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Pglitictí_vězni_zemřelí_ve_yazbě /dosud ne p lid li kován o/:
Suk Stanislav, nar.7.3.1908, §39 tr.zák.správ, udušení
zasypán v pískovně 6.3.1952 Praha-PUBer.
Volný Adolf, nar.3.9.1899, §37 z.č.231/48 Sb.,zemřel
na degeneraci svalu srdečního 7.8.1952,Praha-Vi
K u b o u š e k Bohumil, nar.18.10.1925, velezrada, reseh
ce žaludku,zástava srdce 16.9.1952,Praha.
K o h n e r Josef, nar. 1.2.1910, §*135/1,2 tr.z., štítná
žláza,poškození svalu srdečního 26. 2J.953 ,Prahh.
K o h o u t Emanuel, nar. 2.11.1902, §81 tr.z., vmetek plícnAí 17.3.1953, Praha -Ruzyně.-;<2
Panenka Karel, nar.18.7.1884, §125,127,128 tr.z.
zánět pohrudnice 26.3.1953. Praha-Ruzyně.
D.obrovolný Adolf, nar.8.6.1911, §134 tr.z.,srdeč
ní slabost selhání oběhu 13*4.1953,Pra►
S'.i r o t e k Alois, nar. 19.6.1893, §85/1 tr.z., ca bronchi 8.6.1953, Praha-Ruzyně.
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^cyž js^ ’ jsal tento dopis věru jsem ani zdeleka netušil, že .budu z'anedlöu? psát na hrad panu presidentovi a žádat o poděkování nějakou vhodnou, formou
. mí Rosemarii Kraůs-Dvořák /p^apraneteři Antonína Dvořáka/ za tuto níže uvedmou Činnost, Bohužel, odpověď nedošla ani
p ní Rosemari.ij ani mně žádné vysvětlení od
Šumperk, dne 21.5*1989
oceláře pana presidenta. Doi nival jsem se
!:■ tiž mylně, že když pan president stojí v
Č le výboru k oslavám 150.výročí A.Dvořáka,
" . právě blízká příbuzná pana skladatele v této souvislosti si to zaslouží.
Poněvadž nebyla sebemenší vůle odpověd
yilá paní Rosem&riil ných pracovníků kanceláře presidenta,
jsem poprvé pochopil hloubku propadu.VH.

Můj Dolmetscher mi sdělil, že jste mi napsala v posledním
lístku, Že Vám mohu psát česky. Už jsem Váa v tomto jazyku napsal
ninulý týden pohled s Joh&nnem Straussem. Doufám, Že jste ho obdr
žel». třijměte tedy můj srdečný pozdrav Vám i Vaší rodině, panu
manželi i dětem. Taktéž samozřejmě i Vaším rodičům. Doufám, že se
Vám daří na venkově výborně. Je to siest chodit v přírodním prost
ředí, obklapena domácím zvířectvem. Před 12 lety než nám . bčurali
náš dům a hospodářství jsem se takto těšil každý týden. Přesto je
‘ mi záhadou jak se Vám podaří náš těžký český jazyk rozluštit.
Pokud máte někoho kdo Vám můj dopis přeloží, tak se mu
omlouvám, že bude poněkud delší. Nebo? za celou tu dobu co si pí
šeme je to přece jen s překladem do němčiny trochu obtížné a pro
to jsem psal jen to nejnutnější. &ožná jsem Vám již psal, že pra
cuji v “Iniciativě sociální obrany**, což je skupina lidí jež se
zabývají pomocí občanům v případě porušování jejích občanských
práv. Ve skandidávských zemích je to např. institut OMBUTSMANA,
v Rakousku VOLKSANWALT. Naše skupina je ovšem neoficiální a tuto
pomoc organizujeme na a vlastní pěst. Chceme pomáhat těm našim
občanům, ’.keři jsou diskriminováni či jinak poškozováni v různých
sociálních obiästech. Svou činností nesledujeme politické Síle,
jejím smyslem buáa je pomoc konkrétním občanům, kteří se dostanou
do jinak neřešitelných situací. Nezi to patří í reálná materiální
pomoc z různých sbírek, Proto jsem uvítal Vámi nabízenou pomoc a
mohu Vám sdělit, že jsme Vám za ni nesmírně vděčni. Byl jsem požá
dán ISO - Inic-iativou sociální obrany, abych Vám vylovil naše
srděčné poděkování za již zaslané balíčky. Je to velmi reálná po
moc a ISO si jí nesmírné váží. V té souvislosti mi bylo sděleno,
aby nedocházelo ke komplikacím v dopravě na místo určení /a také
proto, že pracovníci i SO vědí nejlépe o nejpotřebnějších případech/,
aby Vaše další pomoc, pokud v ní budete pokračovat byla zasílána
na tyto adresy jež jsou uvedeny níže, nebo? tito pracovníci byli
pověřeni ISO se těmito potřebnými případy zabývat. Zde jsou jejich
adresy: Ing.Pavel Roubal, 394 63 Častrov č.31, ČSSR
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Jana B u ch a r o v á, U Zámečnice 2, 150 00 Praha 5, ČSSR
F.'ohu Vás ujistit, že tito pracovníci doručí Vaše balíčky těm
nejpotřebnějším r linám politických vězňů, či jim samým po návratu
z vězení. Zasíláním na mou adresu §e doručení na místo určení zna
čně prodlouží a pr >to bych VáB prosil, aby jste další balíčky za
sílala na výše uvedené adresy. Tito občané mají naši veškerou dů
věru a jsme rádi, že si tata s tím dokáží poradit.

Milá pění Rosemarii! Je to pro mne veliká Čest dopisovat si
s pravnučkou našeho slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka,
hředpokládára že si shromažďujete doma soukromý archiv o něm. Chci
Vám sdělit, že při návštěvách pražských antikvariátů se budu pídit
po publikacích /a to i v němčině/ o něm a doufám, že Vám budu moci
zaslat nějaké zajímavé materiály, které ještě neznáte. Zájezd do
Budapešti se Vám doufám vydařil a neodnášíte si z ní tak nepříjem
nou vzpomínku jako na .Prahu,kde Vám nějací lotři ukradli peníze.
To tedy věru od bývalých krajanů Člověk ani nečeká. Vaše měna je
v kur^u i u kapesních zlodějů. Ale jinak třeba gratulovat Vaší ze
mi, již druhy rok je na čele exportérů před USA a Japonskem,.
Srdečně zdraví
Vládi, ír Hajný, čs .armády 34, ?87 ^1 Sumper

Hajný Vladimír

vní výslech
pomínky Brno 1948
.. srpna 1948. Dva kapitáni
(obrané bezpečnostní
zpravodajství) sedí proti mně. Oba
se pak střídají. Jeden vyslýchá ve
dne, druhý v noci. Sám zůstávám
na židli dva dny a dvě noci - beze
spánku. Po dvou dnech poslali
vojáka, aby mi donesl šálek černé
kávy. Položil mi esšálek na stůl a
postavil se ke dveřím jako socha bez
jediného slova. Připadalo mi to
trapné.
"Tak co, ty máš za úkol mne
hlídat, abych si něco neudělal?" prohodil jsem. Neodpověděl, ani se
nepousmál. Nevím proč, ale za
chvilku poodešel - snad jenom za
dveře a já jsem toho využil k tomu,
abych rychle přiskočil k umyvadlu
a vylil obsah esšálku doň tak, aby
zůstala sedlina na dně šálku. Jako
chemik jsem znal účinek
skopolaminu. Byla to třetí noc, kdy
mi povolili lehnout a spát. Netrvalo
však ani dvě hodiny, když do mne
někdo strká: "Tak vstávej, mladej!"
Přede mnou stojí kapitán a člověk
v civilu s nápadně zablácenými
botami. Kapitán povídá: "Víš, odkud
jde?" Přjjmul jsem tu komedii. "Ano,
vím. Takové bláto je na hranicích u
Mikulova". "Tak povídej, tenhle
chlap ví všechno, protože Tě v Ra
kousku sledoval, nemá cenu
zapírat," - povídá kapitán.
Jako student Benešovy techniky
jsem chodil často kolem zemského
vojenského velitelství a dobře věděl,
že toto žluté bláto je na jeho dvoře.
Ještě ke všemu bylo čerstvé. Na stůl
mi dali papír a tužku, abych sám

