z původníko jména Pružinský? V době, kdy se tak Stalo,
hvlv změny jmen krajně neobvyklé. Takové a podobné otázky na
v SOuvislosti s činností jeho rodiny za války, a jiných v
«niivklosti s jejich životem za komunismu by mohly celou záležitost
konce neokomunismu v Čechách a na Moravě uspíšit a přispět tak ke

pravidelně scházet

,

^bJčejndiTrtóinu mohou pomoci tím, že si začnou klást otázky
“ha S Na příklad proč si Václav K« změnil jako vysokoškolák

Dále budou přítom ni zástupci
města. Místní tisk akci propaguje
a vyzval i podnikatele z okresu
a celého regionu k podpoře této
akce. Pro tyto slavnosti bude
ustaven výbor, který vytýčí statut

zují” nadobro.

národního majetku a nyní mají komunisté ve vlastnictví továrny bez
dluhu. Komunisté tedy dostali továrny od dnešní vlády ODS
zadarmo. Krádež spočívá v tom, že Fond národního majetku údajně
získal prostředky z prodeje podniku cizincům a z kupónové 1
privatizace, ale tyto prostředky vláda vzala na zaplacení soukromého _
osobního dluhu komunistů, kteří převzali továrny metodou “privati-

a bude se

cen znamenala v 5 letech snížení životní úrovně pracujícího obyvatelstva
a důchodců v jednotlivých případech již až na jednu desetinu, v průměru
zatím asi na jednu pětinu životní úrovně za komunismu. Snižování
životní úrovně obyvatelstva trvá, a podle dosavadního vývoje může v
podobných proporcích trvat dalších 5-10 let. Tak hrůznou představu
neměl před 5 lety ani ten největší pesimista. Dosavadní vývoj v Čechách a
Tak ;se kruh uzavřel. Peníze, které mimo vysokýelf úplatků
ministrům a úředníkům ministerstev zaplatili cizinci za část hospodář
ské základny země, byly převedeny do kapes komunistických
nomenklaturních ředitelů a jejich komunistických poskoků pomocí
Fondu národního majetku. Podle zahraničních zdrojů, asi 90% lidí v
orgánech schvalující z české strany převod národního vlastnictví do
rukou cizinců bralo úplatky, ó, jaký vlastenecký a honosný název
měla vládní organizace, která tohle všechno kryla.
Teď, když v ní již skoro nic není, mluví se o skončení privatizace a
pozornost se má odpoutat od podstaty lži, podvodu a krádeží na
osobní změny v jeho vedení. Vláda tedy také soustavně lže když tvrdí,
nebo dělá dojem, že nedává dotace do průmyslu. Pravda je, že dala
dotace do průmyslu uhrazením dluhu komunistů ve vedení. Co se teď
stane stane s 50% průmyslových závodů, které doposud nebyly
“privatizovány” a ve Fondu národního majetku už skoro nic není?
Nebo se bude dále “privatizovat” již popsanou a “osvědčenou”
rozkrádací metodou rozdávání cizincům, placením dluhu komunistů a
krádežemi z jiného fondu??? Nebo budou recipienty dnešní prominen
ti?
Na lžích, podvodech a krádežích kolem Fondu národního majetku
se podíleli a podílejí všechny dnešní vládní koaliční strany a prospěch z
nich mají komunisté a bývalí komunisté, nyní v levicových stranách.
Ťzv. levice, nebo levicově smýšlející-elementy mají dnes v Čechách a
na Moravě většinu majetku (získaného podvodem včetně největšího z
nich zvaný malá a velká privatizace), zatímco zbytek majetku a
politická moc je dosud v rukách tzv. pravice, která to dosud všechno
zprostředkovala. Propojení tzv. pravice s tzv. levicí je, jak vidět,
dokonalé, Výsledkem je stále trvající a kritický pokles životní úrovně
90% obyvatelstva. Jak tohle všechno postupně vyjde najevo a
veřejnost se s tím obeznámí, nebudou mít dnešní parlamentní strany
ve volbách šanci. Možná již v příštích, ale určitě v dalších.
Pád symbolu neokomunismu jako šoková terapie,, Kožený a Fond
národního majetku, ale i mnohých dalších, je však realisticky jen
nevyhnutelnou předzvěstí konce neokomunismu. Připomeňme, že
symboly komunismu jakými byly Berlínská zeď pebo oplacení na
hranicích z doby studené války padly dříve než jeho hlavní bašty.
Komunisté přitom dělali až do úplného konce, jakoby se nic nedělo. A
přece najednou byl konec. Totéž neokomunisty. .‘Stále sice ještě
“privatizují” do-své a komunistické kapsy? aíe ianeälduho JíHopřivati-

