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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Ze seznamu obviněných zemřelých ve vazbě /doaid nepub./
Seller František, nar,13.05.1888, §85/1 sabotáž, zem
řel na ca bronchi dne 8.6.1953,Praha-Ruzyně.
Hála Jaroslav nar.14.2•1899, §80 tr.zák., zemřel na embolia arlarae 22.6,1953 v Fraze-Ruzyni,
Kraj íček Ludvík nar.2.11.1911, velezrada, zemřel na
chronic fibrac Tbc,24.7.1953, Praha-Ruzyně
Kafka Josef nar.23*10.1910, velezrada, zemřel na deg.
srdeč,svalu 2.8.1953 v Prgze-Ruzyni.
S h r b e n ý Jan nar.18.2.1924, §85/1 tr.z. sabotáž, zem
řel na rozklad plic 8.8.1953 v Praze-Ruzyni
S ch ej b a 1 Karel nar. 20.12.1897, vyzvědačství, zemřel
na ochrnutí 22.8.1953 v Praze-Ruzyni.
Fialová Anna nar.. 2.1909 , velezrada, rakovina byla
prý příčinou smrti 1.9.1953, Praha-Ruzyně.
Ja. pravděpodobné, že někteří nezemřeli přirozenou smrtí!
í Uvnitř čísla: ------------------~V7HT“

1.Ing.Jaroslav M a t ě j ů: KOS - Klub oklamaných same
tem byl zaregistrován. MV č.j. - 29026/96 R.
2.Vladimír Hajný: Čtenářská anketa Rudého práva z r*1982
3.Stanislav R a j n o ch: K májovým dnům polit, vězňů.
4«Ladislav V a nve k: Umělci - svědomí národa./Svědomí/
5.V.Hajný + Ing,Čestmír Vaško: Dopis státnímu zastupitel
,Předpokl.cena: 2,- Kč
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MIC 47263
Náklad: 50 výtisků
197 3 -1975
1987
ročník
číslo 11

13

Vydává: Vladimír Hbjr_ý" 'Red. Marta Zemanová
ČSA 34, 787 01 Šumperk
rada: Julius A.Varga
Uzávěrka: 10.3.96

