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Svehlov reformskij pl.uh hluboko rozoral

žemlu £Pod k ar pat sk ich íRusinov
80 °£ -ov 1 zanimajetsja zemleďll- ’
Svltilnikom dorohy, jakoju
stvom, ne divíatsja na Svehlovu po
problrajetsja republikánská molostal iz točky zrlnija
partljnoj
dež pri izdanljl svojeho bjulletina "Mladá Republikánská generace v
politiky, no jeho velikoje dilo
soprovozdajut v svitli blahotvoriexilu", možet statisja kerujuščij
telnóstl jeho humannoho ducha
na
duchovyj polus velikoho demokrata
poli preobraženija-nasej narodnoj
Antonina Svehly.
žizní.
Vypusk pervoho noinera sej public
Naš národ dolhyml vikami stonal
kacijl sovpadajet jak raz so dvadqjat
pod davlenijem čuzoho plemena, oročniceju smerti toho velikoho bohatyrja českoho naroda,. kotoroho
slablenyj. vo vsích Jeho častjach,
Iz vlastnoj sily ne hoh rozvinuti
tvořitelnyj génij hluboko rozoral,
tysjačaíltnym davlenijem přidušenu
svojeobraznu narodnuju zakrasku.
Asslmllacljnoju oaoju
národ poi zarosnutu narodnu nivu
Podkarstepenno kryšilsja-davilsj’a do čupatskich Rusinov.
Podkarpatski Rusiny, jeslí oby • žoho etnikuma,a kto molí, spasalsja
vatelstvo našoj rodnoj zemíl
iz
emmlgracljeju do čužiny.
I
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V Šumperku, dne 10««dH 1995

.Válený pan
Přednosta Okresního úřadu
všumperku
K.R.Štefánika č. 20
787 13 Šumperk

Vážený pane přednosto!
Obrací» se na Vás se stížností na pracovnice Okresního úřadu referátu Pozemkového úřadu Ing.Emilii Vágnerovou a Ing. Tichou, nebol
4»září 1995f kdy jsem byl pozván k prostudování spisu e následnému
vyjádření několikrát porodili zákonné ustanovení týkající se jednání
se subjekty zastupujícími oprávněné restituční osoby.
Pane přednosto, k jednání jsem byl pozván sa účelem vyjádření se
k předběžnému rozhodnutí PÜ na sákledě prostudování spisového materiá
lu. Jednání se bohužel neodvíjelo tímto způsobem« Předévším jsem nebyl
v pozvánce upozorněn k jakému spisu budu muset vypovídat a proto také
jsem nemohl se náležitě k tomuto jednání připravit. Po sdělení zamíta
vého stanoviska o nožem řestitučnín nároku mi nebyla dána možnost si
předem spis prostudovat a bylo po mně naopak požadováno, abyfh vypoví
dal do písemného zázpisu o inkriminovaném spisovém materiálu a to ješ
tě takovým způsoben že, když jsem řekl, že si přesně nevzpomínám ve
kterém svém odvolání jsem přímo vznášel restituční požadavek na "Pří
děl Č.5*, tak bylo Ing.Tichou zdůrazňováno, aby v zápise bylo nutně že
•už sl přesně nevzpomínám*. Keni důležité,že jsem to řekl, podstatné
jo jak jsem to ehtsl ,do zápisu formulovat. Sám jste mi nedávno odpově
děl v jiné kauze, že'ne jedná o trestní právo a že ve správním řízení
se může vyjádření formulovat podle toho jak si to vypovídající osoba
přeje a že nemusí to být v přímé řeči« Závažnější je jejich postup při
psaní zápisu, rebot nejdříve mne'žádslfeabych diktoval do zápisu své
vyjádření k parcele našeho přídělu č.5 s až potom mi d&lig, tento spis k
prostudování« To je pane přednosto flagrantuí porušení procedurálního
jednání ve správním řízení• Teprve po seznámení se spisem jsem do zápi
su přímo nadiktoval znění mojí žádosti ze 14.4.1992, ve které jsem po
žádal o vrácení restitučních pozemků celého přídělu č.5» tedy i parcely
č.431/1. Posloupnost toho je možno si ověřit na vedeném zápise, který
jsem nakoneď odmítl podepsat z důvodů shora již uvedených a-dále proto,
žé mi uvedené paní inženýrky odmítly poskytnout kopie důležitých listin
nacházejících se ve spise e tím přímo porušily zákon £.229/91 Sb., kde
se v § 4a doslova pravit *Při prosazování nároku jsou dotčené orgány
státní správy a právnické osoby na které přešlo vlastnické nebo užívací
právo, povinny poskytnout tomu, do tvrdí, že jo oprávněnou osobou, pom
oc zejména tím, že ji poskytují výpisy z evidence, kopie listin, jakož
i jiné prostředky, které mohou přispat k objasněni věci*. Místo toho se
paní inženýrky oháněly jakými! zákonem o správním řízení ze 60-tých let,
kdy prý mám právo jen na vlastnoruční opisy a xerox kopie, že mi zásad
ně neumožní /jednalo se o dv* listiny s plánky, které jak uznáte nelze
dost dobře ručně obkrealit a mimo to mi jde o přesnou kopii úředního ru
čně psaného dokumentu, později nezpochybnitelného/.
Vážený pane přednosto. Žádám Vás tímto, aby mi bylo znovu umožněno
nahlédnutí do <dsu, získání kopie listin v nich se nacházejících /2 ks/
a posléze méhd vyjádření se ke spisovým materiálům a záv*rum ze strany
Pozemkového úř du.

S projevem hluboké úcty

Ing.Vladimír Hajný
ÖSA 34, 787 01 Šumperk
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Nenechme se však nikdo zmást! Neokomunistický velvyslanec České
republiky v USA Michael Žantovský ještě týden před volbami
prohlašoval v Praze,, že nepřátelská (rozuměj ňeokomunismu) část
emigrace již nepůsobí.- Ňic všax. nemůže být dál od pravdy. Právě naopak,
• . dovídáme, se, že je aktivní více než kdykoJi.dříve, pracuje účinnějšími
metodami a má lepší pochopení u nově zvolených amerických poslanců.
Pravda o nedemokratických metodách neokomunistů se dostává denně
více na povrch doma i v cizině, a závěry, jako v komunálních volbách, na

íProč vzpomínáme

~

a televizní propagandy na zahraniční vztahy a zahraniční politiku. Příští
dva roky, do příštích voleb, budou vzývat modlu.... E v t o d u ..... do
omrzení. Nic jiného jim nezbývá!!!