Dalším známým pojmem “hospodářské reformy”, svého času
nesmírně populárním, byly investiční fondy a zvláště tzv. harvardský
fond Harvard Investing and Consulting, Viktora Koženého. Jak se
vědělo, KflHpbyl a snad ještě je napojen na KGB a StB. Poslední
zprávy, na druhé straně, uvádějí, že Viktor Kožený včas předal akcie
své firmy,’ mluví se až o 99% z jejich původní hodnoty 60 milionů
korun, svému dědovi, vedení firmy pak předal bývalému tajemníku
komunistického prezidenta Husáka a sám uprchl před zákonem do
zahraničí. Servilní domácí tisk tvrdí, že je v zahraničí na léčení. Jeho
děda se teď snaží akcie rozprodávat, zřejmě, aby měl Kožený v
zahraničí co utrácet. Hrdina “hospodářské reformy”
který byl
často viděn s premiérem Klausem, i třeba na mezinárodním tenisovém
turnaji v Praze před rokem, a byla mu zčásti přikládaná zásluha za
úplné vyprodání kuponů, v “I. kupónové privatizaci”, skončil jako
zloděj a podvodník, který uprchl před zákonem.
Další instituce “hospodářské reformy” nazvaná Fond národního
majetku sloužila, jak se nyní dovídáme, také jako nástroj lži, podvodu
a krádeže. Název je zcela zcestný, neboť fond nemá co dělat s národem
nebo lidmi, kteří jej tvoří; nanejvýš se způsobem, jak je okrást. Větší
podniky, mimo těch, které se za babku předaly cizincům, “se
privatizovaly”, pokud k tomu vůbec došlo, na základě privatizačních
projektů, které předložil bývalý komunistický ředitel a jeho komunis
tické vedení. Jelikož cena továren je veliká, dostali komunisté továrny
do vlatnictví po schválení projektu na dluh. Tak se mohli třeba
poprevratový ministerský předseda Čalfa a ministr průmyslu Vrba stát
spoluvlastníky bývalé Škody Plzeň. Dluh vzápětí zaplatil Fond

avení busty dr. M ilady okresního soudu v České Lípě. Bude Lípě jako sraz muklů celého kraje

i

Neokomunistický režim v Cechách a na Moravě, nyní ve stále
svízelnějších obtížích, udržuje na povrch dříve nasazený směr. Propagan
da goebelsovského (stokrát opakovaná lež se stává pravdou) a
komunistického (neochvějně vpřed) typu nikdy neutichá. Po skoro 5
letech u moci nic jiného nezbývá.
Iluze neokomunistických lepších zítřků, kterou známe z jeho nedávné
neslavné, komunistické minulosti, se však ani nyní nenaplňuje. Bandurské reklamy z minulosti, jako na příklad šoková terapie, investiční fondy,
soudružská změna vlastnictví ve prospěch komunistů a cizinců zvaná
“privatizace” a s ní související Fond národního majetku náhle ztratily pro
režim svůj půvab. I pro lidi věci neznalé to znamená, že hlavní
hospodářské nástroje a zásady úplně zklamaly. Kdyby bylo odkud a z
čeho, začlo by se znovu.
Neschopnost a sny mají velmi daleko k úspěšné ekonomické
skutečnosti. Proto potřebuje ministerský předseda Klaus stále tolik psát a
řečnit. Když nejsou úspěšné skutky, vyplňuje se prázdnota řečmi a
psaním. Jak víme, nejsou to jen tak nějaké řeči. Jeho pozice se neustále
mění, neboť žádné nejsou promyšlené, tedy bez skutečně životem nebo
teorií potvrzené podstaty. Chce být pohybujícím se terčem, a myslí si, že
se do něj nikdo nestrefí. Jak se v Hlasateli očekávalo od samého začátku i .
po 5 letech neokomunistické zřízení nepracuje, o jeho morální, právní a
etické stránce ani nemluvě.
Celkové zanedbání právní, morální a etické stránky předurčilo
hospodářskou neschopnost režimu, jak se o tom zde psalo již dávno, a
vede nyní do slepé uličky k jednoduchému rozuzlení. Problém nynějšího
neokomunistického režimu je, že už není z čeho krást; což vlastně bylo
také jednou z vážných příčin pádu komunismu.
Nechrne ale stranou první příčinu dnešního neutěšeného stavu, i když
ta nyní neúprosně den ze dne hlodá základy stavby dnešního Havlova a
Klausova režimu, pokud nějaké existují. Podle dosavadního vývoje víme,
že pro Havlův a Klausův režim již není návratu.
Šoková terapie byla katastrofou pro hospodářství, a s její liberalizací

