První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Praha - Armádní generál
L Svoboda se podle názoru účastní
ka západního odboje generálmajora
ve výslužbě R. Pemického dopustil
v roce 1948 ve funkci ministra ná
rodní obrany vlastizraďy. »Pokud Be
nešovi dopoledne slíbil, že armáda
stojí ža ním, a odpoledne se objímal
’’ s Gottwaldem, tak zradil prezidenta
a hárod.c Obdobně posuzuje i Svot vdovu roll v sronu 1968.
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Generál Svoboda :
vlastizrádcem?
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volné sdruženi lidí, kteří se dli být Kb.lf\;
nebo mají zájem o kulturu z oblasti Bretaně, Skotska,
Irska, Walesu, ostrova Man, Connvallu,
jlsturie a Galicy
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si klade za cíl zprostředkovával svým lidem
keltskou kulturu veformě nabídek kompaktních disků,
kazet, knih, symbolů, zpráv atd...

Tatíčkovství generála
Svobody glorifikované v
"Zpravodaji SČVP" má pro
mnevtrochu kyselou pří
čnu?, když vzpomenu vy
právění ^některých mých
příbuzných ze zákopů II.
světové války.
V.H.

Pfce informací spolu s nabídkovým katalogem
vám rádi zašleme

Písemný kontakt:

ČQfí Media s.r.o.
dsorunovační 8, 170 00 'Praha?
telefon/fax: 02/377332
Hledme, hleďme, mešita
® Znepokojení ňad zprávami o zamý^ené výstavbě mešity v Teplicích vyslovily trav
ojedinělém provedení
, diční české církve na Teplicku v otevřeném dopise teplickému starostovi Jaroslavu
Kcberovi (ODS). Starosta Kubera příjem tohoto dopisu potvrdil. Připustil, že sou se jak to vypadá nezam
kromý investor z Dutaje (Sjednocené arabské emiráty) projevil zájem postavit meši louvá některým církvím
tu v Teplicích, kam zajíždí i mnoho lázeňských hostů íslámskélro vyznání Starosta a jistě i občanům. 2c á
zároveň zdůraznil, že termín výstavby mešity je tak vzdálený, že je zcela předčasné
se znepokojovat V otevřeném dopise, který zveřejnil Teplický kurýr, vyjadřují teplic se,že je něco jiného po
ká cúiev bratrská, římskokatolická, českobratrská evangelická, československá dporovat islám v Bosně a
hi. /ská a křesťanské společenství, že jsme zemí s křesťanskou tradicí, a stavba mea r^ěco jiného na vlastním
ty by tedy byla vzhledem k naší historii a kulturnímu dědiční minulých století spí
dvoře. Já naopak stavbu
še ztrátou než ziskem'. Církve připomínají, že .logickým dusledkem'stavby mešity
v Teplicích by bylo otevření se vlivu islámu, který, jak dokládá stav a vývoj v islám mešity vítám a na druhé
ských zemích, z hlediska dlouhodobé perspektivy nepřines! nic dobrého*. Teplický straně chápu Srby s je
stansta komentoval dopis teplických představitelů církví tak, že .se musíme otvírat jich problémy soužití s
nejen ven, ale i dovnitř“. Připomněl, že v české republice je uzákoněna svoboda
vyznání Podle starost)’ se uvažuje v Teplicích i o obnovení židovské synagógy .To muslimy. Přirozeně,že
asi také přijde na radnici otevřený dopis,“ poznamenal. František Pospíšil z teplické všichni váleční zločinci
farnosti římskokatolické církve vyjádřil názor, že společenství lidí v tomto regionu patří na šibenici a asi
není asi schopno přijmout tento nový prvek tak, aby přispěl ke vzájemnému respek
těch srbských tam bude
tování a dobrému soužití. Zdůraznil, že římskokatolická církev na Teplicku se přivíc. Ale jedna mešita se
' pch ’ e zmíněnému dopisu, jehož autorem je církev bratrská.
Uvnitř čísla:
■
. mešit v problémy.viz hemecko.n.
1. Petr Škál a: Nevolte zloděje a podvodníky.Hlasatel
2. Dr.K.R^i ch t e r: Ludvík Svoboda a Volyňští Češi.
3. Vladimír Hajný: Dopis Ministerstvu pro privatizaci.
4. Mapa Česko-Slovenská ke dni 28.11.1938."Zn^avoďaj”
5. Radek V 1 k: Bývalý český Volkov má 125 let.
6. Plk.Jaroslav Chudoba: Běda poraženým - hanba vítězům*:
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V y d á. v á: V lad imí r Haj ný
Red
Marta Zemanová
CSA 34, 787 Cl Šumperk
rada: Julius A.Varga
iv'/Vka: 13.2.96

V*3t Žádost o vysvětlení náhrady podle 8 j® 193OO/94-24O /D 113/•
Vážená paní ředit Iko!