bezvýznamné body, jako třeba soustřeďování vládní, tiskové, rozhlasové

štva vzplodlla Žaždu po kulturncmu
rozviti.ju, a so neju ustupujet iz
pod verchovlnskoj strichy bída 1
mizerlja, 1 časom zvyšujet 1 žlžnennyj standart na zapado-evropejskij úroveň.
Zemleďilskaja reforma švehlovoj
koncepciji pri tomu na vsi storony
byla demokratlčna-spravedlivá '
1
krajno sociálna, 3 reformoju paraleíno blžušča kreditova pomošč umožňovala přistup 1 tym najbldňijglm do blahotvomoho
reformskoho
díla, uspokojivala leh žaždu
po
chliborobnoj hrudi, no odnovremenno
1 sobstvennikam zabezpečovala- prlmlrenu i spravedlivu činu za rozdroblml majetky, jaki pered ~ tim
po bolšoj časti lézali ne využitými
i ne prodažnymi.
.
V tich voepomlnateínych, korotkich rjadkach, tronul ja toíko odnu
pasaž iz tvoritelnoho ducha
švehlovoho genlja, potomu čto žemle dilskaja reforma javlalasja día Ru
sinov tim blahotvorlteínym istočnikom, iz kotoroho iztekali
vsi
sily rozvitlja narodnoj zakraskiZi
no k imeni " hostivarskoho sedlaka'
prlvjazujetsja vellkij strojitelnyj
epopej ciloho našoho Otečestva.
Osobenno v dnešnoj strašnoj ka
tastrof 1 našich narodov,
kotori
stallsja žertvoju otverženljem
lstlňhoho demokratlčeskoho
ducha
toho velikoho syna českoho naroda;
Istorlčeska postat švehly v čechoslovackom Pantheoňl neuha3lmo^vyso
ko svitli! Ona neoslablenno žarit
i postojanno poučujet nas vično ži
vými slovaml: Našoje dviženije mu
sit bytí reprezentovanno.demokratičeskimi predstavlteíaml,ko kotorlm
národ dovlrije majet. V borjbl .za
svobodu ne možet najti místo pro
tekci ja 1 nespravedlivost.".
My Ruslny, v pietnoj pamjatl sochraňajeme jeho otcevskuju lubov k
našemu národu hluboko v serdcl tak,
jak skryto sochraneno otpočivajet
po dnesj jeho pamjatnik v našich
praíisach Stribernych Karpatskich
Hor.Tak národ doma,jako 1 my v exilu.žljeme v neslomnoj naďljl,
čto
odnoho radostnoho dňa otkryjutsja
piŠlny do t<pho pamjatnika 1 odnočasno osvoboďatsja 1 naši
národy
ot bezbožnoho komunizrna.

V konečném hodnocení, těch 39% mandátů pro nezávislé kandidáty,
31% dohromady pro celou tzv. pravici-vládní koalici a zbytek 30% pro
celou tzv. ievici-opozici, to byla pro (neo)komunismus a všechny
(neo)komunisty sprcha vpravdě ledová!!!

1919-ho hoda nadojšla sv-,
no najala rodnu nivu zarosnutu a
naš národ vymučenym 1 bídnými Naši
národní predvodlteíl so pomoščeju
bratov Čechov 1 Slovakov načali ob
rodu našoj rodnoj zemíl. Jako kronična neduha-boílzň ne
dastsja
sejČas vyílčitl 1 potrebujet složnoj 1 oberežnoj procedury hojenlja,
samotak ot svita otrlzana 1 zarosla
naša narodna niva trebovala systematlčeskoho Chodu obroždenlja
1
napravlenlja stoíltljaml prolznesenych ran v uščerb našemu narodnomu tilu.
SlroklJ horizont Svehlovoho genlja, jeho spravedllvyj 1- sociálno
prosvlščenyj duch postepenno uvoíňajet.žeílznl okovy -' svjazujuščl
naši oslablenňl národní udy.Zemieďilskaja reforma stalasja -tym mohuščestvennym ventllom, kotoryj ot
kořeni 1 osnovy provltrll latlfundljarní přidušenu žézň našeho
seíanstva 1 provalenljem
maďarskoj
fevdalnoj systémy skvozj
pustil
vozduch do zivotodarnoho rozmachu
našeho zemleďllstva 1 pustil jeho
na dorohu soelalnoho.hospodarskoho,
a s tlm 1 na dorohu kulturnoho
rozvltku. Udlvltelnym ventllom udušajusčoj bldnoty našeho
kraja,
stalasja bezsomňlnlja švehlova zemelďllskaja reforma, •, jaku ščltaju
najvažňljšlm reformatorskim aktom
v našoj narodnoj žizní, potomu čto
s neju svjazana byla doía domlnujuščoj časti našeho naroda.
Tlm samym faktom, čto na ubohých
prostranstvach Verchoviny,de samoje Schönbornovo panstvo,
zanlmajuščoje bolše jak 120.000 kat.morhovplodorodnoj rovnlny i bohatoho
ílsovoho rozloženlja s jeho ralneralnym boha-stvom.a podobno 1 lnryl
latlfundlji prlnadležaščl
maďar
skoj arlatokracijl i šlachty.uvol
nili sja dorohoju
spravedllvoji
zemleďllskojl reformy día plodnoj
clil- širokoho seíanstvá; zemelďllBkaja reforma ustrojila
istorlčesklj mežnlk v.obroždenljl našeho
naroda. Ot seho mežnlka po valch
napravlenljach
• rozosnovujutsja
steškl-posinl narodnoho renalaansu.
Hospodářská emancipacija zemledll-

Pavel JAVOR
Vzpomínáme dvacátého výročí úmrtí selského státníka a
filosofa
Antonína Svehly. A čím více závějí
času 1 sněhu padá na prostý hosti
vařský hřbitov,,kde odpočívá,
tím
vzpomínáme častěji a vroucnéji.Ko
likrát Jsme sl v posledních letech
položili otázku: co by byl Antonín
Svehla učinil? Co by byl učinil ve
chvílích rozhodujících?
Ve chvílích mnichovské tragedie
by býval co nejrozhodnějl zakřikl
ty, kdož Jednali o nás bez náa. Za
nacistické okupace - pokud by Jl
byl ovšem vůbec,přežil - by Anto
nín Svehla Jistě posilňoval malo
věrné a pomáhal trpícím a potřeb
ným. Není třeba uvažovat,co by byl
dělal po t.av. "květnové revoluci"
r. 19^5 - kdyby ovšem zůstal
na
svobodě. Jisté by byl mezi prvními,
kdož by upozorňovali na
hrozící
bolševické nebezpečí a na . nebez
pečný pohyb,asijské stepi a věrolomnostl smerem na,Západ. Antonín
Svehla by byl Jistě nezavíral oči
,před pravdou sebetrpčí a před sku
tečností třeba velmi nepopulární.
Nemlyvll a nejednal by,jinak
ve
vládě a jinak na
předvolebních
schůzích! Nevzbuzoval by v, česko
slovenském lidu falešné představy
a dgměnky, že se
Československu
nemůže nic zlého stát, protože Je
"mostem mezi Východem a Západem".
Uvažujeme-ll o příčinách našich
dvou největších národních a stát
ních katastrof, nutně, dospějeme k
názoru,^že k nim došlo m.J.
také
proto, že byly z československého
poválečného politického života vy
loučeny ony duchovní a,mravní hod
noty, které tvoří páteř selství a
jeho morálky. Byl'”’ to ony síly a
hodnoty, které v československé re
publice ztělesňoval Antonín Svehla
a jeho Republikánská ftrana.