na Moravě se upine vymyxa jakémukoli popisu situace nebo pc*.4
činovníky vládní ODS a tím méně dalších koaličních a nekoaličních
stran^ Na druhé straně, na stranách Hlasatele se tyto výsledky očekávaly,
neboť ani jiné nemohou být, a diskutovalo se o nich již před lety.
Západní vládní tisk teprve nyní přichází s fakty potvrzujícími, že
šoková terapie nepřispěla ke zlepšení ekonomiky nikdy a nikde ve
světě, a vedla vždy k ožebračení a zbídačení obyvatelstva.
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Symboly neokomunismu

Zvony půlnoční

9-íeíping

Je styipina lidí sledující lidsty práva v Č&sty republice
a zasazující se o jejich dodržováni

Česká Lípa hlásí
Nově zvolený výbor KPV v Čes
ké Lípě se sešel na prvé výborové
schůzi v plném počtu a dává se
s novou chutí do další práce. Byly
přjjaty nové osnovy a každý člen
výboru obdržel úkoly do nadcház
ející doby. Bylo doporučeno postup
ně uskutečnit akce, na které budou
zváni přední činitelé z města
; i okresu. Je voláno stále častěji, aby
KPV vydala jednotný termínový
kalendář pro příští rok. Kancelář
pobočky v České Lípě byla
upravena a konečně byl zaveden
i telefon. V místnosti se bude
pravidelně úřadovat, udílet rady a
pokyny a zřízen zde bude i archiv.
Důležité tiskoviny a dokumenty
budou předány dokumentačnímu
středisku na Smíchově. Návštěvy
u nemocných budou konány postup
ně. Stejně bude věnována pozornost
"kulatému" výročí členů. Byl vydán
přehled adres a důležitých úředních
činitelů, dále vydán telefonní sez
nam všech muklů z města i okresu.
-evv-

a která odmítala přijmout jakou 
koliv formu násilí a bezpráví. Tento
návrh má být zařazen do prosin 
cového programu parlamentu, -re-

Až zazní zvony půlnoční
v té noci plné krás,
až zazní zvony půlnoční,
až zazní také v nás
to krásné, lidské, hřejivé,
co daroval nám Bůh,
aby v té chvíli navzájem
si splatili svůj dluh.
Th chvilka jednou do roka
nám vrátí vzpomínkou
tu dávnou krásu domova
Kontaktní adresa:
a chvilky s maminkou.
Tb je ten dárek nejhezčí,
Helping <ýb Dr. E. & P. Skala
který si můžem dát,
i když nás dálkou dělí svét,
Karl-Marx-Ring 56
moře, hory i stát.
Tb je ta chvila zázraků
81735 - München-Germany-Europe
nám kouzlem vrácená,
ta doba krásných vzpomínek
»/Eax:+*+49 +89 670 25 07
ve spěchu ztracená.
CITIBANK Germany-BLZ .‘300 209 00 Kont. Nr. 060359 1519- Dr. E.Skala,
V oku se slza zaleskne,
ta slza zpozdilá,
Verwendungszw.l 1ELPING
a cítíš ruku máminu,
která tě hladila.
Předem dé tyjeme zajinanční podporu.
Až dozni zvony půlnoční
a kouzlo pomine,
vzpomínky stále zůstanou
- o lásce mámině.
Podětyváni s ‘Přáním 'Všeho ‘Dobrého v 'Jjpvém ‘J\pce 199b.
Jiří Herzinger

9. January, 199b, München-(jermany

Skupina y^r Tíeíping

dekuje Všem přátelům v USA, Cunadc, Austaralii, v

-veb-

des '.Droits de I'lHomme Conseiide (''Europe in Strasbourg-Cede^-Trance, všem novinářům,

redaktorům a vydavatebům.: 'fijéděíní‘.Hlasatel-CzechosíovakšDaiíy ‘.Heraíd-USA, Ceske tel.
‘Brno, Českému roz. 'Brno, ČTA, Bádiu El, ‘Býdiu 'Kjrokpdijí, ,Te(egraf 'Práce, Svobodné
SCZTJ/pv./Bíeskz (Haío 9/pv., P/ec.P/gv., dále děkujeme p. S- ‘Dědinové v OT-AlůnchenQermany, p. posíanci ‘B$ßDr. T Šoférovy a Citizens Com. of-Human Bůjhts-C-B-.' ve

spolupráci, v naši aktivitě, hájit a prosazovat dodrženi Lidských Próv v Ceske republice,
kzjejiz porušeni došlo v případech panů: Jiřího ‘ifonky, Čestmíra Skýly a ‘Miluna Bpcíka.

a s fdubotyu úctou, ‘Vám de tyjeme.