V Šumperku, dne 19-11»1995
Vážené

'rajské státní zastupitelství
JO? 13

H r r- d e c

Králové

"Usnesení" bývalé Krajské prokuratury v Hradci Královi pod Č.j.
2 Kn 11/93 ze dne 13*12.1993 vedené Krajskou prokurátorkou JUDr.Ludoslavou Hurychovou v zastoupení Mgr.Tomášem Žučkem bylo velmi obsáhlé a jako
by vyčerpávajícím způsobem moje podání vyřídilo. Bohužel Ihůt? , která
byla stanovena k odvolání /do tří dnů/ mi nedovolila abych mohl tyto zále itosti konsultovat s Ing.Čestmírem Vaško, kterého se celá kauza ves
krze týká a málem byl okolnostmi vyplývj jí čími z aého trestního o známeví^ v dob* totality t*žce poškozen.
Po konzul tocích 3 ním jsem nuem sa dnes obrátit na Krajské státní
sr tupit»lství a vznést námitky jak k n*kterérau postupu Státní prokura* >rou vo v*ci, ale zejména k ?ýpov*dím obou bývalých vyšetřovatelů StB,
juna býv. mjr.Tláskela Stanislava. Abych se přiznal, nejde mi o to
;óda 1 a m* mjr.Ťláskal při výslechu křičel nebo m. nebol d wa už vím i
z jiných svých případů, že sv*deetví dvou estébáků sob* navzájem je na
tolik průkazné, že snad může být pravdou v jejich svědectví i to, že zsis* je kulatá jako placka. Jde mi o daleko závažnější v*c a sice obvině
ní Ing.Vaško Čestmíra na základ* mé ^manipulované výpovědi z vysvědačství, což přirozen* oba účelov* popírají.
3yl jsem překvapen sdílením Mgr.žučka, že "svodek ve své výpovědi
ruižil pouz© v jednom případ* pojmu a termínu """"^apy územních celků
Č33R** s tím, že ho o zaslání txehto map žádal z emigrace ing.Čestmír
’žško....sv*dek byl v průběhu výslechu řádn* poučen dle příslušných ust.
tr.řádu o možnosti doplnění a opravy protokolu a že tohoto práva sv*dek
využil a nechal do protokolu zapsat požadavek vyškrtnutí v*ty, kde se
z .ín^ný termín vyskytoval.. •” Tyto okolnosti jsou al přinejmenším podiv• ?, nebol jsem ei*1 za to a jsem přesvědčen, že né tvi'ZGr í o neochot*
v tnout souvětí o ”£xk mapách územních celků ČSSR”, které ai sám Tlásl IŽiv* vymyslel,mi po dlouhých tahanicích o formulaci nakonec odmítl
. _ Vrtnout. Rád bych si uvedený protokol s:'->á prostudovat» A nejen to v
l
to dopise dokládám podpisem tohoto sd*l@ní Ing.Čestmír i Vaškem, že
i hdejší mjr.StB Stanislav Tláskal zneužil zaprotokolovrn ho teraínu
"•depy územních celků ČSSR®* k vy konstituování důkazů t k dalšímu trestní
ku stíhání Ing.Čestmíra Vaško pro trestný čin vyzvědačství a ne jak se
praví v usnesení z 13*12.1993, že se to nepotvrdilo. Je na pováženou,že
v ťto v*ci nebyl vyslechnut av*dek jehož se to nejvíce týkalo - Ing.Česti'ir Vačko, ale pouze příslušníci StB* kteří si vzáje^n* přizvukovali.
Ing.Čestmír Vaško svým podpisem tíhoto sdělení potvrzuj-»
proti n*mu
b/vrlý mjr.Ti 'skal Stanislav vznesl usnesení o podezření ze spáchání tře
stného Činu p dle |105 tr.z* t.j* z vyzvxdačství. Hlavním nosným bodem
tohoto usnesení byla práv* zneužitá formulace, že si nechal zasílat prá
vě ty "mapy územních celků ČSSR" a z toho m*lo vyplývat, ž 8 snad m*ly
být "důvěrné” Či "tajné", nebol za zasílání turistických míip se usnesení
o podezření z vyzvědačství většinou nepodává* Ve vyšetřovací vazbě, kdy
již Ing.Čestmír Vaško m*l jistých zhruba p*t l@t /za službu v cizím vojku/ se po obdržení usnesení o vyzvědačství a po nahlédnutí do trestního
2/koniku kdo byla sazba 3-12 let ocitl v těžkém psychickém Skoku blízkém
nov o v éiLU zhrouc ení»
r
Závxrem chci konstatovat, že Ing0Cestraír Vaško byl rehabilitován ro
zsudk m Vyššího vojenského soudu Olomouc se sídlem v Přerov* ze všech ob
vinění vyprodukovaných výrobcem politických vězňů býv^lýrv ma jú^prStECŠt
anislř-vem Tláskalem.

S úctou

Ing.Vládim^ř"Hajn&)
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Ir>^.Čestmír Vaško
539 43 Krouna č. 93

O bg.gh:

KLUB OKLAMANÝCH SAMETEM
registrovaný MV CR, čij.
n/S-OS/1-2 9O2g/9^ -R.
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KEPLRŠNÍ "ČMLUVY S RADOU EVROPY u_ I

/diskriminace/

_________
Všeobecné Deklarace? přes O
Dodvodnou LZPS k ÚMLUVĚ s? R.E.
^yri<éyn.3 os^YTöpgt'vjw
HÚ7r poklad pod y odři? Cirinos ti 7.7
1 ^Dh_ Koho .is-te to vlas.tně. valiliJŽL
lf£ PEŤIČE pod.Ved.en^/ch p. prcsl'centoví ČR a Etfropsiz^'komlsi pro
lidská práva.PETICI & přehledem na.
|druhé straně nechte alespoň
!!
rozmnožit a odešlete? přátelům nsv
venkov._ který zám.ěřen£ nezná ! ! ! !

ýy./A?
PRAHA

• Straní 116 ' Sbírka tákonó č. 22/19?
t
i.t. .«■?.

Z.a_ správnos t od povídá_p ■ y-yj

I

Nikdo, nesmi býti

_

svévolné

zbaven ».