Obracím se na Vás Jménem své matky Smi lie Hajné, která z dá«*
vodil svého stáří a hlezně nemoci mne pověřila plnou mocí jednat v
x této záležitosti jejím jménem® Jgem její syn a mám
cu povědo
most o historii této t.zv® vyvlastnovací flašky za koř
’smu a to
l32 náhrady®
8 politováním mOím konstatovat, že^žákon č®403/90 Sb® násle
dky někte.rých majetkových křivd jen zmírňuje , ale nemůže je zcela
Jstranit jak jste uvedla v předcházejícím dopise, jo sákon,který
je více naz ostudný® Vede totiž k novému ©kradení jiz jednou vyvlastněných majitelů® Prosím Vás paní ředitelko, jak se muže jmenovat
tanto sákon ve skupině rehabilitačních zákonu, když se náhrady vy
počítávají podle komunistických cen z r®1964* Kde je zde prosím
jak píšete jen zmíměxlní některých majetkových křivd® Sana dobře
víte, že tento zákon opět v š e oh n y majitele podléhající peněž
ní náhradě diskriminuje v důsledku cen používaných již koř misty®
Jak prosím Vás můžete hovořit o zmírnění některých křivd, když se
proti vůli majitelů vyvlastněná bez náhrady n movitost opět propo
čítává komunistickými cenami® Po desítkách dotazů si komunismu mi
bylo vždycky odpovídáno, abych prý vyčkal t»zv® náhradového před
pisu, nebot se prý i za komunismu připravova'1 > Tak a světe div í ?,
sám ©tev privatizace a restitučních zákonů ptn Ježek ho připravil
a vydal v podobě jak by se za něj nemusel stydět ani Lubomír strougal® V předcházejícím dopise jsme pouze vznesli dostaz jak to,že
zrovna tento zákon pod nějž jsme spadli jako jediný ze všech resti
tučních a rehabilitačních zákonů používá komunistických cen®
Vážená paní ředitelko, dodnes nemáme vrácenou parcelu na kte
rém tento dům stál a kterou jsem vždy avizoval v žádost ch k Vaše
mu úř du s tím, že ji chceme vrátit. Váš úřad mi teprve v r®1993
odpověděl, že se a tím mším obrátit na současného majitele. Nevě
děl jsme v té době jak^se bude posuzovat v jednáních mezí Vaším
ministerstvem a Městským úřadem v Sumoerku z hlediska možnosti je
ho nevydání v důsledku veřejného zájmu® Ha mou žádost od r®1990 na
vrácení parcely ml bylo Vámi odpovězeno až v r®19939 že Vám to ne
přísluší®
Ve Vaší odpovědi výše citované nám dále píšete^ Že minister
stvo nemůže zasílat jednotlivým oprávněným osobám vŽkerou dokumen
taci týkající se^výpočtu naší ceny a způsob ocenění. Doufám, že to
to není tajné a že si na Vaši výzvu budu moci zajít osobně na Váš
úřad k jejímu vyzve’nutí® Samozřejmě v kopii, kterou si přirozeně
i zaplatím. Nevidím důvod, který by mohl zabránit jejímu vydání.
S projevem hluboké úcty
„ Ing® Vladimír Hajný
CSA 34, 787 01 Šumperk

práci.

podřizovali své osobní zájmy ve
prospěch celku - muklovské rodiny.
Všichni nejbližší spolupracovníci i
členové rady byli odměněni malou
pozorností - předáním pamětního
listu, který bude trvalou památkou
na jejich nenáročnou a prospěšnou

zajím avý a pestrý obsah listu.

V radě většina lidí působila plné
čtyři roky, někteří snad méně. I tak
je tato práce záslužná a hodná oce
nění. Již proto, že se našlo několik
lidí, kteří se scházeli, pracovali a

Vážená
’’tatst š^stvo pro správu národního » jet ku
a jeho privatizaci
XngoVěra Pospí šli levá
ředitelka odboru metodiky restitucí
Lazarská č® 79 111 21 P r a h a 1

P oslední loučení

V Praze, dne 27* sárí 1995
s m ěsíčníkem V ěrni zůstali se
konalo v minulých dnech. Po celé
čtyři roky se scházela redakční rada
a její spolupracovníci, aby připravili

: nzyrovcpé. r .>
t .ovmyOl / V/96 ď

/.pravodaj Sdruženi Cechů z Volyně a jejich přátel 9/1 995 2

Vzájemný vztah volyňských Čechů a jejich
velitelů v prvním zahraničním odboji (především
v Českc družinč a Legiích) a též ve druhém odboji
(hlavně v 1. čs. praporu, L čs. brigádě, 1. čs. sboru)
by měl být výrazněji a hlouběji historicky studován
a publikován.

ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
Ludvík Svoboda a volyňští Češi
Na letošní 25. listopad připadá 100. výročí
narození armádního generála Ludvika Svobo
dy. účastníka bojů čs. legií za 1. svčtové války,
velitele československých vojenských jednotek
v SSSR za druhé svčtové války, ministra
národní obrany Československé lidově demo
kratické republiky, který byl začátkem 50. let
suspendován, nějakou dobu vězněn, vyšetřo
ván a nakonec propuštěn z armády, kde jeho
místo zaujal kariéristický dr. Alexej Čepička.
Až na zákrok Nikity Čhruščova byl v roce
1954 znovu povolán do armády a jmenován
velitelem Vojenské akademie v Praze.
Po odchodu do důchodu, činorodě vyplně
ného činnosti ve funkci poslance Národního
shromážděni, který zejména dbal o nápravu
křivd a prosazování oprávněných regionálních
zájmů i působením ve Vojenském historickém
ústavu a v ústředním výboru Čs. svazu proti
fašistických bojovníků, se celou svou obno
venou autoritou zasazoval o rehabilitaci účast
níků odboje postižených perzekucemi. Anga
žoval se takto v záležitosti gen. H. Piky. plk.
Kynycha. gen. Beránka, Bulandra. Drgače.
Drnče, plk. Holby. gen Klapálka. plk. Knopa.
gen. Nosála. gen. Nováka, pplk. Pelikána, gen.
Ressela. gen. Přikryla a dalších.
Zůstával ovšem členem KSČ. strany, do níž
vstoupil v roce 1948 v upřímném přesvědčení,
že komunisté zajisti naší zemi vnější bezpeč
nost a všestranný rozvoj. V tom se mýlil,
stejně jako téměř 40 procent našich lidí, kteří
volili KSČ v posledních svobodných volbách.
Ve své politické víře setrvával, přesvědčen, že
křivdy a zločiny jsou anomálním vybočením
od ideálů socialismu a komunismu. Nechápal
ještč to. co naprosto přesvědčivě dokázala až
dnešní doba, že socialismus sovětského typu
jc nercťormovatclný. protože jeho praxe je
založena na chybných teoriích a zvrhává se v
diktaturu stranické oligarchic.
Víra v ozdravený socialismus se v men
talitě Ludvika Svobody spojovala s jeho vlas
teneckou tužbou po sociálně spravedlivé,
demokratické, zahraničně politicky zabezpeče
né a všestranně prosperující Československé
republice, lltopičnost této tužby nebyla tehdy
tak zřejmá, aby se mu to mohlo mil za zlé.
Z tohoto stavu invšlenl a cítěni Ludvika
Svobody, který harmonicky, i když nereálně,
spojoval české a československé vlastenectví
se slovanskou vzájemnosti, demokratismem a
ideálně viděným socialistickým internaciona
lismem. vyplynul zcela přirozeně jeho přikloň
k Pražskému jaru Rozhodně se nezrodil dnem
volby zu prezidenta socialistické republiky v
březnu 1968. Přes pokročilý věk byl v té době