Prohlášení.
Ve všech případech patní .J.Winky. C. Skály a M.Kočika bylo dosaženo propuštěni na
svobodn. Přesto, že se

(Helping

obracel na pomoc a podporu n Českého

žena, jejíž duch byl svobodný

Přejeme ‘Vám, ‘Všehno nejlepší a štos tnij (tyvý (tyty 199 b

Nyní LSNS podala návrh, aby den
popravy dr. Milady Horákové byl
uzákoněn jako památný den. Měl
by se stát symbolem nesmiřitelnosti
postoje k jakékoliv formě totality.
V pdúvodnění se uvádí, že to byla

V p r o sin c i z e m ř e li členové
KPV M ladá B oleslav: 7. 1982
Buňka Jiří, 7.1985 ing. Studničný,
9. 1984 Nečada VI. syn, 14. 1958
v Leopoldově Nečada V. otec, 15.
1985 Horná F., 15. 1950 Srb J., 20.
1972 Antoš J„ 25. 1983 Čtvrtník J.

Evropě , ‘di umens ‘Bights of United 9/ations in P/eu’ Tork.-USA, Commission européennc

Pobočka KPV Mladá Boles
lav s pietou vzpomíná nedožité

narozeniny svých členů v prosinci:
Mlejnek Ot., zemřel 12.5.1984,
Bejček F., 26.3.1960 v Leopoldově,
Bureš Jar., 30.8.1970, Heno F.,
8.5.1994, Bartoš F., Obrubce
4.9.1993, Klacek J., Uherce
■ 13.4.1989, Nevrkla M. 22.5.1986.
-veb-

V Leopoldově zemřeli v pro
sinci: 1. 1958 Černý J., 3. 1955
Kralert M., 5. 1959 Lupták J., 11.
1958 Zemánek R., 14. 1958 Nečada
V., 15.1949 Iskra J., 17.1959 Valný
J., 18. 1959 Outrata F., 21. 1957
Rádi A., 22. 1958 Tvrdoň V., 27.
1959 Adam St., 27. 1959 Samek J.
-veb-

‘Helping

Vyhotovil P.Skal.i.

Administrace Věrni zůstali

upozorňuje, že nám opět selhal
počítačový stroj, v němž jsou adresy
předplatitelů. Proto se zdrželo
odeslání říjnového a listopadového
čísla. Prosíme za prominutí.

Parlament České republiky již
několikráte projednával, aby den
popravy dr. Milady Horákové - 27.
červen - byl prohlášen památným
dnem. Ale k přijetí zákona nedošlo.

čl.42/2. od.2 hl.2. čl.23. hl.5 čl.36/ 1. hl. 1-čl.3/3. hl.2 čl.7/2, hl. I či. 1/1 jež je součásti
Cs. oslavy podle hl. 1 čl.3 a čl.10. pro osvobození zmíněných vězněných obětí Klausově
politicko ekonomické totality, mim odpovídal Český parlament "Výbor pro Lidská práva",
dopisy o. cit.:
“přijeli protestu” nebo "nedovoleni se v míchávat do rozhodováni
nezávislých soudu".
Soudu, kile "nezávislí“ soudci, jako Sitař. Libeňský porušuji Cs. ustavil, hi. 1 él. 93. na
niž sami skládali slib, při vstupu do svých soudcovských funkci, a hl. 1 čl.95/ 1 .a‘2. ve
spojeni hl. 1 čl. 10 a výsměchu hl. 1 Č1.-1 a hl. I čl. I. Cs.ústavy.
Inu. co míiže člověk očekával od nynějšího Českého parlamentu, který nebyl nikdy
legálně zvolen, do kterého se páni poslanci prostě “demokraticky" přestěhovali, než
jeho ubohé odpovědi jako "nemúž.em. přijali" atd..

Další památný den?

parlamentu ve smyslu Čs. ústavy, hl.2 čl.15/1 a Listiny základních práv a svobod: hl.6