Naši "drazí" poslanci
Aby byli poslanci našeho
parlamentu ušetřeni dopadů stále
se zvyšujících cen, zvyšují si občas
plály. Protože jde o částky nemalé,
vyvolává to projevy nelibosti. Jenže
páni poslanci se dovedou bránit:
Musí si sami platit sekretářky a
různé odborníky, musí reprezen
tovat a hlavně těch hodin, které
jejich činnosti musí věnovat! Jsem
značně důvěřivý, ale zejména
v poslední době mám o pravdivosti
tohoto zdůvodnění oprávněné
pochybnosti. Kdyby byli poslanci
skutečně tolik časově zatíženi, těžko
by mohl poslanec Petr Čermák

napsal pravdu a nechali v místnosti
jen hlídacího a mlčícího vojína. Po
dlohé době přišel kapitán a přečetl
si moje "doznání". Rozčilil se, hodil
papír přede mne a zakřičel. "Nás
nebudeš oblbovat, tady je ouřad."
Řekl "ouřad", což mi jako
Moravákovi dalo vědět, že pochází
z Čech. Něco se ve mně vzepřelo a
tužkou, která ještě ležela na stole
jsem svoji výpověď křížem
přeškrtnul a řekl klidně: "Ale já
nejsem váš ouředník."
Kapitán zřejmě pochopil, že
dosavadní způsob výslechu mne
nezlomí a místo aby mne zmlátil za
moji drzost, uklidnil se a nasadil
přátelský tón: "Podívej se,
Miroslave, my jako vojenská
kontrarozvědka o Tobě víme
všechno. Víme, že jsi za války dělal
prostřednictvím Ctirada Vrány,
kterého máme také zatčeného,
rozvědčíka anglickým parašutistům
shozeným do Protektorátu a
nakonec
informátora
pro
partyzánskou brigádu. Nemusím Ti
teda vykládat, co by se s Tebou
stalo, kdyby Tě dostali Němci. Jsme
tady sami a mluvím s Tebou jako
kamarád. Mrzelo by mne, kdybych
Tě viděl zmrzačeného nebo
mrtvého. Radím Ti, abys podepsal
to, co chceme v protokolech, protože
jinak Tě naši představení chtějí dát
chlapům, kterým říkáme "řezníci"
a ti mají docela jiné vyšetřovací
metody. Hergot Mirku, přeci jsi
bývalý rozvědčík, tak Ti to nemusím
vykládat
Podepsal jsem jejich protokoly.
Oba kapitáni po těch třech dnech a
nocích zmizeli a objevil se soudruh
mqjor. Držel mi před očima bílou

současně fungovat jako poradce
předsedy vlády. Dokonce na plný
úvazek. Leccos se proslýchá i o jeho
dalších aktivitách, např. v Har
vardských fondech, ale to mohou
být jen pomluvy. I když je o Petrovi
Čermákovi známo, že nebývá ve
svém poslaneckém klubu příliš
častým hostem, přece jen je
záhadou, jak to všechno může
časově zvládnout. Nejspíš vůbec
nespí. Nebo spí rychle a proto
krátce. Je zde ovšem ještě jedna
možnost: Ze u něho nejde ani tak o
pracovní výkon ve dvou náročných
funkcích, jako o dvě úctyhodné
sumy na výplatních páskách.
Z některých zpráv v denním

pásku telegrafu, na níž bylo
napsáno: Langer odjíždí rychlíkem
ze Salcburku ve 13,30 směr Vídeň.
To abys věděl, že nejsme blbí a měli
jsme v Rakousku chlapy s vy
sílačkou, kteří Tě sledovali, ju?
Podle toho že místo "ano" říkal "ju"
jsem poznal, že je z jižních Čech.
Chytil mne za kravatu a povídá:
"Máš nezkou šlíyfku, ale bude Ti
slušet jiná - konopná."
Udeřil mne do tváře a kravatou
mne začal škrtit Když viděl, že toho
mám dost, povolil. Za chvíli přišli
tři civilisté z StB, kteří mi nasadili
pouta a konečně "úředně" pro
hlásili, že jsem zatčen. Následovala
Bartolomějská s "mlejnem", elek
trickou kozou a jiným mučením.
Po čtrnácti měsících vyšetřování
prohlásil státní soud v Bmě, že moje
odbojová činnost za války je
přitěžující okolností, protože jako
takový jsem se prý měl přidat
v únoru 1948 na stranu komunistů
a nikoli proti. (Bylo to první a také
poslední oficielní uznání mé
odbojové činnosti proti fašistům,
které komunisté odměnili 10 lety
těžkého žaláře, zatímco komunisté,
kteří nebojovali, dostávali vyz
namenání.) Ještě na Pankráci jsem
se rozloučil s válečným pilotem
kapitánem Prokopem z RAF a vydal
se na dlouhou cestu nejhoršími
koncentráky včetně Jáchy
movského pekla a končícími
v Leopoldově.
Ing. Miroslav Langer
PS: Po propuštění jsem za léta
ztrávená v kotelně napsal asi 150
stránek vzpomínek, pro které se
nepašel nakladatel. (Také sbírku
vězeňských básniček).

tisku lze soudit, že výše jmeno
vaného se chystá co do příjmů i
nákladů spojených s jeho politickou
činností přetrumfnout jeho pos
lanecký i stranický (ODS) kolega,
bývalý ministr zdravotnictví Petr
Lom. Usiluje totiž o to, aby se stal
velvyslancem v Paříži, aniž by se
vzdal poslaneckého mandátu. Paříž
prý není tak daleko, aby se oboje
nedalo vzládnout. Lze předpo
kládat, že by si letenky platil
z vlastní kapsy? Zajisté nikoliv.
Je zřejmé, že někteří poslanci i
jiní politici nám nejsou ani tak
drazí, jako se nám prodražují, pý
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Sdružení bývalých politických vězňů CR 1948-1989
Svoboda prqlevu. slova a tisku Je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Jehož
|e signafáfem (vyhláško min. zohr. věd 4. 120/1976 Sb ). Ustinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z r. 1991. Cenzura Je nepřípustná.
Rozumějí se tím Jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slovo a obrazu o jejich šíření hromodnýrrí Informačními prostředky. Každý má
právo zastávat svQ názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, přípodně Jinými prostředky podle vtastn'volby.