požádán o přijetí nejvyšši státní funkce, neboť
iniciátorům odvážného pokusu o revoluční
reformu kasárenského komunismu se jevil ja
ko muž. který vzhledem ke své účasti v prvním
i druhém odboji vhodně symbolizuje konti
nuitu tradic vzniku a obnovy samostatného
česko-slovenského státu a jeho poválečného
vývoje až k socialismu s lidskou tváří.
Přijal tento úkol tak, jak byl po celý život
zvyklý přijímat úkoly, před které ho stavěla
nezbytnost vyplývající z jeho přesvědčení o
nutnosti sloužit národu a vlasti.
Tentokrát se tato služba stala břemenem
nad jeho síly Přes dobrou vůli zachránit vlast
před katastrofou ničivého násilí a vzdor sta
tečnému odmítnuti brežněvovského scénáře
internacionální pomoci s nastolením dětnicko-rolnické vlády se tnu nepodařilo zabránit
normaliz.átorské likvidaci iluzí o demokratic
kém socialismu. Stáří a postupující nemoc
ochromily jeho sily natolik, že se už nedokázal
vzepřít tomu, aby se jeho autoritou dekora
tivně zakrývalo bezpáteřné vazalství husákovského režimu.
Dnes by se dožil toho, co je v našich
dějinách nápadně časté, že od slávy a poct se
naráz přechází k opačné krajnosli, jíž je
zatracováni a hanobení. Ať už Ludvika
Svobodu někdo miluje anebo nenávidí a zavr
huje, nesporné je. že byl velkou osobností,
která sehrála v řadě klíčových událostí našich
novodobých dějin významnou roli a která má
tudíž nárok na spravedlivé hodnocení, které
vidí klady a zápory ve správných poměrech.
Volyňští Češi mají jako etnikum k Ludvíku
Svobodovi zvlášť těsný vztah, neboť Ludvík
Svoboda jako organizátor zahraničního vojen
ského odboje na Východě a velitel čs. vojen
ských jednotek v SSSR se dostal do přímého
kontaktu s volyňskými Čechy, neobyčejně
vysoko hodnotil jejich obětavé" vlastenectví a
jejich pódii na výstavbě a bojové činnosti čs.
vojenských jcdnoick. praporu, brigády a nako
nec armádního shotu. Lze říci, že ve své
funkci zasáhl do života celé České Volyně i do
osudů tisíců jednotlivých volyňských Cechů a
jejich rodin. Velmi mnoho mužů i žen z české
Volyně k němu získalo trvalý vztah jako k
veliteli a soudě podle četných svědectví jc
tento vztah v naprosto převažující většině
veskrze pozitivní.
Poprvé se Ludvik Svoboda setkával s vo
lyňskými Čechy v Polsku v onom drama
tickém roce 1939 jako velitel tamějšl čs.
vojenské skupiny, z niž měla vzniknout česko
slovenská legie v síle tří brigád Ve svých
pamětech Cestami života píše o volyňských
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Čéších se zřetelnou vřelostí. Dovolím si
přečíst úryvek, líčící* cestu našich vojáků do
výcvikového tábora v Lešné ve dnech vypuk
nutí války: "Po několika dalších hodinách
jízdy se ráz krajiny náhle změnil. Po obou
stranách trati se začaly objevovat úhledné
domky a zahrady, vzorně sklizená pole, připo
mínající příslušníkům skupiny náš venkov.
Transport projížděl Volyni, krajem českých
kolonistů. Vlak zastavil v malém městečku
Zdolbunově, polské zdravotnické sestiy podá
valy do vagónů občerstvení. V další stanici, v
českém Kvasilově. si naši krajané zastavení
transportu dokonce předem vyjednali. Setkání
s našimi krajany bylo dojemné, lidé se
objímali a líbali. Pro volyňské Čechy byl náš
transport velikou události, po dlouhé době
uviděli opět české prapory, slyšeli český zpěv,
hovořili s nimi lidé z jejich vzdálené vlasti."
Svoboda dále cituje autentický záznam z
válečného deníku skupiny: "... stojíme na
stanici Rovno. Opět zde vidíme celou řadu
tváři našich lidí, kteří nás vítali již v Kva
silově, pak sedli do auta a jeli do Rovna, aby
nás vítali s hudbou, která vyprovázela na nád
raží žáložníky. Vítala nás sta milujících slo
vanských duši s výrazem lásky i radosti. Zpěv,
provolávání slávy a hoštění nebralo konce.
Zeny, hoši a dívky brali od našich chlapců na
památku naše trojbarevné stužky, českosloven
ské mince, poštovní známky apod."
Pouta našeho vojenského odboje s českou
Volyní nekončila jenom srdečným vítáním čs.
vojáků. S volyňskými Čechy se počítalo pro
výstavbu československé brigády v Polsku. 5.
září 1939 se L. Svoboda obrátil dopisem na
redakci Krajanských listů v Lucku s prosbou
o rozšíření přiloženého náborového provolání.
V dopise stálo: "Prosíme Vás proto, bratři,
abyste připojené provolání plakátovali ve
Volyni a provedli nábor zbraněschopných
mužů do naší legie. Víme, že učiníte vše. co jc
ve Vašich silách. Polské úřady zařídí odesláni
dobrovolníků do našeho tábora. Vzhůru do
boje za svobodu!" Provolání k volyňským
Čechům pak začínalo slovy: "Bratři! Na
základě výnosu prezidenta Polské republiky ze
dne I. září 1939, jimž bylo v Polsku povo
leno ustaveni československé legie, volám
Vás. bratři Volyňští do zbraně! Vstupujte k
nám. bojujte za svobodu Polsky a Česko
slovenské republiky! Čekáme Vás. vlast volá!"
Na tuto výzvu do tábora legionu během
pouhých čtyř dnů stačilo přijet na 60 dobro
volníků. když tábor musel být narvchlo
evakuován před blížící se frontou.
České vesnice na Volyni, které se v té době
dostaly pod sovětskou správu, staly se
útočištěm desítek českých běženců. 27’ záři
dorazila do Českého Kvasilova. jak známo,
skupina 27 mužů a 7 žen. která se stala zákla-