■ — ■!■- I

Vzhledem. k. platnosti Všeob,
deklarace a listiny lid, pray
Evropské korná sue pro lidská
práva ve Štrasburku vzniká
otázka proč vůdci SAMETU plat
nost jen neobnovili ?
Místa nápravy souhlasili s
"konstrukci LZPS"aby zcizení
majetku jeětě leyaZíaoyali • ••

V -TJK

I «5
■ , „ ,

■««««—«■

i základních s»obod

.

,

"liELüW ?':ag-á 7 ýH
- ------7T . Q_d 18.3.92

l odeplane vlády, cleno»« c-id»

.

řozhodnury pnimóut opatření k zajištění Volek
; nvnlbö provádění práv j jvOJ,ofl[ odlišných od těch.
I KteréJsou jtž uveJeny » hlavě t Úmluvy o ochraně hJ •
| ských práv 1 tákJaJních tvn'Ood. podepsaně v fljmé
I í. listopadu 1750 (dále .Úmluva*),

dohodly Je na následujícím:

C

Každý dá. te—

i

právo vác
???

ObývSt

■ .
Fůxrdá fyzická nebo právnická osoba má pf jvn pO.
I kojné uříyat J^Gj majetek. Níkdp nemůže byt tbiv-n

| J^ého aiiirtKU ! VliniKQlj •'ds.mýhg ;áiinu \ n
l mínck. Které stanoví zákon 1 obecné tájtdy meziná; rodního práva.

te *e vljftnictJ občanu ttvbo právnických Oidí) ic <íjdieni v Ceike a Slovcnjkc* FcJcritivní Republic»-

í
podepsal: Havel,Dubček, čalťa
| Za vydání svého majetku,ponechání
jkonfískátu došlo ko konstrukcí této
■LZPS s článkem 11, který legslisuje
■ zcizení majetku.
i

Částka JI

' Sbírka zákonů ě. 209/1972

íDodatkový protokol k Úmluvě o ochraně hebkých pra /

úl- Kazdv mí právo Jjijtnit majctelV Li ; t n........
I právo viccii haitnikü mí rtejný zákonný obolí n
ifanu. DvJční jc zaručuje.
"

I

Olinek 17. (I) Kjuídý mí právo vlastnili ;
majetek jak jám. tik spolu s jinými.

Kr.x

*

(2) Zákon jt.inod, který majetek nczbvttiv k taberpečování potřeb cele ipolcčno Jit. rozvoje niroJiMJm I105podařitvf a veřejného zájmu jmi bvt j»n ve i!.i<tImcn l jt.ítu. obce nebo určených právnických osob: *áikun muže lake Jtanovit, že určité věci mohou být pon

Vydáno Spojenými národy
v únoru IQ5i
I. vydáni

(Z)

TT
8.
[jc.rihV.IOg2

p,,-*» 3 ,

^W®SS®aSMBíEr

’ Obecné zásady rnezinér.
I
_________ práva OSM________

<3ne ;

Le<3 e.n 96
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.LISTINA ZÁKLADNlcM rRÁ V A SVOOOD
I tfTWl íllll—. I
■. . - '
:
. "1 zcámaný
-CLIL X~ ° aeffl. KSČ *

LIDSKÝCH PRÁVj

"A”

íhg. Jaroslav MATÉJ’J

lPodrobené byla ko-Jiunis:Vleká LZPS
23/91 Sb preďfsd orána. na z.2/93Sb

deklakace

J

"SAMETEM"/A/

STRANA

řjiwiii<irii«iiwwiii.iiniiJiiiiiirini—íwi rr.;

VŠEOBECNÁ

4

OKLAMANÝCH

li.j

L4

■ ČMIIJVA slouží

Jen Jako vstupenko

do Rady Evropy a k dokončeni
idi skríruinace obětí. Proto není pl
il n ě n í kontrolováno n zajištěno !

‘

íNikdo neměl právo souhlasit s tťrr>,
i Č e ÍZPŠ neo bs ahuje ’"čT .17/ 2 Vě e-o hec - ?
umožnila vstup do Rady Svr.
i né deklarace lidských práv dle sloup- Ia podle od s-. t. 4,5~, & by 1 a 1 i k v i d o v Á~
na a nahrazena LZPS kterou R.E.
\ ce- 1 . LZPS umožňuje? zcizení majetku
|a čehokoliv, protože, to v čl.ll neza nechala doplnit Dodatkovým protokolem./viz PETICI-je to trestný čin!
kazuje.. Je, dovoleno co není zakázáno!
’ TOJHU-.aMwn' uwart
I

.miiiii—Mw.i,,. ,m..