sebe nedají dlouho čekat. Výsledky komunálních voleb jisté povedou teď
ke znásobení úsilí ve prospěch lepší budoucnosti Československa bez
komunistů a neokomunistů i mezi exulanty po celém světě. Proto jsou
vlastně stále ještě v exilu!
Podobně to dopadne i s celým dalším přístupem režimu k veřejnosti.
Ot>S, dnešní neokomunistický tisk, rozhlas a televize se metodicky
soustavně soustřeďují na ohlupování obyvatelstva a je třeba očekávat, že
v něm budou pokračovat. Opakuji třeba propagandu z německého tisku,

Vzpomínám si, že před, šesti le
ty se president Dr. Beneš ve vánoč
ním poselství obracel
především
k československé vesnici a k selství. Bylo již pozdg!
Služebníci
cizí ideologie, kteří retribučními
dekrety vyloučili z
českosloven
ského politického života zodpověd
né hospodáře, podlomili
morálku
politického života v samých zákla
dech. Československé demokracii a
nezávislosti tak pomohli vykopat
hrob!
Nechci tvrdlt4 že by byl presi
dent Dr. Beneš někdy vzpomínal na
Antonína Švehlu s láskou a vděčno
stí. Nejsem však patrné daleko prav
dy, jestliže uvedu, že alespoň
v
únorové krisl se dr. Beneš asi ohlížel po mužích Svehlových kvalit.
Nebylo, jich, neboli komunisté
vy
hlásili boj na život a na smrt pře
devším dvěma svým úhlavním nepřá
telům:
sedlákům
a
Církvi...
Nejedna z našich národních po
hrom byla způsobena součtem nepří
znivých okolností a sil mezinárod
ních. Mnohé jsme si však způsobili
sami, mimo jiné také tím,
že jsme
přijali škodlivé cizí ideologie a
že jsme ' pozorněji
nenaslouchali
hlasům rodné země, z jejíchž ko
řenů prýští statečnost 1 moudrost,
pracovitost a obětavost, soucit 1
vzdor. Vzpomínáme-li w
Antonína
Svehly, vzpomínáme oněch mravních
a duchovních sil, které
po celá
staletí s pomocí Boží udržovaly a
obnovovaly genia rodné země a za
chovaly hodnoty, bez nichž by ná
rod nebyl národem a stát státem:
rodnou
pudu a
rod
nou
řeč.
V duchu těchto
311 a ve jménu Antonína Svehly
nastupujeme
do
no
vé
práce...
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že prý lidé na venkově volili v těchto volbách po stáru, komunisty. To je,
ovšem, prostoduché až hloupé. Jednak mohli volit KSČM kdyby chtěli, a
to neudělali, a za druhé, lidé na venkově se navzájem velmi dobře znají a
tak by se převlečený, skrytý komunista mezi nezávislé nikdy a nikde
nedostal.
Jak známo intriky, lží a podvody všeho druhu jsou (neo)komunismu
vlastní a budou se nadále stupňovat. Hlavní snaha bude odvést pozornost
veřejnosti od výsledků voleb a vlastní zkrachované domácí politiky na

“Vláda věcí tvých k Tobž se zase navrátí, ó lide český I”! I
Jan Amos Komenský

v parlamentních volbách před 2 lety, jeste ninontm uuiczucjstjc
ze v
Praze je soustředěno nejméně 1/3 nebo 1/2 všech hlasů pro ODS a v
dalších veikých městech asi další 1/3. Ve zbytku Cech a Moravy by za
těchto okolností měla ODS asi nyní těžko šanci na postup do
parlamentu; Je tam tedy neoblíbená. A to má být vedoucí strana vládní
' koalice? Komunistické noviny (Rudé Právo) budou zdůrazňovat, že
: KSČM je druhou nejsilhější v absolutním počtu hlasů, a že i v Praze byla

Po komunálních volbách 1994 jsou představitelé vládních neokomunistických stran, hlavně ODS, a také činitelé tzv. opozice jako zařezaní.
Volby skončily pro ODS a Klause debaklem grandiózních proporcí.
ODS se na ně s velikou pompou připravovala celý rok, informovala o
svých přípravách veřejnost a měla velká očekávání.
Vždy alibistický Klaus se po oznámení výsledků i tak vyjádřil, že vše
skončilo podle očekávání a že také jinak je vše v pořádku, když lidé volí
oblíbené kandidáty. Lux, jako představitel KDU-CSL, je s výsledkem
voleb spokojen, protože KDU-ÖSL získala více míst na radnicích než
ODS, ale jinak je stejně na rozpacích jako Klaus. Tváří se soucitně (k
ODS), jako by v politice bylo hříchem, když jedna vládni strana dostane
relativně více pozic než druhá ve srovnání s minulými volbami. V
neokomunismu, a zvláště československém, se to však podobá vraždě,
protože “hlavní politická síla” (ODS) dnes stojí v čele vládní koalice stejně
“ned^hvějně”, jako dříve “rodná strana”, KSČ, v čele Národní fronty.

"Res publica’1 č. 7/96

d13 "I itT
Hlasatel”