dem postupně se rozrůstající skupiny, jejíž
organizace sc ujal por. B. Nekvasil. Karel
Irojánek. Jiři Lízálek a Jan Mareš Krajané je
pohostinně přijali ve svých rodinách. Skupina
se organizovala způsobem, který spojoval
spolkové principy s vojenskými organizačními
zásadami. Postupně přicházeli další bčženci.
vojáci i političtí emigranti, usazovali se v
různých českých obcích a zapojovali se do
činnosti skupiny, nazývané kvasiíovskou. Čle
nila se na čety rozmístěné po celé oblasti Vo
lyně. v Mirohošti. Hlinsku. Zavidově. v městě
Rovnu, v Zdolbunově. Dubnu. Scpetovce.
Radzivilově. Českém Straklově. Hulči České,
Manievičich. Lucku. Lvově. Gřimalově.
Po zdlouhavém úsilí skupina navázala
kontakt s hlavní skupinou pplk. L. Svobody
internovanou v Jarmolincich a ten si dlouze
dopisoval s jejími představiteli a dožadoval se
o sovětských úřadů sloučeni obou skupin, až
se konečně 21. března 1940 kvasilovská
skupina v počtu 149 lidí ve stanici Šepetovka.
kam přicestovala zvláštním transportem, spo
jila se "Svobodovci". Nejenže s sebou vezla
velký obnos v zlatých rublech, který byl
výtěžkem sbírky mezi volyňskými Čechy na
československý zahraniční odboj, ale se sku
pinou přijela na zapřenou i řada volyňských
Čechů, kteří se hlásili do československé
zahraniční armády. Byli to jen z Hulče bratři
Hovorkové. Kocanda. Sokol a další.
Ludvik Svoboda ve svých pamětech
obsáhle píše o této kvasilovské skupině, která
nalezla pohostinný azyl na české Volyni, při
pomíná přitom historii vzniku české kolonie
na Volyni a o volyňských krajanech sc vyslo
vuje s nelíčenou úctou, sympatiemi a vděč
nosti jako o vlastencích, kteří věnovali všech
ny své sily národně osvobozeneckému boji.
Bylo to upřinmné ocenění jejich zásluh. Již
v Buzuluku sc shromáždila v řadách I. čs.
samostatného praporu početná skupina 52
volyňských Čechů. Patřili k nejlepším
vojákům, což Ludvík Svoboda vždycky
zdůrazňoval. 22 jich padlo v prvním boji u
Sokolova. Ostatní šli dále strastiplnou bojovou
cestou brigády a bojovali udatně jako např.
velitel tanku Josef Toušck. hrdina z bojů u
Vasilkova a o Rudu před Bilou Cerkví.
Nedávno byl povýšen do hodnosti generál
majora.
Ncjtésnějši pouta spojila volyňské Čechy a
Ludvika Svobodu na
jaře 1944. kdy se
vyčerpaná a v těžkých bojích oslabená I. čs.
samostatná brigáda přesunula do osvobozené
Rovenské oblasti, střediska české menšiny, a
zažila tu nadšený příliv dobrovolníků, kteří ji
umožnili nahradil ztráty a postavit celý armád
ní sbor. Ludvik Svoboda, naplněný obdivem k
volvňským Čechům piše: "Odvodni komise
měly den co den od časného rána do pozdních
večerních hodin plné ruce práce, aby přiliv
nových sil stačily odbavovat. K odvodům
doprovázely dobrovolce hudby. Přicházeli i
sliiii a služby už neschopni. Hlásili sc ovšem i
takoví, jímž ne měsíce, ale celé roky chyběly k
stanovené věkové hranici." Svoboda pak uvádi
případ šestnáctiletého Oldřicha Holuba, který
se vyznamenal za bojů v Karpatech. "K těm
volvňským Čechům." piše Ludvik Svoboda
dále, "kteří k jednotce přišli už v Buzuluku a
později v Novochopersku a šli s námi cestou
krvavých bojů od Sokolova přes Kyjev až na
Volyň - k Pernému. Rejzkovi. Kaufmanovi.
Prýmkovi. Šormovi. Ilábovi. Krabovi. Touškovi. Malínskému. Camprovi. Karlíkovi. Sentckému a jiným se v jarních měsících čtyřiačlyřicálého roku na Volyni
hlásily denně
desítky a stovky dalších. Mnoho z nich se v
pozdějších bojích v Karpatech, na Slovensku i
Moravě vyznamenalo: Valuta. Kliment. Svitek.
Opočenský. Kačirek. Hrádek. Teodor. Zámeč
ník. Mojžíš. Rajm. Gregor. I.inha. Vížek.
Sobek. I hoch. Čcrvjak. Somol. Kulič. Ponikclsky. Pochožaj. Doležal. Ilnidck. a další