««I.m.ii

■■III. I

■- .JI ».IQ linu ■■! iiji'UM»B.jtai.^'iwiT »wrť ni
I

Důk&g. p-v

Ing. Jaroslav MATÉJÚ
Olbrachtova

.

140 00 Průba 4T*l. 4397046
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■-dá něho

.

•

Požskó r.e'^To~^S7?uiS7,t.'v
0odrŽ'uje "üT-CSUTv s . R».
USNESENÍ
P■ Inietva České národní radv
z.,.-, au ä—.. t auH&AA
ze dne 16. prosince i 992

kterc ohrožuje životy, zdraví nebo značné majet
kové hodnocy,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu živou,
zdraví nebo práv druhých.
Cl. 10

,o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH ?KAV A SVOBOD
(I) Každý má právo, aby bvía zachována icho lid
ská důstojnost, osobní čest, dobra povést a chráněno
jeho jméno.

jako součá’ti ústavního pořádku České reouólikY
rnwrr
> ‘^•MmTrrrmrfTrMfiiifr

Předsednictvo České národní

ruly

se usneslo takto:

Předsednictvo České národe; rady vyhlašuje i.iSTINTf ZÁKLADNÍCH PRÁV A SV03OD jako součást
ústavního pořidau České rcpuau*y.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávně
ným zasanova.um do soukromého a rodinného živou.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávně
ným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě.

Ubdc v. r.

Cl. 11

Důkaz tr.činu na celém národu
v*řejr,Vch činitelů § 15P,,].r>q
.

^Tatg •;? LZPS zák.23/9T S~b a tlÄnkea 1 T ,ktey.
J-ckfllisu.ic žcizefí t^ýfrtkuZHavVk vu~Br0\tČalraž
Käe Je OMLUVA- zák.209/92 Sb s Radou SVropy ?
Federální shromáždění ni základě návrhů České
národní rady a Slovcnsxé národní rady,

HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

uznávajíc neporušitelnost přirozených prav člově
ka, práv občana a svrchovanost zikona.

CLI

navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství
a na demokratické a samosprávné tradice našich náro
dů,

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v prá
vech. Základní jjráva a svobody jsou nezadatelné, nczcizxtciné, nepromlčiceiné a nezrušiteiné.

pamétíivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská
praví a základní svobody byly v naší vlasci potlačová

ny.
vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv spo
lečným úsilím všech svobodných národů,
vycházejíc z práva českého národa a slovenského
národa na sebeurčení,
připomínajíc st svůj dii odpovědnosti vůči oudoucí~ teneracím za osud veškerého života na Zemi
a vyjadřujíc vůli, aby se Česká > Slovenská Federativni Republika důstojné zařadua mezi suty, jez ryto
hodnocy cti,
.......
* usneslo se na této Listin;
jikladníc*. prš .. -vo-

bod:

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytnv k za
bezpečování potřeb cclc společnosti, rozvoie národní
ho hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlast
nictví státu, obce nebo určených právnických osob: zá
kon může také stanovit, že určité věci mohou být pou
ze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sí
dlem v České a Slovenské Federative! Republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito
na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí po
škozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvíastnétú gebo nucené omezení vlastnického
•\rava je možné ve veřejném zajmu, a to na základě zága a za náhradu.

CL2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách
a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, aru na nábo
ženské vyznání.

(5) Daně a-poplatky ize ukládat jen na zaklade zá
kona.

C.. i2

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech
a v mezích stanovených zákonem, a to.způsobem, kte
rý zákon stanoví.

(1) Obydlí jc nedotknutelné. Není dovoleno
do né; vstoupit bez souhlasu toho, kdo v ném bydlí.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí byt nucen činit, co zá/.
. ukládá.
, —...........
a,

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely
trestního řízení, a to na písemný odůvodněny příkaz
soudce. Způsob provedeni domovní prohlídky stanoví
zákon.