čeká!
Volby ukázaly na pravý stav věcí v Cechách a na Moravě.
Devastovaný venkov, který doposud produkoval levné potraviny pro
město a kde jsou také nejnižší příjmy se zcela jasně odlišil od měst. Praha,—
která nejvíce bohatla z levných potravin produkovaných venkovem volila
ODS, kdežto venkov volil sebe, lepší budoucnost, nezávislé kandidáty.
Město, volilo ty, kteří venkov zdevastovali a doposud devastují, a
devastují celou zem. Obyvatelé měst volili ve většině svůj dnešní finanční
prospěch, byť je zřejmé, že pokud je ještě teď něco poměrně laciného, tak
to jsou potraviny, produkty venkova. Městská volební morálka je až
příliš morálkou řeznického psa, sežere na co přijde, a volí toho, kdo to.
umožni!
Venkovu jistě tyto výsledky komunálních voleb dále otevřou oči. Když
si města nepomohou z marastu sama, a volí stále marast znovu v podobě
neokomunistických a komunistických stran, proč by to měl venkov také
podporovat a z toho ještě trpět jako dosud. Je nabíle dni7iže od nynějška
venkov bude pomáhat •především sobě, a možná jen výlučně venkova
nům, a těm jednotlivcům, kteří s ním ve volební praxi sympatizují.
Tak a jinak pro města jako celek, která volila ODS a pokračování
neokomunismu to v důsledcích bude znamenat daleko rychlejší růst cen
potravin než dosud. Nebylo by divu, kdyby se cena masa v příštím roce
zdvojnásobila. To přirozeně zrychlí tempo inflace a znehodnocení příjmů
ve městech, což pocítí zvláště důchodci a zaměstnanci pod životním
minimem a s více dětmi. I když transformace cen potravin v Cechách a na
Moravě na světové ceny by pokračovala i bez voleb, volby tento proces
výrazně zrychlí.
Samozřejmě nárůst platu nelze očekávat, nejvýše tak několik procent
ročně, zatímco růst cen potravin bude jistě v desítkách procent. Tím je
také řečeno, že v podmínkách rostoucí chudoby bude rychle dále klesat
popularita ODS, která je za tento stav odpovědná. Před příštími volbami,
parlamentními v roce 1996, bude ODS moci voličům nabídnout ještě
méně než před minulými (tj. kromě podvodu s volebním zákonem a
jinými podvody ve kterých je vždy mistrem). Jednoduše, životní
podmínky většiny obyvatelstva se před dalšími volbami nezlepší, nýbrž
nadále zhorší!
I když bojovat s intrikami neokomunistické vlády, která má podporu
nepkomunistického tisku, nebude snadné, a zřejmě těžší než dosud,
nebude to nic ojedinělého. Nabízí se unikátní srovnání se situací ve
Spojených státech. Shodou okolností se volby konaly také v listopadu.
Clintonovayláda Demokratické strany dostala od voličů vážné varování,
když Demokratická strana prohrála také co se dalo, obě komory
parlamentu a také většinu guvernérství jednotlivých států. Ve všech míla
Demokratická strana před volbami většinu. Prezident Clinton však začal
s prosazováním nerozumných a nepopulárních opatření, jako na příklad
v otázce povolení vstupu homosexuálů do branných sil USA. Po

Po překvapivých a významných listopadových volbách 1994 tak
Československo i USA čekají velké změny, které se po roce 1996 mohou
přeměnit na epochální přeměnu. Pro moderního politicky myslejícího
občana v obou zemích se nabízejí veliké možnosti, před měsícem ještě
netušenél Je třeba každé ruky na národu roli dědičnél

horkosti, který teď přijde ve formě propagandy, začínaje Havlem a
posledním aparátčíkem ODS konče, bude to, co musel obyčejný člověk
pít až dosud “...jen břečka domácí, chuti plané...”
Lidé na venkově, tedy v jedné části (bývalého) Československa slyšeli
hlasy svých skutečných vůdců a podle toho se zařídili. To bylo těch 11%
statečných, kteří volili nezávislé kandidáty. Další byli ti, kteří k volbám'
nešli, celkem 38% všech oprávněných voličů, protože natolik zatrpkli na
neokomunisty a komunisty, že již jim připadalo zbytečné jít volit, když
nemohou stejně nic změnit.
To znamená, že 50%, čili polovina obyvatelstva, nechce nyní mít nic
společného ani s celým dnešním režimem, ani s žádnou z jeho ‘politických
sil’, ani s jeho ‘politickou scénou’ - jak směšně zní dnešní neokomunistický politický žargon. (Pro prezidenta, neokomunisty z ODS, KDU-CSL,
ODA a KDS, a pro komunisty v KSČM, ČSSD, SD atd.: Kdo užívá
směšných' výrazů stává se směšným.) Ti jsou pro neokomunismus a
Klausovu stranu úplně ztraceni, ale jsou naopak velkou rezervou pro
nezávislé. Mnozí z těch, co dosud volili neokomunistické a komunistické
strany se přidají, když uvidí, že správná cesta má úspěch.
Bere-li se pak v úvahd všechno obyvatelstvo, lze si snadno spočítat, že
za ODS stojí úž jen 15% způsobilých voličů. Mezi obyvatelstvem mimo
Prahu je to v průměru méně než 10%, a samozřejmě její podpora na
venkově je téměř nulová. Přitom je možno počítat s tím, že jak se nadále
bude snižovat životní úroveň budou voliči od ODS utíkat, protože
městské obyvatelstvo je neobyčejně pragmatické a nic jiného kromě
finančního příjmu ho teď příliš nezajímá. Kromě toho se brzy pozná, jak
je ODS neschopna a nekvalifikována politicky, porovnáním hospodář
ského a sociálního vývoje ve městech, kde bude vládnout režim ODS na
jedné straně, a, na druhé straně, obcí a městeček, kde si lidé k tomu zvolili
ty nejschopnější ze svého středu, kteří jsou kromě toho nezatížení
nedávnou ani dávnou minulostí, a hlavně, morální.
Hlavy vzhůru! Výsledky komunálních voleb nejsou jen výsledkem úsilí
a moudrosti skutečných vůdců národa, ani pouhým odevzdáním hlasů
jednotlivcům s vysokou důvěrou obyvatelstva, kteří měli osobní
statečnost ke kandidatuře. Vnější okolnosti, v jakých došlo k volbám,
převážně dílo ODS jako pokračovatele OF, jsou nepříznivé dnešní
vládnoucí garnituře.
Nezáleží na tom, zda jsou to komunisté či neokomunisté, tzv. koalice či
opozice, tzv. levice či pravice, nezáleží ná jménech, které si podvodníci a v
■■mnohých'případech zloději v téže osobě -pró svoiríinnost a své instituce
vymysleli. Jako princip, činitelé vedení státu, vláda, parlamentní strany a
vládní instituce jednoduše nemohou lhát a krást tak, jak je tomu dnes a
denně, beztrestně .do nekonečna. To bylo jedním z hlavních témat v
Hlasateli za minulých 5 let. Co muselo přijít dříve nebo později, přišlo