a další. Hodně jich bylo Stovky. Jestliže k 18.
velice t>fkně pohoštěni. Pak se zpívalo Zde
březnu 1944 měla brigáda 1839 příslušníků
jsme ale zdaleka na své hostitele nestačili,
jejich zpěv byl oslavou jejich folklóru a vznikla
mužstva, pak o tři dny později počet mužstva
dosáhl už čísla 4010. Deník brigády zazna
mtřimná pospolitost. Ředitel školy recitoval
Sevčenka v češtině Vyprávěl. Třeba takový
menal i v dalšich dnech četné přírůstky. 26. 3.
případ.
Když dlužník chtěl vrátit peníze
1944 - 5325 vojínů. Odvodní komise měly co
dělat, aby tento nápor zvládly. Přicházely celé
bohatému sedlákovi panu Mráčkoví, pan Mrá
rodiny. Mnohdy museli členové odvodních
ček mu řekl, zda je lak bohatý, že vrací i s
úroky. V lakovém duchu se nesly vzpomínky.
komisi dlouho přemlouval někoho z mnohačlenné rodiny, aby sc vrátil na svou usedlost a
Vztahy mezi bývalými a nynějšími obyvateli
staral sc do konce války o své hospodářství,
Volkova jsou nadmíru dobré O to se stará
hlavně pan Sova. Čech bydlící ve I 'olkově. On
lakové bylo vlastenecké cítěni volyňských
Čufchů. Z 45.000 sc jich postupně přihlásilo na
zařizoval, aby se uskutečnilo vše, co bylo
12.000. A mezi nimi 600 žen. Všichni se chtěli
třeba.
zasloužit o osvobozeni staré vasti."
Dle sdělení pana Pancíře starosta dělal
Neméně vřelé city, jaké k volyňským
všechno nezištně. Odmil finanční vyrovnáni
Čechům choval generál Ludvik Svoboda,
Pro celou věc udělali mnoho a patři jim
nacházíme i ve vztahu volyňských Čechů k
všem dik
Radek Vlk
Ludviku Svobodovi, jak o tom svědčí čelné
vzpomínky českých Volyňanů. kteří pod jeho
Běda poraženým - hanba vítězům?
velením prošli těžkými zkouškami války.
V týdeníku Lounská. Žatecka a Podbořanska
Ludvík Svoboda patřil také k těm, kdo sc ve
funkci ministra národní obrany zasazoval o co
Svobodný hlas, jemuž by vlec slušel název
ncjrychlejši a nejpříznivčjší vyřešeni všech
Freie Sudetenstimme, byl v říjnu uveřejněn na
problémů souvisících s repatriací volyňských
pokračování obsáhlý článek pod titulem Běda
rodin. Podporoval všestranně i setrvávání
poraženým, v němž na základě anonymních
frontových bojovníků z řad volyňských Čechů
výpovědí jeho redaktoři Květa Tošnerová a
v armádě a snažil se zabezpečovat jejich
David llertl líčí okolnosti údajného masakru
sudctských Němců, k němuž mělo dojit v
uplatněni.
Dnes, kdy si připomínáme nedožité 100. naro
Postoloprtech v květnu a Červnu 1945. Ze spo
zeniny Ludvika Svobody, jc třeba zdůraznit
luúčasti na něm obviňuji také "Svobodovce" a
jeho přilnuti k volyňským Čechům jako ryzím
tak nepřímo i nás. příslušníky československé
patriotům, kteří sc vskutku jako celek, a v
zahraniční východní armády z řad volyňských
Čechů.
tomto celku každý zvlášť, mimořádně zaslou
Pomineme-li morální hledisko, že sc volyňští
žili o osvobození vlasti a kteří svůj vroucí
Češi nikdy a nikde nedopouštěli ani za války
vztah k zemi svých dědů osvědčili i v mírovém
životě, i když se jim ne vždy doslalo
zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, jsou ve
výpovědích anonymních svědků informace
náležitého vděku.
také toho druhu, že "Svobodovci byli samý
Pokud jde o Ludvika Svobodu, jc nutno
Mongol" nebo že "mčli velitelství v Postolo
spravedlivě ocenit jeho zásluhy o první, a
zejména o druhý odboj a uvážlivě se zřetelem
prtech". K uváděným okolnostem mělo dochá
k obtížím doby a neptehlcdnosti jejího dění
zet začátkem května a června 1945. V té době
hodnotit i jeho činnost ve funkci ministra
byly jednotky 1. čs. armádního sboru disloko
vány v Praze a okolí.
národní obrany i prezidenta
republiky...
Zvláštní vojenská skupina "Zatec" vznikala
Sctkávámc-)i se s kritickými výhradami k ně
kterým momentům jeho poválečné činnosti,
postupné během června a července 1945. V
nezapomínejme, že ani on. jako nikdo z lidí
Postoloprtech nikdy žádné velitelství neměla.
nebyl ušetřen chyb a omylů, z nichž leckterých
Byli v ni soustřeďováni příslušníci I. čs. arm.
sboru v SSSR z řad volyňských Čechů za
by se zcela jistě vyvaroval, kdyby věděl a
poznal, co dnes víme a co jsme poznali my. V
účelem dcmobilizace a osídlováni. Velitelem
skupiny byl škpt. Jaroslav Perný. Zemřel 18.
žádném případě bychom však neměli připus
března 1994 ve věku 88 let.
tit. aby kritické výhrady vůči němu zastínily
Domnívám sc. že by tuto ínsinuaci (křivé
jeho nesporné a trvalé zásluhy, které vcházejí
obviněni) nemělo nechat bez povšimnutí nejen
do dějin. Vždy bychom měli přitom rozlišovat
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, ale
mezi kritickým hodnocením a zlovolným
také Český svaz bojovníků za svobodu,
znevažováním hodnot, které mají být národu v
protože sc dotýká cti Svobodovy armády, jejíž
zájmu jeho morálního zdraví svaté.
podstatnou část tvořili právě volyňští Češi,
Dr. K. Richter, vojenský historik
kteří sc po demobilizaci usídlili také na Ž.aBývalý Český Volkov má 125 let
lecku a Podbořansku.
A pokud chtějí sudetšti Němci v rámci
vyrovnání s minulostí počítat na Lounsku.
Dne
srpna t. r. jsme odjeli <lo Rovna,
Žatecku a Podbořansku své případné mrtvé, ať
abychom mohli navštívit nynější obec Vovkopři tom laskavě vynechají Svobodovce včetně
vyje n Dubna. Mezi turisty bylo asi 20 volkovvolyňských Čechů, kteří sc nikdy a nikde
ských rodáků a jejich /wtomků.
O dopravu se postarala cestovní kancelář
nesnižovali k takovým zločinům, jakým bylo
kupříkladu vyvražděni občanů Českého Mali
Pancesl. Cesta proběhla rychle a hladce.
na na Volyni příslušníky německé armády.
Rovněž uspokojivé bylo ubytováni v hotelu
Proti sudetským a jiným Němcům jsme
Jurist.
Hlavním cílem tohoto zájezdu, jak jsem již
bojovali jenom na frontě.
pik. v. v. prof. Jaroslav Chudoba
uvedl, byla návštěva Volkova u příležitosti sto
byv. náčel. štábu, zvi. voj. skup. 2272 “Zatec"
dvacátého pátého výročí jeho založeni. Ini
ciátorem této akce bvl p. Pancíř z l.ovosic. též
ZPRÁVY Z REGIONŮ
volkovský rodák a dobrý organizátor
Dne 9 srpna jsme odjeli na místo Ryli
jsme přijati panem starostou obce, pak jsme
Ukrajina nezapomněla
navštívili kostel. Kostel je úzce spjat s býva
lými českými obyvateli Volkova. Na českém
Prezident Ukrajinské republiky rozhodl
výnosem ze dne 10 3. 199-1 o uděleni pamětní
hřbitově se konala sv mše v přírodě. Hřbitov
plakety k 50. výročí vítězného zakončeni dru
je dobře udržován, byl očištěn od plevele a
uklizen. Po mši se setkali místní občané s
hé světov války všem žijícím bojovníkům, kteří
hosty z (. eclt. Ryla to velice upřímné setkáni,
se zúčastnili bojů na východní frontě a osvo
lidé se vyptávali na své známé a vznikla
bozovali Ukrajinu. Toto ocenění jsme 25.
překrásná atmosféra.
října t. r obdrželi také my, příslušnici I čs.
Před novou školou se uskutečnil krátký
arm. sboru v SSSR, kteří máme svůj domov na
kulturní program, který jsme zhlédli. Ryli jsme
Rakovnicku.
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V so u č a sn ý c h d e b a tá c h o horkérri sudetoněm eckém p ro b lé m u , s t o j í za úvahu s i
p
ro
lé d n o u t v ý s le d e k M nichovské dohody na h r a n ic íc h n ašeh o s tá tu a to ja k vím e
n o y in y O iy ^ l^ ó . je hpouze
z a č á te k , k te rý m ěl s k o n č it lik v id a c í če.ského o b y v a te ls tv a .
V.H.