CL 3

(i) Základní práva a svobody se zaručují vjem bez

Tímto USNESENÍM publikovaným jako ústavný zákon 2/93 Sb óožlo
k _i'edno3trannéau^nahrazffnx. UMLUVY zák.~209/$Ž Sb bez vědomí
R.eL takže nepln^atelidská práva a. tím nemůžeme. usilovat o vstup
do Evropské UNTE.ý^Ihxážka ke vstupu panem předsedou vlády
nesplanu,íe podsínky a je- potřeba,aby tisk se tinýzaRýval.ftSce
necúižeme podvádět Ř»E. a hlavně oběti teroru» Jde g akcí ’’Klín"!
K dokonání podvodné čknnos ti ted y pos tač ilo pf~e< i.Tlování zákona

CL 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajem
ství jiných písemností a záznamů, ač již uchovávaných
v soukromí, nebo zaaílaných poštou anebo jiným způ
sobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví
zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných
telefonem, tciegraícru nebo jiným podobným zaříze
ním.

Důkazem akce "KLÍN" je? Článek 11,který postrádá,
ustanoveni~že."nikiio nemůže byt zbaven majetku"

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků nu stejný zákonný obsah a och
ranu. Dědění se zaručuje.

'STJNA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

společnosti nezbytné >'O ochranu života nebo zdraví
osob, pro ochranu prav a svobod druhých anebo pro
odvrácení závažného ohroženi veřejné bezpečnosti
a pořádku. Pokud je obydlí užíváno uke pro podniká
ní nebo provozování jiné hospodářské činností, mohou
být ukovc zásahy zákonem dovoleny, též je-li to ne
zbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněné zdržuje na území
České a Slovenské Fedcrativni Republiky, má právo
svobodné je opusuc.

(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem,
jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost stáru, udrže
ní veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu
prav a svobod druhých a na vymezených územích cež
z důvodu ochrany přírody.

(4) Každý občan má právo na svobodny vstup
na území České a Slovenské Federar.vru Republiky.
Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasu.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech
stanovených zákonem.
CL 15

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského
vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své nábo
ženství nebo víru anebo být bez aáboženského vyzná
ní

■'(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby
je zaručena.

(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojen
skou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím
nebo > cho náboženským vyznáním. Podrobnosu sta
noví zákon.

Cl. 16
(1) Každý má prívo svobodné projevovat $vč ná
boženství nebo víru buď um nebo společné s jinými.

Č 1 ánek 11 nxá za t-.áslede-k diskriminaci cca 50»000 obětí a jejich
bř-ípočy nelza- yěŽlt pokud nebude" pla't'it ÚSWVA zák, ^9/92 Sb .
Vzhledem d 3ČŽŠ. v záx.^/95 Sb odmitanY adcrokáti požadovat navrácení
vlastnických práv dle ÚMLUVY a pod tlakem, okresní mafie podle zák.
2/93 Sb/což je LZPS/vlas tnik. nic. nedostáná: zpět.
Právě-, proto- nutno zák.2/93 Sb upravit tax,Že bude v souladu s úílLUVDu
5' pokud k tomu nedojde poton ČR pddvédí a do R.E nepatří-_________
Polsko v rukóch komunistů OMLUVU s R.E.dodržuje- a majetek obote.;- vyu-.lo !
ČR ÚMLUVU nshradila podvodně LZPS- maje-tek obdržel jen"někdo"a president.

tehdy dva výti
sky HP a jeden
Jsem si ponechal.
Presne opsáno z
odeslaného výtisku
V.H.