Kde nás bota tlačí?
Koncem roku 1989 vlastnil náš
stát formou národních a státních
podniků obrovský majetek. Nejsem
ekonom, nemám přesná čísla, ale
domnívám se, že ho lze řádově od
hadnout na stovky miliard. Kromě
části, kterou stát dosud různou
formou vlastní, položme si otázku,
co se s tímto majetkem stalo?
Za 40 let bolševické vlády byla
převážná většina podniků buď
zlikvidována, přešla na jiný druh
podnikání nebo byla značně
rozšířena, takže se dá říci, že jen
nepatrná část byla vrácena do
rukou původních majitelů nebo za
ně byla vyplacena náhrada.
Občané tohoto státu dostali
v kupónové privatizaci majetek
v hodnotě asi 100 miliard, část byla
prodána renomovaným zahranič
ním podnikatelům- zaplať Pánbůh
za to (i když osobně pokládám
za šílenství, dát zahraničnímu pod
nikateli 51 a více % akcií) části se
zmocnili bývalí bolševičtí mocipáni,
část byla za naprosto nes
chopného přihlížení státu roz
kradena. A o to zde právě jde!
Nechápu jak je možné, že 34 letý
Libanonec může koupit hotel Ther
mal, korunu za něj nezaplatit,
prodat ho a zmizet! Vždyť, když si
dám dnes cokolliv opravit, musím
platit předem, i když hodnota
opravované věci mnohonásobně
přesahuje cenu oprav. Nechápu, jak
může podnikatel srážkou ze mzdy
vybrat od zaměstnanců několik mi
lionů, neodvést je a přesto dosud
běhat po svobodě. Před válkou se
za neodvedenou obratovou daň,
vybranou dodavatelem od zákaz
níků, zavíralo! Nechápu, jak mohl
stát nechat rozkrást a zdevastovat

obrovský nemovitý majetek po so
větské armádě, když a jeho ochranu
stačilo několik desítek vojáků.
Pravda, jak jsem se dozvěděl, sou
časná legislativa nedovoluje, aby
tyto objekty střežila naše armáda!
Asi před dvěma roky jsem navr
hoval, aby ti, kteří byli členy KSČ
mezi lety 1948-1989 a více nebo mé
ně se podíleli na hospodářské a
hlavně mravní devastaci tohoto
státu, platili zvláštní daň - za každý
rok členství měsíčně 10,- Kč, max.
420,- Kč. Není to možné - odpo
rovalo by to Listině základních práv
a svobod. (Snad i z toho důvodu pro
hlásil pan premier, že nemůže brá
nit bývalým bolševickým předákům
vstupu do politického života.)
A tak, přesto, že vykřikujeme
halasně do světa, jak se nám úspěš
ně podařilo zvládnout ekonomickou
transformaci, jak držíme na uzdě
inflaci (pan Ing. Klaus o tom pořádá
po světě dobře placené přednášky)
nemáme peníze! Na nic, snad kromě
platů poslanců a vládních činitelů.
Nemáme peníze na policii, na škol
ství, na zdravotnictví!
A zde nás bota tlačí nejvíc! Až
na vyjímky, potvrzující pravidlo,
máme všichni v důsledku přísně
zákonných výslechů a vysoce hu
mánního věznění více nebo méně
poškozené zdraví. Poúrazovou inva
liditu, poškozenou páteř, anginu
pectoris, nervové choroby, paradentozu. A přesto si musíme zdra
votní péči platit! Za protetické
práce, za zahraniční léky, teď snad
i za pobyt v nemocnici, a několikatisícové částky za lázeňskou péči.
Mnozí z nás, já patřím mezi ně,
jakmile v noci vedle nich někdo
zachrápe, okamžitě se probouzí vy
děšeni, že jsou znovu na lágrovém
kavalci. Ale na jednolůžkový pokoj

v nemocnici vám nestačí ani dopo
ručení psychiatra. To si musíte za
platit, ale na to byste museli být
mafiánskými bossy!
Ministerstvo zdravotnictví se
snad domnívá, že když nám stát
v pěti splátkách vyplácí zadrženou
mzdu za práci v uranových dolech říká se tomu odškodné a 90% lidí v
tomto státě nám to závidí - že máme
dost peněz a že tedy můžeme pla
tit?! Já se to nedomnívám a poklá
dám tento přístup ministerstva
zdravotnictví za ještě větší ostudu,
než je tolik bývalých bolševiků na
rozhodujících místech! A ostuda je
už to, že na tento stav musíme
upozorňovat, že na to pan ministr
(který snad proboha není bývalý
bolševik) dosud nepřišel sám. Viděl
jsem v jednom americkém filmu, jak
v USA pečují o válečné veterány a
věřte mi, bylo mi nějak smutno.
KLIČKA
Zápis z jednání výboru SPV
ze 13. 6. 1995 v Karlině.

Časopis VZ, náplň, charakter.
Doporučuje se pravicové zaměření,
prezentace zájmů obecně muklovských, omezit články osobně
memoárové. Nevyhýbat se slušně
vedené kritice a polemice, ve smy
slu aktuálnosti. Ponechat prostor
pro krátké a výstižné dopisy čte
nářů. Redakce se pokusí o vydání
prázdninového čísla.
Časová změna shromáždění
v Belvederu. Jedná se o taktické
přeložení těchto shromáždění na
první pondělí v měsíci. Dopo
ručujeme tato shromáždění prohlá
sit za veřejné členské schůze SPV.
•Výbor doporučuje ocenit oběti
našich žen a matek a to způsobem
hodným úcty, kterou k nim
chováme. Věc je předmětem dalšího
jednání.

"VýZV<cx /SCááI ÓCCaá«o.a’u.xiä
Vyzývám všechny čtenáře tohoto
časopisu, nedopusťte, aby upadl
do servilní neadresnosti. Tato
servilita je prosazována úmyslně
KPV v jejím časopise! Stěžuje si na
všechno neadresně, ale konkrétní
viníky se bojí označovat. Mají
k tomu pádné důvody. Uznávají
totiž postkomunistické rejdy
polistopadovaných převlečenou,
kteří jim sypou dotace.
Uvedu příklad, jak vedení KPV
pečovalo roky o publicitu muklovské věci. Časopis Věrni zůstali
vycházel pět let, protože pražská
pobočka KPV pod vedením St.
Stránského, dokázala překlenovávat naprostou finanční ignoraci
ústředí KPV k tomuto časopisu.
Bylo to sprosté a sledovalo s tím
jen jedno. Nepřipustit aby se v ča
sopise kritizovalo cokoliv polisto
padového, spadající do sféry těch,
kteří měli prst na dotacích smě
řujících do KPV.
B. Jirásek dlouhé roky dodržoval
tuto linii ke spokojenosti vedení
KPV. Najednou v roce 1995, když
ústředí KPV uvidělo, že vzniklé
SBPV dále vydává časopis Věrni
zůstali, poznalo, že by mohla tato
špína vylézt na povrch, včetně
mnohaleté finanční ignorace
časopisu.
Bez uzardění změnilo vedení
KPV taktiku. Je stejně zákeřná,
jako ta, kterou používalo vůči
časopisu Věrni zůstali od roku 1990
do 1995. Ústředí povolilo b.
Jiráskovi dále vést druhý časopis
Věrni zůstali, ale pod jednou
podmínkou, pod hlavičkou ústředí
KPV! A najednou se objevili roky
zadržované peníze na podporu
časopisu od ústředí. Bratr Jirásek
může být v sedmém nebi. Má
peníze, které mu roky odmítali
dávat, má časopis a je jeho
šéfredaktorem. Budiž mu jeho
redaktorská země lehká! Prosím ho
však, aby se neobracel do doby roků
zpět, když pod patronací Pražské
pobočky a St. Stránského marně
žebral u vedení o podporu na
časopis. Proč se nemá obracet?
Musel by zvracet nad zvráceností
sama sebe! Nebo se již uvedené
nepamatuje? Neznám osobně b.
Jiráska. Chodil jsem jen v jeho
stopách kam ho vozili. Do Počernic
a podobně. Je mi ho líto. Snad se
mu alespoň podaří prokázat, který
vlastně ten časopis "Věrni zůstali"
je v roce 1995 plagiát a který je
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vlastně ten, co vydávala pobočka
KPV Praha za vedení Sl. Strán
ského. Servilitu. však z jeho časo
pisu asi těžko odstraní. Taje v něm
zažraná za roky zpět.
Dokud budou političtí vězňové
padesátých let neškodní apolitičtí
brouci, bude podle toho vypadat
časopis b. Jiráska. Proč ne? Tak si
to přálo StB u našeho vzniku KPV.
.okuste kritizovat Ty, co Vás
dotují. Zmizí počítač před panem
Nováčkem a dalšími. Zkončí dotační
idyla. Budete úřadovat na zemi jako
museli odštěpenci po zásahu
přepadového komanda KPV na Po
říčí. Abode po honoraci. Stanete se
obyčejnými mukly, na něž vlád
noucí převlečenci uvalí dotační
embargo!