Podstatným výsledkem komunálních voleb 1994 však bylo vítězství
Sdružení nezávislých kandidátů. Byli první s převahou, 39% mandátů ve
srovnání se 12% pro druhou KDU-CSL, teprve třetí byla ODS s 11% a
KSČM s 9%. ČSSD propadla a skončila daleko v poli mezi malými
stranami.
Z bližšího průzkumu vyplývá, že nezávislí kandidáti získali mandáty
především v obcích a malých městech pod pět tisíc obyvatel. Vezmeme-li
v úvahu ostatní čísla znamená to, že skoro každá obec a menší městečko
bude mít nyní starostu a většinu členů zastupitelstva z řad nezávislých.
Jinými slovy lidé propagující vládnoucí neokomunismus a s jeho
požehnáním přežívající komunismus, a také komunisté, budou mít nyní
při rozhodování v obcích menšinu.
Není to sice konec neokomunismu, jak by bylo třeba, ale je to
vynikající úspěch pro venkovské obyvatelstvo a obyvatelstvo Českoslo
venska vůbec. Parafrázujíc Komenského, znamená to nadějný začátek na
cestě jejímž cílem je, že “Vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lidé
český”. A vskutku, venkovský lid má nyní po 5 letech fašismu, 45 letech
pro-komunismu a komunismu a 5 letech neokomunismu poprvé znovu
vládu ve svých rukách ve většině obcí. Bylo to dlouhých 55 let poroby,
stejných nebo horších než 300 let poroby před tím, ale teď je veliká
naděje. Modleme se, děkujme Pánu Bohu a velebme hol!
Dnešní neokomunistický prezident, neokomunistický premiér, dnešní
neokomunistické vláda, všechny neokomunistické strany tzv. vládní
koalice i komunistické a polo-komunistické strany tzv. vládní koalice i
komunistické a polo-komunistické strany dnešní tzv. opozice, ti všichni
by teď na komunální volby 1994 nejraději zapoměli a proto ta zařezanost.
Neokomunistické noviny, rozhlas a televize a všichni dnešní političtí
potentáti v Československu nyní potřebují čas na vymýšlení všech těch
nesmyslů, které budou předkládat obyvatelstvu k ohlupování a významu
a smyslu těchto voleb, a zvláště pro jejich obyvatelstvo pozoruhodných
volebních výsledků. Představme si, co by se stalo, kdyby takhle skončily
minulé parlamentní volby. To by jistě národ vlastnil všechen majetek,
který mu teď nepatří, protože byl ODS rozdán do ciziny nebo jinak
rozkraden v “privatizaci”. A i v mnohých jiných ohledech se teď bude
začínat, nejen na venkově,
------- ---- - - -překvapivě v komunálních volbách, ale bylo to zákonité. Není třeba
zdůrazňovat, že komunální volby jsou teprve začátek a mnoho práce ještě

a pak volby. Komentátoři nevěstí pro Clintona nic dobrého, a totéž se teď
dá tvrdit o Klausovi a Havlovi. Tak dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne. A co teď?
Co se neudělalo doposud, dokud veřejnost nebyla řádně informována,
se nedá uskutečnit do roku 1996 s pošramocenou reputací a před
informovanou veřejností.
j

Skutečností také zůstává, že celá, několik měsíců trvající kampaň ze
strany ODS vedená proti KDU-CSL, nepřinesla vůbec žádný výsledek,
ba naopak KDU-ČSL získala větší počet mandátů než ODS, a také ji
volilo skoro dvakrát tolik voličů než v minulých volbách. V minulých
dvou letech se Lux ukázal být poskokem Klause a zřejmě jim míní zůstat,
zvláště v nové situaci vytvořené volbami. Klaus a Lux mohou vypadat z
dálky j ako zkušení makléři, ale v kritickém pohledu budou mít co dělat,
aby se brzy v očích většiny voličů neukázali být naivními hlupáčky, něco
jako Havel. Vyjadřovat se hloupě, tvářit se hloupě, jednat hloupě a
vládnout hloupě může totiž znamenat, že člověk je hloupý - a jako takový
nemá základní kvalifikaci na to, aby vládl druhým.
To bude asi tak všechno, co se dá očekávat ve vztahu ke smyslu a
významu posledních voleb od všech velkých místních novin, které, jak
známo, jsou bud’ neokomunistické nebo komunistické. Neokomunistické
noviny, většinou v rukách cizinců (Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes,
Telegraf, Práce, Zemědělské noviny), budou zdůrazňovat, že ODS, která
podle některých zpráv věnovala na tuto volební kampaň 100 miliónů
korun, mohla získat až 25% odevzdaných hlasů a mohla by být stále
nejsilnější podle celkového počtu odevzdaných hlasů.
Zvítězila jen v Praze, kde měla 41%, a ve velkých městech. Důležitou
skutečnostívš ak je, že toto procento je o 10% nižší než kolik ODS dostala
"^^Ja^druhé^straně je třeba se připravit na to, že ve srovnání s kalichem

druhá nejsilnější s 11%.

podobném pokračování a osobních problémech se svou minulostí, než se
rok s rokem sešel, byla Demokratická strana natolik zdiskreditována, že
ztratila podporu kritické části voličů.
7 Klausovo a Havlovo rozdělení státu, hned po minulých volbách, je
-každému občanu velmi proti mysli a mohlo mít podobný vliv na voliče v
Československu. Několik dalších debaklů; pošramocená osobní reputace
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dům v Praze a další majetek. Je to
ironie osudu, píše Lída Navrátilová,
že ti, kteří se nikdy proti komu 
nismu nepostavili, anebo mnohdy
byli i strůjci našeho utrpení a devas*
J táce našeho národa, ještě dnes jí.
-znemožňují existenci a ztrpčují;
_život. , . :_____________ -jsk-'

_
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dělala operaci ledviny, má ochr
nutou ruku, ale statečně vše
překonává a nezbývá než věřit, že
bude opět ve formě. Přáli bychom jí
to všichni, kdož jsme ji poznali.
Všichni jsme ji záviděli její
optimismus, její sílu a elán. Stále
oceňujeme její lidské i muklovské
kvality. Druhou stejně smutnou
zprávou je skutečnost, že do dneš
ního dne jí nebyl vrácen zabavený

z ů s t a l i ” č . 1 1 /9 4

i v televizi. Účinkovala i v několika
' filmech, financovaných Amnesty
' International. Filmy opět sez-J
. namovaly širokou veřejnost s ČSR
a s událostmi v České republice.
Toto jsou zprávy, které 'každého
í mukla a vlastence potěší.
Méně již potěší zpráva, že Dáša
je velmi nemocná a útrapy, prožité
mnohdy za nelidských podmínek
v kriminále se na ní projevují. Pro

dovali, co to může být. Jeden mukl
čepici nadzvedl, ale nebyla tam žádná výbušnina, nýbrž obyčejné lidské
hovinko. Kolem se nashromáždilo
dost muklů, kteří se hlasitě smáli,
zatímco bdělí a ostražití strážní sklidili jen posměch.
V.K.,Tuchoraz