strany. Méně již jsou spokojeni
voliči. Ten jejich malý zájem o volby
něco signalizuje. Stejným signálem
by mohlo být, že lidé volili nezávislé
kandidáty, kteří toho mnoho nena
mluví, ale vyznačují se pracovitostí
a znalostí místních poměrů.
“ Kdo tedy vyhrál? Především
kandidáti nezávislých stran, jejichž
zástupci se prosadili téměř ve všech

obcích. Lidovci a křesťanští
demokraté vsadili na jistoty svých
sekretariátů a straníků. ODS jasně
opakovala svůj úspěch z voleb
parlamentních a je to vlastně
i vyslovení důvěry finanční reformě.
Nízká účast voličů nahrála
komunistům. Členové a příznivci
této strany se dostavili k volbám
disciplinovaně a v plném počtu. Lze
také říci, že v těchto volbách šlo
o potvrzení politického vývoje.

ve volbách je odůvodňována, že to
hení v Evropě nic neobvyklého. Ale
možné je i to, že původní nadšení
pro věci společné vyprchalo brzy po
sametové revoluci a těžko ho bude
někdo křísit. A to je varovné me
mento všem stranám i voličům!
Stranám do budoucna by více
prospělo zaměření na problémy
isociální, na stoupající ceny
:nejpotřebnějších potravin a věcí
nutných k životu. Dobré by také
bylo odsouzení těch nesčetných
krádeží, malversací a podvodů.