v C2'aáá ZtA.St<ÖLil;

Proto prosím všechny odštépe.ice, nedovolte upadnout
časopis SBPV Věrni zůstali do do
tační agónie, jako je časopis KPV.
Pište všichni do •< ho časopisu
otevřeně, kritizujíc .
v se Vám
nelíbí, jste jedni z posiedníčh, kteří
musí poukazovat na polistopadové
převlečence. Na všechny patolízaly
bývalé komunistické i nynější
hiearchie.NezavíraliVá.
aby
jste se na stará kolena přetvařovali.
Trvejte na sjezdu všech muklů ať
KPV nebo SPV za peníze, které jste
za pět let pomohli vedení KPV
nashromáždit. O dotacích nemluvě.
Pište své názory do časopisu SBPV
Věrni zůstali. Věřím, že je zveřejní.
Odštěpenec

Tak jíž nám i vyhrožují!
Tak jsme měli před časem mož
nost vidět na televizní obrazovce
pana Otto Habsburka a poslance
evropského parlamentu pana
Posselta. Nebudu komentovat
výroky p. Habsburka, pokládám je
za projev určitého stupně senility,
tím více mne však zaujal blábol
(jinak se to nedá nazvat) toho
druhého pána o nezákonnosti
Benešových dekretů a o tom, že
pokud je nezrušíme, nemůžeme
počítat s přijetím do Evropského
společenství.
Nechápu, jak místo poslance
v tomto nadstátním parlamentu
může zastávat člověk, který neví
ani to, co ví u nás každý absolvent
základní školy, že prezidentův
dekret má platnost zákona! Navíc
tyto dekrety byly schváleny všemi
vítěznými velmocemi. Temné

pohrůžky, co by se mohlo stát,
kdybychom je nezrušili, je sprosté
vydírání a navíc nepřípustný nátia <
na suverénní stát! Ostatně nevím,
je-li Evropské společenství repre
zentováno takovýmito lidmi, budeli náš národ o členství vůbec stát!
Líbilo se mi vystoupení pana
ministra Bendy, pouze mělo být
razantnější. Naše vláda by měla
konečně dát jasně najevo, že o
odsunu se i nás nikdo s nikým
nehodlá bav.t a teprve až německá
strana jasně uzná, že odsun byl
spravedlivým trestem za spáchané
zločiny, budeme moci mluvit o
usmíření a odškodnění zločinů,
kterých se při odsunu dopustila
bolševická lůza. Že k nim došlo, to
u nás nikdo ne popírá a že oběti musí
být odškodněni, pokládáme všichni
za spravedlivé.
Zdeněk KRÁSA

Odkaz popravených oaoojářů • poučení dnešku
Pieta a dnešek k sobě patří.
Běh života ale zákonitě přináší
převahu současných pocitů nad tím,
co se už odehrálo. Nezazlívejme
současníkům, že neupřednostňují
vzpomínání, na úkor současných
starostí. Vždyť i my sami už dnes
nemůžeme pociťovat autentickou
bolest toho, co jsme museli prožít.
Dějiny mají být pouČen»m
lidstva. Víme take, že méně bývá
někdy více. Vždyť stálá publicita
tragiky koncentráků v televizi i
jinde vedla ke zevšedňování toho,

co je pro mnohé z nás dosud velice
citlivou a svátou záležitostí.
Svědomí, cit a rozum. Není
dobré je rozlučovat. Nejednat podle
nich je neblahé a v důsledcích často
i tragické.
Cit velí vykřičet všechnu bolest
a hněv, v novinách, na schůzích a
v manifestacích. Rozum říká, že
každý postižený má věcně popsat
konkrétní zločiny, jako podnět
k trestnímu postihu pachatelů.
Udělat pro věc maximum možného.
Neboť bez žalobce není soudce. To

iVis é dokázali b<:, .
obvinit a a rútě odsoudit. Ve s»u.;..č
společnosti bez důkazů není
usvědčení a rozsudek!
Deklarativní alibismus. Často
se vyskytují obecná trestní
oznámení typu "urychleně zúčtujTE s komunistickými zločinci,
udělejTE ve státě pořádek". Je to
stejně sympatické a bohužel stejně
účinné, jako konverzační přání
mnoha let ve zdraví.
Předpokladem pro usvědčení bez
zbytečných nákladů na státní
prostředky - i o to nám musí jít - je
konstruktivní postoj a spolupráce
na případu. Halasné výzvy samy
o sobě nic nezmohou. Tedy: zúčtujME, udělejME.
Povrchnost, nedůslednost,
běh času. Záznamy říkají, že
vyšetřovací spisy skupiny PRAHAŽATEC si do listopadu 1993
prohlíželo více osob. Mezi nimi i
PhDr. Vladimír STRUSKA, odsou
zený jaxo jeden z vedoucích činitelů
skupiny.
Bohužel, nikoho nenapadlo, že
z těchto spisů je možné na základě
vyžádaného posudku soudních
znalců z oboru lékařství a fotografie
získat hmatatelný důkaz o fyzickém
násilí při výsleších u StB. Jasně to
vyplývá z modřin v obličeji mnoha
zatčených. Zhmoždění obličeje
zobrazují fotografie ze tří směrů tedy s vyloučením pochyb o odlesku,
stínu, atp. Jsou to naprosto
objektivní důkazy, které jinde často
chybějí.
Mimo PhDr. Vladimíra Strusky
mohly na přelomu 1993/94 mi
nimálně ještě dvě osoby svědecky
dosvědčit komplexní fyzické i
psychické násilí vůči konkrétním
členům z vedení skupiny.
Úřad pro dokumentaci a vy
šetřování činnosti StB mi později na
mé trestní oznámení sdělil (jménem
tehdejšího ředitele JUDr. Lubomíra
Blažka), že z objektivních důvodů
věc odkládá. Jak pro neidentifikovatelnost popsaných vyšetřova
telů, tak i pro úmrtí ostatních.
Sdělení jsem přijal, protože případ
šetřil důvěryhodný bývalý poli
tický vězeň.
Kdyby nezapracovala nepřízeň
času, kdyby o 2 - 3 roky dříve bratři
spíše konali, mohla snad být věc
skupiny Praha - Zatec řešena i
po trestněprávní stránce.
Život za věrnost zá..« . tra.
V archivních písemnostech o vedou
cích členech skupiny PRAHAŽATEC jsem nalezl návrh jejich

rozsudku. Půvouzu text je psán
strojem. Úpravy pak zeleným
inkoustem. Zeleně byly u jména
Bohuslav HUBALEK přeškrtnuto
slovo doživotí a změněno na
rozsudek smrti.
Tak se mi písemnou formou
potvrdua jeuna - jzisicouíca slov,
která jsem od tatínka slyšel. Za
podpis spolupráce s StB mohl
žít. V den popravy, 18.7.1949, mu
bylo necelých 46 let, měl hodnou
ženu a tři nezletilé děti.