Šimkově. Dáša si odseděla 14 let
a její matka 7 let za velmi tvrdých
podmínek. Dáša i se svou sestrou
Náš článek "Byly jsme tam taky" — žijí v Aiistrálii, ale české občanství
Si ponechaly. Při zaměstnání
nalezl živou odezvu mezi mukly a
vystudovala dva obory a navíc je
zejména mezi ženami, které Dášu
Šimkovou poznaly v komu- _ nadanou výtvarnicí. České zájmy
jsou jí stále blízké a stále
nistickém kriminále. Zasvěcený
upozorňovala na situaci v ČSR, byla
dopis nám poslala Lída Navrátilová
zvána na veřejné debaty, přednášky
z Olomouce. Sdělila nám další
podrobnosti o knížce i o rodině
na univerzitě, ve školách, v rozhlase
:
i
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Skryté síly nám
ztrpčují život

I

Druhého dne dopoledne dorazily nezmohli ani na slovo. Znovu a znovu
Stály jsme tam nebo seděly dalších
dvanáct hodin, přes den v horku, po první džípy s americkými vojáky v nevěřícně zkoumali hory mrtvol
setmění v mrazivé zimě. Za Alpami čistých, elegantních světlešedých nakupené v ulicích. Ten černý se mě
zapadalo slunce, krásný pohled, fan uniformách. Džíp jsem ještě nikdy ptal, zda jsou to opravdu čerstvé
tastická scenérie jako na kýčovité neviděla a tento druh vojska také ne. lidské mrtvoly vězňů, zda není mož
pohlednici, a přesto mi ty růžovo- Stála jsem nahá na ulici cikánského né, že by sem sváželi těla zabitých -bleděmodré červánky dodaly novou tábora před naší barabiznou a hltala například při náletech.
Při té příležitosti jsem byla terčem
odvahu. Svět je krásný, pomyslela jsem ten krásný výjev očima. Na
četných
dotazů. Muži z vedlejšího
anténách
vozů
se
třepetaly
liščí
ocasy
jsem si, jen lidé jsou krutí. To, co
vytváří tuhle nádheru, mě přece ne a pestré pentle. Vojáci dělali pekelný bloku chtěli vědět, zda mluvím česky
může nechat zahynout pět minut před rámus houkačkami, řvali písničky a a jestli NÁHODOU neznám tu nebo
koncem války. Moje myšlenky byly vesele hulákali. Nejvíce hluku ale onu ženu či slečnu, a zdali jsem
stejně kýčovité jako ten pohled, a natropily řetězy z prázdných plecho NÁHODOU nezaslechla to či ono
konejšivé asi tak jako chlácholivá vek, přivázané za džípy. Za chvíli jméno. Najednou padlo i jedno mně
slova spoluvězeňkyň.
dorazili do našich ulic také první známé jméno. Živý kostlivec - jak se
Konečně přišel povel „svléknout pěšáci a pochodovali kolem nás. zde říká „muselman“ - se ptal zesláb
ihned do naha!“ a dobře známé Úplně jsem zapomněla, že jsem nahá, lým hlasem, jestli se v mém bloku ne
„rasch, rasch!“ Musely jsme sundat že bych se tedy měla stydět a schovat vyskytuje jakási paní Růženka Reišpinavé cáry a zase nás nechali stát se. Ale koneckonců kolem dokola chová? - „Ano,“ odpověděla jsem
další hodiny - teď úplně nahé - na stály stovky na kost vyhublých mužů rozčileně, Je u nás, pochází z Hrad
betonu. Schoulily jsme se do uzlíku a žen v Adamově a Evině rouše, ce Králové! Je to ta, kterou hledáš?“
před chtivými pohledy mužů na tlačily se k plotu z ostnatého drátu a A muž se roztřásl na celém těle a
hradbách, jen jejich uklidňující pokoušely se na osvoboditele usmívat. prosil: „Proboha, přiveď ji ke mně!“
ujišťování nám dělalo dobře: plyn Na víc ani síly nestačily. Vždyť už A já jsem zapomněla na své dva Aještě stále nedošel!!
jen úsměv byl tělesnou námahou, meričany a na celý svět kolem, i na
Druhý den ráno se vedení tábora které jsme byli sotva schopni.
své bolavé nohy, sundala jsem balerozhodlo na plyn dál nečekat. Nechají
Odpoledne se u nás vynořili dva rínky a utíkala do našeho baráku. Už
nás prý „zatím“ žít. Dlouhým pocho vojáci, černoch a běloch, ten první z dálky jsem křičela, aby sehnaly pa
dem-nás vedli - nahé, hladové a měl kolem krku fotoaparát, jeho druh ní Reichovou, že jsem objevila jejího
zmrzlé - do proslulého cikánského zase pod paží velkou koženou mapu muže! Nato se přibelhala paní Rů
lágru Gusenu. Šly jsme kolem hlubo plnou papírů. Volali přes naše hlavy, ženka Reichová a já jí ukázala, kde
kého lomu, kde jsme viděly živé kdo zde umí anglicky. Zuzka odpo najde svého manžela. A ona se - také
kostlivce v širokých proužkovaných věděla za mne, že já, Lízá! Žádali navzdory svým bolavým nohám, sla
pyžamech a s kulatými čepicemi na mě, zda bych je neprovázela táborem bosti, nouzi a bídě - rozběhla a ra
holých hlavách tahat žulové kvádry po a netlumočila jim, odpověděla jsem, dostně gestikulovala, jako by chtěla
schodech nahoru a dolů.
že ráda, ale nejdříve že potřebuji celému světu oznámit, že začíná nový
Stoupali a sestupovali v nekoneč něco na sebe a trochu jídla. Oba život.
ném průvodu pod dohledem gestapá- rychle odběhli a já si myslela, že je
Byla to unikátní fotografie, kterou
kú, doprovázeni bachaři a kápy a pro svou troufalost už nikdy v životě tam můj americký fotograf udělal!
poháněni ze všech stran ranami biče neuvidím, ale netrvalo dlouho a vrátili Podobnou mohl v té době nabídnout
a opasků. Slyšela jsem dopadám ran se zpět. Nesli mi mužské pracovní americkému tisku jen málokterý
na nahá těla a viděla jsem klesat kalhoty z modré látky, jakou jsem fotograf. Taková se podaří jen jed
ubožáky. Sotva bylo poznat, že se dosud nikdy neviděla, a k tomu chla nou. Dvě nahé, polomrtvé lidské
jedná o lidi. Zde jsem viděla první peckou košili. Navrch jsem dostala vyzábliny se skrz ostnatý drát pokou
mrtvoly poházené po zemi. Ale i tabulku čokolády. První, kterou jsem šejí obejmout a zároveň se smějí a
z našich řad jsme ztratily kamarádky. jedla od té doby, co jsem opustila pláčou štěstím a bolem.
Dvě ženy, které jsme přivezly v ne Prahu, a chutnala, jako by byla první Dvě krátké ukázky představují knihu Lízy
mocničním vagónu a dovlekly na v mém životě! Rychle jsem se oblékla Scheuerové O SMRTI, KTERÁ SE NEDOSTAVILA,
žebřiňáku do tábora, zemřely ještě a provázela oba muže lágrem. Byli to kterou vydalo na sklonku roku 1994 naklada
telství Sefer v edici “I - paměti. Autorka,
na apelplacu. Ale teprve když nás vojenští dopisovatelé, zvyklí na leda (pochází z České Lípy) v ní vypráví, prostě a
hnali pryč, jsme zjistily, že dvě cos, přesto je však mauthausenská pravdivě, o tom, jaký byl osud židovské ženy
z nás jsou mrtvé. [...]
podívaná ohromila tak, že se nejdřív v letech 1938-1945. (144 str., 35 Kč)