’’

S průběhem komunálních voleb

u nás jsou spokojeny snad všechny

Jen Českomoravská strana (J.
zklamV
Je v°lbami
zklamána Nepovedlo sejí získat
a přesvědčit voliče ve větších
městech. Některé strany donutí
tyto volby k slučování a sdružování.
Malé strany, jako Trnkova LSD,
Vlčkovi zelení, LNS, KAN, DEU,
ČSSD a Sládkovci jsou nepochybně
zklamány. Přetahování komunistů,
orientace na reformní komunisty,
či získávání nespojenců nepomohlo.
ani sociálním demokratům, ani
stranám dalším. Malá účast

Politika u nás by měla být víc
založena na seriosnosti, morálce
a mravnosti.
jsk

I

Situace po komunálních volbách .
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Státní úřad statistický udává o našem
státu ke dni 28. listopadu 1938 uásledu------------------- jící čísla: Rozloha : 98.912 km: (dříve
140.508 km2). Obyvatel 9,807.096 (dříve 14,730.000). —(Podle odhadu stoupne číslo přes 10 milionů.) —Rozloha
jednotlivých zemí: Zemé České 49.362 kin2, Slovensko 38.456 km2, Podkarpatská Rus 11.094 km2. — Počet obyvatel
podle zemí: Země České 6,804.876 obyvatel, Slovensko 2,450.096 obyvatel, Podkarpatská Rus 552.124 obyvatel. —
Národnost čs. státních příslušníků jČesko-slovenská 8,527. J 54 (88 09%) obyvatel, ruská 512.289 (5'29%) obyvatel, ně
mecká 377.830 (3 90%) obyvatel, rV aďarská 100.37.0 H -04%)obyvatel, polská 4 157 (0 04 %) obyvatel, židovská 126.310
(1-31%) obyvatel, jiná 31.949 (0-3 im-K'n-ta -
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u k o n čen í těžb y u ra n u na Já c h y
m ovsku, P říb ram sk u a na M oravě,
o te v ře ly se zde d o b ré m ožnost
získ án í z a m ě stn á n í a nové exist
ence i řad ě “m uklů", k te ří ve služ
b ách u ran o v ý ch dolů odpracovali
řa d u le t. fin e s p o m a lu i ty lo
m ožnosti končí, ru d n ý p rů m y sl je
v ú tlu m u , a le o k re s i m ě sto se
starají, aby tito lidé bvli převedeni
a v y š k o le n i p ro jin é o b o ry .
.Jách y m o v sk é doly zde p o stav ily
řa d u p a n e lá k ů , m ís tn o s ti p ro
p o h o stin stv í a v b líz k o sti i pro
rek reaci M uklové zde získali nový

I ” v v n i zůs
’

z

Česká Lípa s bohatou tradicí
M ěsto Č esk á L ípa m á sta ro u
a bohatou trad ici. S ta ré m ěsto se
p řip o m ín á od ro k u 1100 a bylo
d ů le ž ito u o b ch o d n í k řiž o v a tk o u ,
ta k é důležitým bodem v opevnění
zem i k o ru n y Č esk é. M á m noho
budov, k teré starou tradici potvrzují
a jo p o těšiteln é, Že m ěsto se sta rá
o ně, |>ečuje a u d ržu je jo v dobrém
stav u
A le Č esk á L íp a m á i tra d ic i
novodobou. Z Jách y m o v a sem byla