ZÁVĚR

Abychom měli co nejméně smut
ných výročí, konejme. Není toho
málo, kde mohou pamětníci pomoci
při nápravě křivd komunismu.
HROMÁDKO, RYŠAVÝ a další
žili a žijí ve vzduchoprázdnu?
Agenti StB v řadách muklů
zhusta a horlivě moralizují,
popisují kdeco, jenom ne
okolnosti svého tragického
pochybení.
Abychom měli co nejméně
smutných výročí, žijme podle
dobrých a osvědčených zásad.
K tomu nás zavazuje příklad všech,
kteří ušlechtilá slova naplňovali
odpovědnými činy i za cenu vlast
ního života. Čest jejich památce.
Bohuslav HUBÁLEK

"ílv
ml radu, hnu-,'
ozývá se z
—čího mukla, -■
dohání volné kráčejícího bachaře,
"Pane vrchní rado, Chašous mi
nechce půjčit kočku." Bachař se
zvolna otočí, když uvidí mukla,
známého vtipálka, tak přejde do
útoku: "Co jsem já za vrchního
radu, co si to vymýšlíte?" "Já si nic
nevymýšlím, pane vrchní rado,
včera při apelu na marodce četl
Eichler váš rozkaz a zakončil ho:
Podepsán velitel nemocnice, vrchní
rada". Přicházející další mukl
uviděl příležitost k zábavě a tak se
ihned vmísil do debaty: "To nebylo
vrchní rada, ale vlastní rukou,
vole". Vůl se ale nedal a klidně
pokračoval: "Eichlerje táborák a ten
musí vědět, jak se čte rozkaz,
prosím, pane vrchní rado, to je ten
Chašous, co mi nechce půjčit tu
kočku." "Na co vám má půjčovat
kočku?" "No aby chytala myši. Včera
přivezlijednoho kluka z Vojny a ten
tikal, žesc lam moc rozmnožily myši
a ty přenášejí nějarou chorobu, až
je tam plná marodka." "Myší nebo
muklů?" ptal se zvědavě Chašous -

"Já myslím, že obojího", odvětil
pohotově tázaný a pokračoval: "Prý
tam už jeden mukl zemřel na tu
nakažlivou nemoc, doktoři si s tím
nevědí rady a velitelství má obavy,
aby se nemoc nerozšířila i mezi
Itachaře." Poslední věta, zvlášťjejí
konec pronikl bcchařskou moz
kovnou ušima až do konce a vyvolal
reakci: "Tak když máte kočku,
necháme myši vychytat a bude po
nemoci. Vy, Chašousi ■" "Já mysem
žádný Chašous, já se jmenuji
Charouzdek" "Tuk vy, Charouzdek
půjčíte tomuhle" a ukázal na
útočícího mukla, "kočku a ta bude
chytat myši".
"Prosím, pane vrchní rado, já
mu tu kočku nepůjčím, on je velký
lempl a něco by mi s kočkou
provedl". "Co by sní mohl provést?"
"Prosím, on mi jí sežeře, on se živí
kočkama, vždyť vidíte, že na celém
Bytízu není kočka k vidění". To byla
skutečná a přesvědčující pravda, ■
když příčiny byly pon ěkud jiné a
bachařská mozkovna j .-.pracovala
takto: "Vy, Charouz- ■'s <u kočku
půjčíte mně a já udělám rozkaz, >■' k
bude kočka chytat myšipo barúc.
Tím si myslil, zeje debata skončená,
ale poněkud se mýlil. "Pane vrchní
rado, ta kočka potřebuje, když md
intenzivně chytat myši, hodně
mléka - ona tím kompenzuje myši
jed, bez mléka by uhynula a kdo
>ude chytat myši?" Bachař sáhl do
kapsy pro kousek papíru a řekl:
"Nahrbte se! '■ rouzdek u, . c-’él.
co přijde a tax se ochotné neJ.rbii,
bachař sáhl do kapsy, vyndal z ní
propisku a svérázným pravopisem
napsal: "Příkaz do kuchyně - mlíko
pro kočku. Na chytání myší bude
kočce vydáváno mlíko - půl litru
denně. Podepsán velitel nemocnice
■ vrchní ruda. Charouzdek potom
nějakou dobu chodil do kuchyně se
slovy: "Mlíčko pro kočičku!" Už
nevím, jak kočka, ale Charouzdek
vypadal velice dobře. Prý byl
vypracován harmonogram, jak
bilde kočka chytat myši po barácích,
ale Eichler ho včas stopil a nikdo
se o věc dále nestaral.
Lubomír PÁNEK

Předvolání
Jméno
navrhovatele (žalobce)

Ing. Rudolf Pernický

proti odpůrci (žalovanému)

1. Stanislav Stránský

2. Milo Komínek

o ochraně osobnosti

se nařizuje jedpání na den 4. července 1995, změna na 24. srpna 1996 v 10,15 hod. u podepsaného soudu
v místnosti č. dv. 9/A , příz. vchod z Kar. nám. 21.
Ze shora uvedených důvodů navrhuji, aby soud vydal tento:

rozsudek:
První žalovaný je povinen zdržet Be rozšiřování nepravdivých údsyů o žalobci. Dále je povinen omluvit se
žalobci písemně dopisem, ve kterém uvede, že “není pravdou, že R. Pernický, první a čestný předseda KPVČ je
signatářem prohlášení a souhlasu s okupací ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a že svým podpisem souhlasil
s vraždami, které tato vojska páchala na našem obyvatelstvu a s dvacetiletou okupací naší země, a že od roku
1968 do roku 1989 kolaboroval s totalitním komunistickým režimem“.
Dále je povinen dopis b tímto obsahem a vlastnoručním podpisem doručit ha adresu Konfederace politických
vězňů, Praha 2, Škrétova 6.
První žalovaný je povinen na náhradu nemajetkové újmy zaplatit žalobci 300 000,- Kč do tří dnů od právní
moci rozsudku.
První žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady tohoto řízení na účet právního zástupce žalobce do tří dnů
od právní moci rozsudku.
Druhý žalovaný je povinen v časopise "Svědomí" uveřejnit tuto omluvu:
“Omlouvám se panu Rudolfu JPernickému za uveřejnění nepravdivého údcue o tom, že byl v roce 1969
funkcionářem ústředního orgánu ČSPB a že tím potvrdil, že souhlasí s okupací ČSSR a s protikomunistickým
a tedy se zločinným nelegitimním a zavrženíhodným programem Komunistické strany Československa. “
Druhý žalovaný je povinen na náhradu nemajetkové újmy zaplatit žalobci 300 000,- Kč do tří dnů od právní
moci rozsudku.
Draný žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady tohoto řízení na účet právního zástupce žalobce do tří
dnů od právní moci rozsudku.

V Praze dne
Ing. Rudolf Pernický, genmjr. v.v.

Jménem republiky
Psal se rok 1950, když jsem
stál před soudem a to zrovna
před státním, za zločiny proti
komunismu a socialismu. Od
souzen jsem byl na 14 roků
ke ztrátě občanských práv
a svobod, zabavení veškerého
majetku a pokutě 50 tis. Kčs.
Soudili mne komunisté, moji
nepřátelé. Každý soudní ver
dikt byl úkazem nemohouc
nosti, hrubosti, násilí těch, kteří
vládli a mysleli si, Že udavačství, soudy, vraždy jim
vydláždí cestu k nejvyšším
metám. Ano, stalo se tak, ale ne
na věčné časy.
Dnes se píše rok 1995, t.j. 45
let od doby, kdy jsem stál
poprvé před soudem. Soudili
mne nepřátelé, "komunističtí
gauneři". Teď budu stát opět
před soudem, ale ne státním,
jen městským v Praze.JPrvní
žalobce byl stát, StB, KSČ, nyní
žalobcem je pan gen. mjr.