*

vypráví Lízá Scheuerová

•

O smrti, která se nedostavila

Dva zážitky ze Svornosti konzumovaly v šachtě. Já jsem se.; nost, tedy jsem vyšel z řady, učinil stráň. Tam se na vozících, zvaných
Snad každý mukl se znal s ně  přes varování rozhodl, že balíček pár kroků a vrátil se na své místo. kolébka, vyvážela hlušina. Na konci
kým z civilistů a ten mu pomáhal' propašuji na lágr, kde jej s ostatními Vzácný balíček jsem uchránil a pro  dvora stáli dva strážní, kteří probí
havázat či udržovat spojení s našimi vězni sníme. Nebylo to ovšem jedno  nesl jsem ho až na lágr, kde jsme si jeli hlušinu sbíječkou. V jednom
rodinami. I já měl svoji známost. 28. duché. Při každé směně bývala všichni pochutnali na obsahu. Byl vozíku narazili na podezřelou věc
táří byl svátek sv. Václava. Můj namátková kontrola a já byl na ni jsem rád, neboť jinak mne čekala na dně vozíku. Byla tam záhadná
mámý mně přinesPod mé sestry určen. Prohlídka se konala před korekce. A snad by ze mne vytloukli bedna. Příslušníci po dohadech
balíček a v něm pečené kuře, peävo ' itrážhicí. Když jsem vid&l, že' i jméno toho, kdo mně chtěl pomoci. nadzvedli víko a objevili zde muláhvinku. Takové dobroty se rtiážný mi nevěnuje velkou pozor-J_ Za nádvořím šachty byla příkrá klovskou čepici. Příslušníci se doha

s
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Jáchymov - poutní místo KPV
Jáchymov stříbrný se ve středověku
náhle vyhoupl do centra pozornosti
svým bohatým ložiskem stříbra a za
stínil dohasínající slávu Kutné Hory.
Po tradičním českém groši se představil
solidní tolar, který přesáhl evropský
kontinent až do Ameriky, kde jako do
lar je dodnes měřítkem světové měny.
Jáchymov je také kolébka atomového
věku. Přes zajímavé uranové barvy ze
smolince a radonové lázně až k výzku
mu nového zdroje energie, která byla
nazvána atomová. Použitelnost této
energie byla a je dvojí. Tou horší for
mou je vojenské použití, při kterém
hrozí nejen totální likvidace protivní
ka, ale i zničení celé lidské civilizace,
zničení živočišných a rostlinných fo
rem života vůbec.
Jáchymov bylo po druhé světové vál
ce jediné místo v Evropě, kde se těžila
uranová ruda. A tak se město ocitlo
v popředí politických zájmů vojenské
mašinérie Sovětského Svazu a jeho mo
derní kolonizace našeho státu. Pro od
vetné válečné plány byly zmrzačeny
a zničeny tisíce lidských životů, pro
bíhala další genocida české inteligence
v tomto století. Počet zotročených, ne
dobrovolných horníků stoupl v regionu
z roku 1945 do let padesátých z pěti
tisíc na 25 až 30 tisíc. Pod Ústřední
správou Vykmanov bylo dvacet táborů
nucených prací. Tyto tábory se staly
součástí likvidace politické opozice ko
munistické nadvlády. Lidé se staly čís
ly. Bezpráví a hrubé násilí životní nor
mou. Každý pokus vězně o útěk z táb
ora byl definován jako úmysl prozdradit tajemství uranového průmyslu
a vězeň mohl být na místě zastřelen.
Při plnění plánu byly normy vězňů
vyšší než civilních zaměstnanců a věz
ni byli kolektivně odpovědni za plnění
úkolů bez výjimek Za nesplněni byly
těžké tresty. Bylo mnoho pracovních
úrazů, mnoho smrtelných. Objevovaly
se už nemoce z ozáření a nemoce
z absence zdravotní péče. Tábory byly
opravdu likvidační. Na tyto přímé ná
sledky věznění lidé umírají dodnes.
Poutním místem, kde se setkali muk
lové, jejich blízcí a přátelé již po šesté,
je starý hornický kostel sv. Jáchyma.
Tradici poutí založil již kardinál Fran
tišek Tomášek. Za slavnostního znění
zvonů přijížděly do Jáchymova auto

busy z celé republiky. Po mši svaté byly
položeny u pomníku obětí lágrů a Ja
chet na hornickém hřbitově kytice. Po
krátkých vzpomínkových projevech
lidé spontánně zakončili slavnost hym
nami, českou i slovenskou a chorálem
sv. Václava. Ve Vykmanově u třídírny
uranové rudy, kde byli vězňové úmysl-

ně vystavováni největšímu ozáření,
v tomto táboře L, táboře lidkvidačním
si znovu všichni připomněli hrůznost
všech totalitních režimů. V sále Kul
turního domu v Ostrově se odpoledne
u řečnického pultu vystřídali starostové
Jáchymova a Ostrova nad Ohří, projev
ministra Rumla přečetl St. Drobný.
Shromáždění také pozdravil pan Dejmek z KANu a ing. Tyl. Dr. Málek
seznámil přítomné s novými fakty úřa
du dokumentace a předal pozdrav Vác
lava Bendy. Politickou situací na Slo
vensku se zabýval pan Juraj Fedor.

Pro novináře nejsou muklové dost
atraktivní, nejsou totiž agresivní lůza,
ale spíš neprůbojná skupina lidí, kteří
svými.životními zkušenostmi a pro
žitky jsou však významným stabiliza
čním prvkem ve vytváření pevné demo
kracie u nás. Tento rok byli muklové
ale atraktivní i pro policii, která se
dostavila v nevídaném množství a do
konce i v civilu. Přesto slova: Nashle
danou za rok - Nashledanou i na Hostýně! - zněla srdečně a upřímně od
všech.