D e ta il

Nevolte zloděje a podvodníky
Pozornému pozorovateli dění v České republice (režímní média by to
nazvala politickou scénou, protože se stále snaží dodat neokomunismu
tvar normálnosti ústě neušly výsledky nejnovějšfho průzkumu veřejného
mínění publikované začátkem července. Bylo oznámeno, že 69%
obyvatelstva nyní ví, že v privatizaci prováděné vládou je korupce a 65%
je přesvědčeno, že vedoucí podniků (rozumí se komunisté) si pod
zástěrkou této politiky rozdělují státní majetek mezi sebe. Jak víme ze
západních publikací, podle účastníků privatizačních jednání za západní
fi: ny, úplatky vládních úředníků hrají v České republice roli v 90%
případů.
Tato čísla hovoří sama za sebe. Důležitější je důkaz ž průzkumu, že
v’tšina obyvatelstva již ví, o co v české privatizaci vlastně běží. Lidé se
budou postupně dovídat víc a mnohem horšího, jak se budou pídit po
pravdě, a v důsledku toho i po znání, že jejich vláda lže a lží seje snaží
neustále udržovat v nevědomosti. Postupný podstatný obrat v nazírání
obyvatelstva na vládu ve vztahu k hlavnímu problému dneska bude mít
samozřejmě i další dalekosáhlé následky. Z hlediska současného
neokomunistického režimu v Praze se dá červencové zjištění považovat
jako dosud největší hřcbíK.do jeho rakve. Prezident Havel, Klausova
vláda, pa.-larr ?nt i koaliční strany dostali před svými letními prázdninami
dárek, ktirýjim ke klidnému spánku na dovolené zaručeně nepřidá.
Hlasatel průběžně informoval a informuje své čtenáře o lžích,
krádežích a podvodech tohoto typu a jejich důsledcích pro české
hospodářsktví. li jistě překvapeni nejsou. Faktické informace o stavu
českého hospodářství a jeho degradace neokomunistickou vládou byly
Hlasatelem přinášeny s úmyslem, že zprvu jednotliví čtenáři, ale pak
rská veřejnost jako celek prohlédnou a zastaví, co se nyní děje, a na
■nec ještě zachrání, co se zachránit dá. Nedávný průzkum veřejného
nění tak je pro Hlasatel velkým zadostiučiněním a jistě alespoň
■ .Stečně výslcdl c-m jeho neúnavné soustavné práce; jeho dopisovatelů a i
j ho platících čtenářů. Koneckonců, všechen český svobodný tisk si tak
dnes může gratulovat, že se část díla podařila.
Poznání příčin něčeho je nekonečně těžší, než učiniti správný vývod z
tohoto poznání. Zadostiučiněním pro všechny lidi dobré vůle v Čechách a
r.a Moravě dnes je, že s pomocí Boží, a přiznejme hned, snad miliónů a
i liónů modliteb, je lid v Čechách a na Moravě již za touto nejtěžší
, ’ c k áž k o u .7 a d a n ý c ho k plností, v £odrnjfnkich tvrdé každo denní,nikdy
vývoje se objevuje volební dohoda mezi ODS a ČSSD, tedy mezi tzv.
p ávicí a levicí, nový monumentální podvod.
Je snadné předpovídat, co bude dál. Historii nelze popírat, jak opět
mylně učí neokomunistický režim a Klaus, a jehož představitele jako
celek to dosud nepochopili. Budoucnost dnešního neokomunistického
koaličního režimu je zřejmá a kdo se bude řídit podle osvědčeného
“Nevolte zloděje a podvodníky” nemůže chybit (prolJoupit), neboť
teto heslo je potvrzené dnešní dobou. Že mezi ně dnes patří strany
vládní koalice již veřejnost pochopila. Z minulosti ví, že levice nebyla a
nebude o nic lepši. Všehoschopné strany dnešní tzv. vládní koalice.
$t _ny minulé doby jako OH, nyní SD, nebo separatistické moravské
so any, i následníci Národní fronty jako ČSSD se pro dnešní dobu
ukázaly jako úplné fiasko.
Naději pro Čechy a Moravu byly a zůstávají jen nezaprodané a
minulosti nezkompromitované strany. Jsou to jen nekompromisní
protikomunistické strany bez překabátěných komunistů a hlavně
nezatížené prvorepublikové strany s prokázanou úspěšnou minulostí.
Jejich cílem není moc a ukradnout co se dá, ale všeobecná prosperita
pro národ a všechny občany, osobní svoboda a bezpečnost tak, jak
lomu bylo po celou dobu předválečné historie.
Jako pravidlo, čím dřív se naplní všeobecné volební heslo občanů
žijících x neokomunismu, “Nevolte zloděje a podvodníky”, tím dřív si i
poslední občan bude moci oddechnout a začít žít znovu, svobodně a
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r.< utuchapci tu uKoiiiuinsiicki a KomunisuCKe prupagati y, ze'niu 1 i
venku, je správná orientace nadmíru obtížná. Je to vpravdě politicky
zázrak, že český r moravský člověk ve většině toto správné rozhodnutí za
těchto okolností učinil. Jak psáno, cesty mohou býti rozličné, ale vůli i
mějme všichni svornou!
Následující krok pro Čechy a Moravany nabízí v názvu tohoto
článku. Jc nepochybné, že mnozí, ne-li většina jsou k lomu kroku již
odhodláni, ale pro ostatní bychom chtěli jejich život usnadnit.
Hlasatel se vždy podle svých možností snažil přispět ke zlepšení života
zvláště v Čechách, na Moravě, na Slovensku, i na světě vůbec. Věta v
názvu zůstala sice zatím nenapsaná, ale udržovala se v podvědomí od
doby krátce po převratu, kdy se dnešní vláda představila a ukázaly se
výsledky jejich prvních opatření.
Bohužel, málo se změnilo od té doby k lepšímu, jak se také dalo
očekávat. Název tohoto článku lze tedy převzít jako universální
předvolební heslo pro období neokomunismu. Platí nejen v Čechách a
na Moravě, ale i v jiných zemích střední Evropy, i v zemích bývalého
Sovětského svazu. V Čechách a na Moravě by se býxalo hodilo pro
první i druhé volby, ale trvalo dlouhou dobu než se krádeže a podvody
ve vládě a jejím aparátu, i ve vládních stranách a jejich aparátech
dostaly na xeřejnost a do jejího podvědomí. Kdyby se tak bývalo stalo
minule, volby již musely dopadnout jinak.
1 když Hlasatel předvídal vývoj veřejného . nční ve značném
předstihu, jak vidět z jeho výtisků v prvním nebo < ruhém popřevratovém roce, přijít tenkrát s jednoznačnými závěry a hesly by se bývalo
mohlo zdát některým občanům a čtenářům unáhlené. Když se ale nyní
potvrdilo to, co se tenkrát jen rýsovalo a veřejné mínění přímo dává
Hlasateli za pravdu, je to velice potěšitelné.
Tíže dnešního režimu se stává zcela pochopitelně pro obyvatelstvo
nesnesitelnou. Začínalo to politickými podvody hned na začátku a
později v prvních “volbách”. Pokračovalo to rozdělením Českosloven
ska proto, aby mohla vzniknout nynější tzv. vládní koalice. Národní
bohatství se rozdává do ciziny, aby se umožnilo zaplacení dluhů
nových komunistických vlastníků klíčových podniků, zařízení a
služeb. Majáky neokomunismu, jako agent KGB a StB VB’ 7
KhT* ýý*se klátí ve větru a mizí v zahraničí “na léčebném pobytu".
Zatím to končí zvyšováním cen jako na příklad až 12-násobným
zvýšením ceny vody ve srovnání s dobou komunismu. Průměrné platy
se zatím zvýšily zhruba dvakrát. ODS a Klaus tomu říkají úspěch a tak
či onak další zvyšování cen se nechá očekávat. Za obzorem ve směru
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PODr) 1CATELÉ CHTĚJÍ VĚTŠÍ ODŠKODNÉ ZA VĚZENÍ
Celkem 469 žádostí o předběžné projednání požadavků na odškod
nění podle zákona č. 58/69 Sb. registrovalo od letošního 1. ledna do
počátku prosince Ministerstvo spravedlnosti (MS), jde o náhradu škod
způsobených rozhodnutím státu nebo nesprávným úředním postu
pem. Naprostou většinu žádostí tvoří případy, kdy se občané domáhají
odškodnění za ztráty způsobené rozhodnutím o vazbě a výkonu trestu.
Může jít o nezákonná, ale i o zákonná rozhodnutí soudu, kdy až po
zději vyjdou najevo fakta o nevině žadatele. Projednání žádosti na MS
je podle zákona nezbytné pro konečný verdikt. MS buď žádost uzná
a žadatele odškodní, jinak rozhoduje soud. Podle uvedeného úředníka
představuje počet žalob o odškodnění, kdy MS žádostem nevyhovělo,
jen zlomek agendy, kterou projednávají české soudy. Částky, jež si ze
jména podnikatelé nárokují jako ušlý zisk, postupně narůstají.
(api)
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