♦
Rudolf Pernický, nositel řádu
M.ILŠtefanika - voják z výcho
du a západu.
Žaloba zní: ochrana osob
nosti. Proč!
Nechal jsem otisknout
článek v našem časopisu 'Věrni
zůstali", časopis ČSPB *
Funkcionář z 20. července roku
1969. Tento časopis velmi
horentně hovoří o funkci ČSPB
a hovoří s gloriolou o věrnosti
ÚV KSČ a SSSR. Snaží se
o udržení komunistů a hlavní
úloze ÚV KSČ a SSSR.
Schvaluje soudrúžské vztahy se
socialistickými zeměmi. Toto
prohlášení podepsalo mnoho
stranických a odbojářských
funkcionářů. Mezi ně patří
na straně 9, za sdružení za
hraničních vojáků I., II. odboje
na místě 13 jméno Rudolf
Pernický • Suchdol • ZV východ - západ, jak se tam
dostal? Politický vězeň padesátých let. Podle zákona
231 a podle zákona o amnestii,
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kde se na nás vztahoval zákaz
jakékoliv veřejné činnosti, je
pan Pernický zvolen do funkce
a to ne ledajaké. Je^předsedou
revizní komise ČSPB, toť
funkce řádně prokádrovaná.
Tento pán chce na mě a Mílovi
Komínkovi po 300 tis. Kč, proto
že jsem to zveřejnil v roce 1995.
My, obyčejní muklové po návra
tu do civilu jsme přišli bez ko
runy, ba naopak s dluhem u MV
za neplnění norem, které nám
připravili naši muklové úderníci. Neměli jsme právo na
žádné funkce nebo se domáhat
nějakého práva. Byli jsme
vyloučeni ze všech organizací,
byli jsme degradováni, vylou
čeni z armády. Hodní mohli být
i funkcionáři a ti zlobiví jen
nádeníci. Tb nebylo pro nás nic
nového. Ve věznicích nebo
v lágrech byly stínové vlády
které ovládaly vedení lágru, ba
i určovaly, kdoz kde bude
pracovat a za co. Úderníci byli
vždy hrdinové, měli svá

privilegia,
měli
dobré
ubytování, dobrou stravu,
dostatek peněz, přednostní
nákup v kantině. Přednostně
dostávali návštěvy rodin za
ůdernické výkony. Benevo
lentně mohli si v kantině
kupovat i pivo, aby jako
úderníci byli na úroveň civilů.
Vždyť ONI vytvořili jako
političtí vězni světový rekord
v ručním ražení chodeb
a dodávce rudy pro SSSR.
Dokonalá světová ostuda. To
nedokázali ani civilové, i když
měli k dispozici všechny
mechanismy. Také když od
cházeli do civilu, přišel jim pan
náčelník poděkovat. Měšec,
který si odnesli domů, byl plný
zrádcovských grošů. Neplniči
naopak si domů přinesli dluh
MV, který jim byl exekučně
strháván z platu.
Podle navrhovaného roz
sudku pana Pernického, který
na mě požaduje 300 tis. Kč,
které nemám, budu si muset
odsedět jako náhradní trest
5 roků proto, že roční průměr
výdělku je asi 60 tis. Kč. Abych
panu Pernickému pomohl
k bohatství, musím velmi tvrdě
pracovat. Když mu to zaplatí i
Míla Kománek, tak pan
Pernický bude další milionář.
Něco si ještě vysoudí od jiného.
Pan Pernický a jeho přítel Fr.
Straka mne dne 5.5.1993
na Radě KPVČ nazvali
zločincem za to, že jsem v roce
1949 odvedl do NSR a nechal
tam dva studenty medicíny,
kteří byli vyhozeni z vysoké
školy (žena a muž). Podle pana
Pernického jsem měl oba
studenty přivést zpět do náruče
StB. Mám dojem, že jsem
v nemilosti proto, že jsem
odhalil agenty StB, kteří
zakládali KPVČ. Myslíte, že
bych měl pana Pernického,
pana Straku Fr. z Tvrdonic a
pana Slabáka také žalovat? To
by musela být částka pro
každého jenom za pomluvu
nejméně jeden milion Kč. To
nikdy neudělám. Ať je soudí
nejvyšší soudce -Bůh.
Bůh ať jim je milostivý.

Vězeň č. 010679
Stanislav STRÁNSKÝ
Největším neštěstím králů je, že
nechtějí slyšet pravdu.
J. Jacobi

Vybrali jsme z tisku
Pan Klaus se kritikům diví?

... ke skutečnému občanskému
soužití lidí nestačí jen fungující
ekonomika, ale také vzájemná
důvěra lidí mezi sebou, důvěra k zá
konům a úřadům. Skutečnost však
v oblasti mezilidských vztahů
docupitává někam jinam - krádeže,
střelba po lidech, vraždy na
objednávku, nikdy nevyjasněné
aféry, špinavé peníze k podpoře
podvodů. S těmito neduhy se
nevyrovná
ani
sebelepší
ekonomika.
A zde je počátek pro na
startování oprávněné kritiky vůči
všem členům koalice ... která
přijímá události s bohovorným
klidem ... Naše polistopadová
ekonomika je silná. Ale kolik
zahraničního kapitálu ovládá a
bude ovládat naše provozy, jak je
to s kapitálovou účastí našeho
státu, kam jdou špinavé peníze ...
Ing. Dobrovolný - Český deník
Zprivatizujme i čmeláky na mezi
... K privatizaci Moravského
krasu mám konstruktivní návrh. Ať
se celá oblast prodá společnosti
"Heidelberger Zement", není totiž
pochyb, že krápníky jsou kvalitní
surovinou, zejména nyní, kdy
výstavba cementárny u Tmáně je
na vážkách. Tím se zabijí dvě

mouchy jednou ranou. Těch pár
čumilů, kterým se musí ještě pod
zemí svítit, státní rozpočet
nevytrhne. Ale kdyby se tam pálil
cement, to by byla jiná. Mohlo by
se zaměstnat víc lidí, než pár
průvodců ve studených a mokrých
dírách.
Doporučuji naší ctěné vládě
prodat i Prachovské a Adršpašské
skály nějaké společnosti, zabývající
se výrobou pískovcových kvádrů na
vývoz (Snaha průmyslově zpracovat
Adršpašské skály zde byla již za
bolševiků. Pozn. red.) Do té doby,
než by byl všechen pískovec
zpracován, může společnost
pronajímat horolezecké výstupy za
1000 DM (Tato společnost již
existuje! Pozn. red.) Když na to naši
sportovci nebudou mít peníze, ať si
lezou doma po zdi.
Zprivatizujme rovněž řeky
(Povodí Vltavy a.s. - pozn. red.),
jezera, vodu v lesních studánkách
(to již je dávno - pozn. red.), nebe
nad hlavou a čmeláky na mezi.
J. Slabý - Český deník
Ministr Jan Ruml

na recepci SR k 50. výročí SNP:
Zúčastním se olympiády mentálně
postižených a doufám, že budu tuto
vládu důstojně reprezentovat.
Kateřina Perknerová - RP

Bez komentáře
Platy pracovníků ministerstev

57 náměstků ministrů má měsíčně
35 vrchních ředitelů
398 ředitelů odborů
940 vedoucích oddělení
1430 ved. pracovníků s platem
Platy ministrů zveřejněny nebyly.