Zločinci před soud

Muklovská pouť na
Hostýne

Klub Milady Horákové vyslovil
uznání řediteli Ústavu pro doku
mentaci a vyšetřování zločinů ko
munismu Václavu Bendovi. Jeho
úřad připravuje podklady pro
stíháni představitelů komunistic
kého režimu za zločiny vlastizrady. Čestný předseda klubu M. Ho
rákové Vladimír Šolc zejména ocenil, že budou stíháni ti skutečné
odpovědní, kteří spravedlivému
trestu za svou zločinnou činnost
tak dlouho unikali.
•re2

:

•

A byla to slova varovná v kontextu
viditelného nástupu levice i u nás.
Poděkování za dobrou organizaci
patří městům Jáchymovu a Ostrovu
nad Ohří, ministerstvu vnitra, České
armádě. Občanské iniciativě, také panu
faráři za milé přijetí poutníků, kterým
proteplil srdce dobrým slovem a v sych
ravém počasí zahřál doslova v kostele
prochládající klouby.
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Vrchní státní zástupce
navštívil KPV
V minulých dnech navštívil ústředí
KPV vrchní státní zástupce. Obdržel
seznam bývalých politických vězňů,
kterým ještě zůstal politický trest. Bude
na vyjasnění případů spolupracovat.
Kladně byla zhodnocena aktivita KPV
na novele č. 633/1992 Sb. k odstranění
zbytkových trestů, kdy je zřejmé, že čin
nepolitického charakteru bezprostřed
ně souvisel s rehabilitovaným politick
ým deliktem. Na dotaz, jak je to v pří
padě mladistvých, kteří po propuštění
z vězení museli ještě vykonávat vojen
skou službu ač pracovali ještě další roky
manuálně, mají tito lidé nárok na od
škodné, odpověděl dr. Grygárek, že ač
se to jeví nepochopitelné, nárok nema
jí. Jediná možnost je změnit zákon.
Podobně to vypadá s těmi, kteří se skrý
vali, ale zde je snad v některých přípa
dech jakási možnost odškodnění. Je
třeba posuzovat v každém případě in
dividuálně. Dnes se dospělo k názoru,
že Cibulkovy seznamy měl zveřejňovat
stát a nikoliv soukromá osoba. Nemuse
lo by tam být tolik závad. K případu
bratří Mašínů se jeden pražský státní
zástupce vyjádřil, že pokud se jeden
z nich objeví v České republice - bude
viset. Případ bude vyšetřen. Byl vyslo
ven podiv, že Mir. Štěpán může být
předsedou strany, když nemá čistý trest
ní rejstřík. Vysvětlení je jednoduché:
pro registraci strany není čistý trestní
rejstřík podmínkou.
-re-

-ptt-

KPV v Bystřici pod Hostýnem zve
muklovskou veřejnost na třetí muklovskou pout dne 2. září 1995 na svátém
Hostýně. V 10 hodin bude koncelebrovaná mše v basilice Panny Marie. Hlav
ním celebrantem je arcibiskup Msgre
Jan Graubner. Mezi koncelebranty bu
de Karel Očenášek a ThDr. Anastáz
Opasek, oba političtí vězni. Doprava
z Bystřice na Hostýn je zajištěna auto
busy z vlakového a autobusového nádra
ží. Možnost i zajištění noclehu.
-re-

Zamítnuta stížnost

bk

-v

'

Pčtičlcnný trestní senát Nej-. ,j
J.vyššího soudu České republiky ;
p zamítl stížnost na porušení zá—
koná ve včel členů Protektorat
en! vlády Rudolfa Berana a gen.
/ Jana Syrového. Oba byli odsou. zeni k dvacetiletému vězení, j
Národní soud byl tehdy zřízen /
dekretem presidenta dr. Edvarda Beneše v r. 1945. Žádost I
podával ministr spravedlnosti
, J. Novák a týkala se protestu
proti rozhodnuti Národního
soudu v Praze z roku 1947.
-re-

V pondělí 19. června navštívil presi
dent české republiky Václav Havel
„Památník obětem zla“ v Plzni. Na
jeho vyžádání byli v jeho doprovodu
představitelé KPV bratři Dr. Stanislav
Drobný, Ing. Mirko Šfastný a za časopis
„Věrni zůstali“ Zdeněk Slavík.
Památník je umístěn v místě ovocné
zahrady, ze které 30 let budoval bývalý
politický vězeň LUBOŠ HRUŠKA krás

kterékoli totality nikdy osobně nesetka
li.
A přece sé podařilo dokončit dílo
s nevšedně vzácnou skromností tvůrců,
bez pomoci oficiálních míst, umožnit
každému vkročit do míst „naděje,
pravdy, odpuštění a smíření. Do místa
pro vzpomínku na všechny oběti zla,
pro načerpání síly a pokory do všed
ního dne. Do místa pro ozdravěni duše
člověka...“
Doufejme, že i pana presidenta pro
cházka touto zahradou přiměla k za
myšlení nad dosud netrestanými křiv

ný miniaturní lesopark, nazvaný „meditační zahrada“, v níž jsou sochy aka
demického sochaře Romana Podrázského ve formě křížové cesty - pískov
cové skupltury v životní velikosti.
K areálu patří i kaple sv. Maxmiliána
Kolbeho ing. arch. Jana Opita.
Meditační zahrada skutečně nutí
k zamyšlení: Jak je možné, že se našli
lidé, kteří z vlastních prostředků,
uprostřed totality, uskutečňovali myš
lenku o které nevěděli, jestli ji s nimi
vůbec někdy budou sdílet i jiní, zkušení
a znalí a nebo i ti, kteří se $ metodami

dami, nad dosud žijícími těmi, kteří
tak dlouho a tak trpělivě čekají alespoň
morální zadostiučinění, aby si ti, kteří
přežili a dosud žijí, mohli konečně
s uspokojením říci, že jejich boj a obě
ti, léta strávená v kriminálech a v exi
lu, persekuce jejich rodin a přátel, že
to všechno nebylo marné, že to mělo
smysl, že to byl začátek odporu, který
v tomto státě a národě doutnal celou
dlouhou dobu vlády komunistů a že nás
to přece jen dovede po letech k oprav
dové demokracii.
Hana Slavíková

Meditace

Otevřené hrady a zámky

Česká Lípa.

Kromě pondělí jsou otevřeny od květ
na hrady, zámky, tvrze a kláštery
v České republice. Přístupny jsou veře
jnosti každý den. Státní ústav památk
ové péče eviduje v letošní sezóně na 120
objektů, které mají veřejnost seznámit
s historií a uměním starých dob. -r-

K poškození pomníku Milady Ho
rákové v České Lípě došlo v noci z 27.
na 28. června. Představenstvo města
podalo v této věci trestní oznámení
a považuje čin vandalů jednoznačně za
politickou provokaci.

JAKE NOVINY SI UDELATE, TAKOVÉ JE BUDETE MIT!!

JSME TADY PRO VÁS!!’

-RE-
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