31824,- tj. celkem
27 060,21 391,17 315,19 751,- celkem

1 813 968,947 100,8 513 618,16 976 100,28 243 786,-

Statistika

Na nákup určitého druhu zboží musí průměrný občan střední vrstvy
v Norimberku
v Praze
pracovat
1 hod. 42 min.
1 kg předního hovězího
34 minut
3 hod.
1 kg vepřového
32 min.
1/2 1 piva v obchodě
20 min.
3 min
dětské boty
3 hod.
8 hod.
o bydlení
4 1/2 dne
lidní
auto (VW Golf - Favorit)
128 dní
702 dní
Pouze dle zákona

Přednosta Okresního úřadu v Ústí n.L. (ODS) nemůže prý dle zákona
uvolnit žádné peníze na ochranu před sesuvem půdy ve Váňově, pouze na
likvidaci vzniklé škody! Odstoupit nehodlá.
Vyhrožuje-li někdo manželce, že ji zastřelí legálně drženou pistolí,
nemůže policie zakročit dřív, dokud není mrtvá!
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Zákon o protikomunistickém
odboji musí postihnout všechny
zločiny spáchané komunisty
za minulého období a ne jen
některé.
Únorem 1948 s komunistickou
tyranií, přišel konec svobodného
Československa. Komunisté se
nikdy netajili svými záměry zničit
demokratické principy řízení státu
a nahradit je diktaturou komu
nistické strany. Zcela jasně vyslovili
a prosazovali nejhrubšími meto
dami své antihumánní představy,
které se ukázaly po dostatečně
dlouhé době a ve světovém měřítku
jako zcestné, brutální a neumožňu
jící vznik prosperující demokratické
společnosti. Kdo podepsal stanovy
KSČ si musel být dobře vědom, že
tím vysluvuje závazek se záměry a
souhlasí sw metodami této totalitní
strany. Ze mu nevadí princip
diktatury jedné strany, méně
početné skupiny občanů nad
většinou ostatních spoluobčanů.
Že každý občan státu je plně
odpovědný ra své činy a že
odpovědm ..;, za křivdy, násilí a za
mučení jeho spoluobčanů jsou zcela
nepromlčitelné. Nelze tedy při
pustit, aby provinění totalitních
funkcionářů všech stupňů a v kte
rémkoliv období totality byla pře
hlížena nebo dokonce omlouvána
tím, že oni jen plnili tehdy platné
totalitní předpisy a nařízení. Nelze
důvěřovat komunistům, ať podepsali stanovy KSČ z jakýchkoliv
důvodů. Členství v KSČ každého
poznamenalo nespornými výho-
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dami i stranickými úkoly v období,
v němž Člen KSC plnil příkazy
strany.
Rychlá snaha vytvořit, v co nejkratší době právní stát bez před
chozí očisty cd A.■.milovaných
exponentů teta’.. .. režimu, nám
sice z počátku pr... -sla souhlasné
projevy ze zahranič. V současné
dobé ovšem již naši zahraniční
partneři přešli k hodnocení
především stability našeho státu a
jeho dalších ekonomických mož
ností. Avšak dosud neuskutečněn.očista umožňující zbytkům
bývalých totalitních struktur stále
z...i.ává vedouc* funkce ve stáli',
správě a v podnicích a kryj, svoji
činnost a záměry nevyhovujícími
zákony bez ohledu na skutečné
zájmy státu, se začala záhy
projevovat nejen neustálí se
stupňujícími těžkostmi ve vnitřní
politice i v hospodářství, tak i
vzrůstající pasivitou někomunistické většiny ve státě. Opo
menutí očisty společnosti neustále
snižuje zbytky našeho původního
kreditu v zahraničí. Naše zákony
zřejmě mohou být zneužívány
bývalými totalitními exponenty
k jejich prospěchu, aniž by poskytly
plnou ochranu a podporu těm, kteří
byli totalitním režimem poškozeni.
K zajištění nenávrátnosti komunis
tické totality je bezpodmínečně
nutné d;
ně odlišit zájmy
nekomunistické většiny občanů
od záměrů komunistické menšiny.
V. UHER

Přísná ponaučení z utrpení a bolesti
Nechceme se vzdát důvěry, kdy
národy východní prošly školou
bolestí a utrpení v tomto století
v letech 1939-45 a 1948-89
nacismem a komunismem. U těchto
let jsme vyšli s tvrdým ponaučením.
V této naději nás potěšují slova lidí,
kteří více než druzí zakus.ä válečná
léta a oněch 42 let utrpení a bolesti
a přece našli velkodušné výrazy
úcty k životním právům druhých,
jak národů, tak lidí samotných.
Tento moudrý úsudek, diktovaný
dějinnou zkušeností a vysokým
politickým smyslem bude jistě
jednou přijat míněním aspoň
většinou.
Potrestání zločinů. Zajisté nikdo
nemyslí na to, aby odzbrojil
spravedlnost vzhledem k lidem,
kteří těžili z války a komu

nistického režimu a dopustili se
pravých a dokázaných přestupků
proti společenskému právu,
přestupků, kterým potřeby
nanejvýš mohly poskytnout
záminku, ne však ospravedlnění.
Ale kdyby tato spravedlnost chtěla
soudit trestat ne již jednotlivce,
nýbrž vcelku celé komunity, kdo by
neviděl v podobném postupu
porušení pravidel, které musí řídit
každý lidský spravedlivý soud.
Lidstvo, které, žilo v 50tých
letech v bolesti a utrpení, nechce,
aby se na tato léta zapomnělo, ale
v jejich srdcích vře netrpělivá
vrozená touha chopit se otěží
vlastního osudu svobodněji než
v minulosti. Doufal, že tak se jim
snadněji podaří ubránit se
periodickým výbuchům ducha
6

i1. k .«.ry. -. o proud znavé lávy
nešetří nic jim drahého a svátého.
Stále je nutností dívat se do bu
doucnosti, která musí patřit
demokracii, která „■•
lubším
základem a normou
<.
soužití jakéhokoliv spo.ečenstvf.
Vzpomínka na tolik prožitých hrůz
nám navždy zůstane v paměti a
hloubi duše jako vidění pekla a
nikdo, kdo živí v srdci cit lidskosti,
nebude míti jiné horoucnější přání
než navždy bránu tohoto pekla
zavřít. Každého jednotlivce z nás,
kteří milují svobodu a demokracii
nesmí ponechat v klidu, u vzniKajících a vzniklých stran a straniček, které se podíleli v minulosti
na totalitních systéroci,
nemohou být r.rukou • ...-.ody a
demokracie, zárukou o dodržování
lidských práv a svobod každého
jednotlivce lidské společnosti. Toto
je základní kritérium každé zdravé
vládní formy, počínaje v to i
demokracii, kriterium, se kterým
is-.-si být posuzována mravní
hodnota každého jednotlivého
zákona.
BERGER

Fair play?
Ve Zpravodaji č. 1/2 můžeme
opět čisti další reklamní
nabízející nákup akcií Rí
o
prostřednictvím vedení r.
Podobná obchodní činnost prol
takřka paralelně s oficiál;
obchodem CP o čemž svědčí např
řada různých inzerátů, nabízejících
a slibujících výhodné podmínky.
T.to obchodníci a zprostředkovatelé,
pohybující se často na hraně
zákona, nikdy nepoužívají vůči
případným klientům taxových
argumentů jako stáří, nemoc,
opuštěnost, nedožití zhodnocení
akcií. KPV ano. Každý občan má
právo naložit s vlastním majetkem
podle svého rozhodnutí. Toto
rozhodnutí bývá pod vlivem
určitých faktorů, které občan by
měl umět zvážit a promyslet a ne
útoku na majetek pod rouškou
soucitu. I když kšeft nezná bratra,
zná hranici poctivosti.
V souvislosti pár otázek a
konstatování: Vedení KPV by mělo
vysvětlit, proč se zabývá touto
činností s rozsáhlou a časově
náročnou agendou odporující
poslání toto organizace a jejím
stanovám. Proč nabyvatel akcií je
před veřejností anonymní? Na
jakém podkladě nebo oprávnění
byla uzavřena smlouva (dohoda) o
provádění této transakce mezi KPV

a uruhou stranou? Pouitejí se
zástupci KPV v předsednictvu RIFu
na této transakci? Na základě
jakých odborných poznatků
předvídá KPV dlouholetý propad
.ks... *«ru? Pr . zástupci KPV v
RIFu se nezasahují o zhodnoo
akcií v rámci své funkce? Vysk .
se v burzovním obchodnictví
charitativní prvky? Proč nabízený

nominál zhodnocuje akcii? Má KPV
zisk z této služby?
V celku tato neprůhledná akce
budí dojem spekulace využití
finanční tísné starých lidí a oritrf.r;.é
neznalosti v této sféře podmKání.
Naivní upozornění ve zmíněném
článkuje ryze účelové a stejně účiné
jako varování ministra zdravot
nictví na krabičce cigaret.

Nejsme oprávněni posuzovat
počínání KPV v oblasti tohoto
obchodu ani činí:
Proto se
v/hýbáme mjíx».'.. mu pohledu na
celou věc. A.v viníme, že politický
vězeň, majitel akcií RIFu je chytře
zatlačován do role prosebníka a
v této situaci se zbavuje svého
majetku a to bez koruny zisku, vu

Prezident Havel - očima prostého občana
Mám rád Havla - člověka. Mám
ho rád, jako mám rád každého,
který si v dnešním světě zhroucené
morálky a převrácených hodnot do
vedl zachovat čisté srdce, plná idea
lismu. Mám ho rád pro jeho čest
nost, smysl pro poctivost a pro vše
chny, dnes tak opomíjené hodnoty,
které dělsjí Člověka člověkem.
Vážím si Havla - filozofa, stojí
cího na roveň velkému humanistovi
T. G. Masarykovi. Nejvíce si však
vážím prezidenta Havla - státníka.
Státníka, řadícího se po bok velkých
světových státníků, státníka, který
naší maličké zemi získal světovou
úctu a vážnost.
Jenom se bojím, aby to, co pro
nás vydobyl prezident Havel státník, neztratil * zident Havel x>liták. Neboť to, k čemu mlčí, nebo
s čím dokonce souhlasí, by ho,
využito nepřátelí, mohlo snadno
připravit o popularitu, kterou
v revoluci získal.

Mohu omluvit trochu neuvá
ženou velkou amnestii jeho vírou,
že ukáže-ii se někomu vlídná tvář,
bude si toho vážit. Nemohu však
omluv.;, milost, udělenou panu
Šimůnkovi. I kdyby to byl sportovec
ještě slavnější, zabil, byi za to
odsouzen a měl si trest odpykat tak,
jako ten nejbezvýznamnější občan.
Jedině tak budeme mít úctu k zá
konu. A vůbec již nemohu souhlasit
s udělením milosti Georgu Wonkovi. Zde se obávám, že byl pan
prezident zkresleně a tendenčně
informován a nepřesvědčil se, nebo
neměl možnost se přesvědčit, že
pravda je docela jiná.
Nemohu souhlasit 3 jeho posto
jem k odškodnění druhého odboje.
Všude ve světě se přece lidem, kteří
se dopustili zločinu, odnímají
vyznamenání. A odškodnění lze za
ně do určité míry pokládat. To
bychom také mohli poslat do vězení
odškodněné od
, kteří se

později
dopustili
několika
bestiálních vražd!
A nemohu již vůbec pochopit
jeho mlčenlivý souhlas s tím, co se
děje v tomto státě. Je přece také
politický vězeň, dá se říci, že nám
tuto republiku vybojoval. Tuto? Je
s ní opravdu spokojen? Nebylo by
dobře, aby si konečně uvědomil, že
všichni čestní a poctiví lidé v tomto
státě (a není jich tak málo, jak to
zdánlivě vypadá) stojí za ním,
bouchnout do stoiu a říci "Tak dost"?
A ještě jednu věc by si měl
uvědomit: V tomto státě není zatím
nikdo, kdy by ho mohl nahradit a
proto je jeho povinnost (měl by
parlament odhlasovat takový
zákon) šetřit si své zdraví a pře s
okamžitě kouřit! Měl by si natočit
některý svůj projev a pak si ho
v klidu poslechnout. Věřím, že až
uslyší to své astmatické popadání
dechu, že se zděsí a přestane. A aby
se mu to povedlo, to mu př^je
polepšený kuřán KLIČKA

Áiaerikamzace

s‘chopné lékaře a inženýry, aie
kulturní primitivy. Nespisovná řeč
se stala běžnou, vulgárnost a
sprostota vstoupily do literatury.
Ještě dnes nevědí středoškolsky
vzdělaní lidé, kdo založil Karlovu
univerzitu, ještě jsme se nestačili
vzpamatovat a již zde máme
AMERIKANIZACI
Zatím co Ježíšek vítězně přežil
bolševický tlak, hrozí mu nyní, že
podlehne Santa Clausovi. Naši
televizi zaplavily přiblblé americké
filmy, při kterých ovšem naše
mládež šílí nadšením, základním
měřítkem hodnoty se staly peníze.
Čím víc vydělám, třeba podvodem,
tím jsem obdivovanějším, mafi
ánský boss stojí na nejvyšším stupni
společenského žebříčku.
Svůj nekritický obdiv k Americe
musíme dát za každou cenu najevo.
Na bundy jsme si našili americké
vlaječky, auta pomalovali americ
kými orly. Dokonce i v té hezké
poválečné písničce o dívce s balíč
kem čokolády jsme museli verš "ať

víš, jak se mám u armády“ zaměnit
za "ať víš, jak se mám jůesmamy",
ačkoliv, pokud vím, žádný náš letec
v americké armádě nesloužil.
Přes noc zmizely samoobsluhy a
prodejny, nahradily je Minimarke 'y
a Supermarkety a shopy. Ty Travel
agency bych ještě snesl, ale vídímli v Nymburce na nádraž. Noviny
shop, kladu si otázku, jak duševně
chorý člověk, mohl dostet živnos
tenské oprávnění. Asi díra v legi
slativě. Poctivé firmy, ze kterých
bylo zřejmé, že zde má pan Novák
řeznictví, jsme nahradili nesro
zumitelnými názvy, hlavně, že znějí
anglicky.
Někdo objevil, že Američané
místo Uaosar vyslovují Sízr a už tu
máme autobAsy, ;tF -;.ofvny . fan
díme našemu Nešeni háky- • >u.
Musím se naučit vyslovovat své
jméno anglicky, abych byl světový!
Tak nevím, jsme skutečně tak
pitomí a nebo máme ješu naději, že
se staneme NORMÁLNáMI LID
MI?
KRÁSA

Je to opravdu paradox, že zatím
co ostatní svět nás pokládal za nej
kulturnější národ, my sami se
.máme za blbečky, které musí někdo
vodit za ručičku a na velikém
VZORU ukazovat, jak máme žít.
Před válkou to byla Francie. Kdo
nebyl alespoň jednou v Paříži,
neměl právo pokládat se za kul
turního člověka. A tak jsme jedli
chocolade, pili liguéj-e, dokonale nás
ostříhal jedině coifeur. Dámy
začínaly řídit auta volánem a
v salonech sevpokoušely žvatlat
francouzský o Žaponsku.
Pak přišel náš veliký VZOR A
UČITEL Sovětský svaz. Prostý lid
sice nebyl ochoten akceptovat Dědu
Mráze, převzal pouze "sbornou" a
zálibu v nesmyslných zkratkách
(SUPUAOP), ale jeho nekritickým
obdivovatelům na rozhodujících
místech se podařilo rozvrátit naše
dokonalé, celým světem obdivované
školství. Toto sice dál produkovalo