Čtenářská anketa Rudého práv
Válená čtenářko, válená čtenáři,
spolu s Vámi usilujeme o to, aby se úroveň Rudého
ťtenáři/m i pomocníkem v triích koldodcnnl práci a
k lomu pomohou t Vaše názory a VaSe doporučeni,
pozítří najdete chvilku času a vyplníte ji. Za to I

práva stále zvyšovala, obu ná! list byl nefen zdrojem Informací, ale svým
livotf. Všechny tyto funkce a slulby chceme dále zlepšovat. Jistí ním
proto Vám dnes předkládáme následující anketu o víříme, le dnes, zítra,
za jeli odesláni předem srdečná děkujeme.
REDAKCE RUDÉHO PRÁVA

Pokyny pro vyplnění a odeslání anketního listu
U eštštny otíjek J« oredeno nikollk nožných odpovídí označ®oýcb čfzly. To oíporW, kteri m nejvíc» blili Vátému nšaora B«tx*
t!tu*cL oinsčti i>kroa!kori»t® J « j ( h o č 111 a.
U otíiek, ■ nicht najosn odporždl přvdepsáay, aapLits aa volal
řídký lir > 5 » í i v í r! i r I 11 od po v I d L
Na otisky odpovídajta seal* i ta tit»t> i a p r a v d Iv <■
VyptoBaý a od»tři!«ný nskataf list alofta aa osaačanýcb mtatseh
tak, aby cdrata byla na vrcha zásilky, přelepta na dolotro okraji
lepicí pitkou a vhoďi« nojpoxdíjl do 24. ba rva a 3382 do poštovní
sebránky.
Záíllkn B«saÉmku|ta.
> i
Anketní Hat namnitt« j»odept»ov«t.
\ . 17 .
"'A I-<yZ
1. Jak dlouho Jste čtenářem Rudého práva ?crí$pištH přibližná,
kolik let:
v
X

2 Odkud máte Rudé právo k dispozici. Jak bo nejíastíjl získá
váte?
Máte ho předplacené doma, na pracovišti nebo Jinde------ 1
kupujete sf ho v prodejné nebo u Stánku ................................ 2
odebírá ho nikdo z rodiny nebo spolupracovníků a Vy sí
ho půjčujete .............. -........
(s)
půjčujete sl ho v Čítárně, klubu, restauraci nebo
Jinde -.......................... . ...........—...............
4
nebo ho získáváte jiným způsobem!’
.............................
5

3. Jak často čtete Rudé právo?
Prakticky každý den..... .........
- „------------------- ---- ------- 1
3krát až 4krát týdně.............
_........... —.............. 2
Ikrát až 2krát týdně...............
3
méně často než Jednou týdně’.... —--------- ----- ------ ------------- ®

I

—

zprávy a Informace o dění u nás a ve světě .. ..... - ........ ........
oddech, rozptýlení a zábavu - ..... —...... -••.......... .*>•—
poučení a příklad --- ----------- *......... .................. .....................

I.
i
I
~

v u._____ _
g

11. Každý hledá v novinách něco Jiného. Uveďte, prosím , co Vy
•»ohně p ři čtení Rudého práva hledáte především , a označ 
te p o řa d ím 1 až 3.
Pořadí:

KTi
TA-»

1K.

S /V p

KU

__________ Sí~p

•

27, V k terém k raji je V aše trvalé b yd liště?

—

liště?

- V ä V mi
n w.'

z

~

/

V J O ____
O

lu V -O 'h - Ví
A.

/

to

v ý h ra d y ./

/

je s tliž e nejste se současnou á ro v n í Ruuébc p.’ .'.vi. v . >.
a
nebo m áte k n í nějaké výh ra d y, napište proč nebo ja ké m á 
10.

________________ I

-

do 500 o b yva te l ...... ............................. — .................... .......
1
500 až 2 tisíce o b yva te l .......... - ..... — - ........... — .......................... 2
2 tisíce až 5 tis íc o b yva te l
........
— —.—..3
5 tis íc až 20 tis íc o b y v a te l .. — ----------- ----------------------- ---- -4
20 tis íc až 100 tis íc obyvatel ........
............................. —•—
nad 100 tis íc o b y v a te l ................... .. ’.i
-■ 8

j

tl
VC-_______

f
VpA.a
,

L K y /b o a x

25. Jaké ja Vášo současné zaměstnání?

20. jak ý jo p řib ližn ý p o čet o b y v a tel obca V ašeho trv a léh o byd 

V y p litu co n e jp ie s n ě jl.

I

4. Kolik osob včetně Vít, dospělých I dělí, čte výtisk Rudého
práva, který dostáváte do rukou?
a) Rudé právo vydávané ve všední den čte.......tr.— osob,
b) Rudé právo vydávané v sobolu Čte................. .Ar......... osob.

5. V Rudém právu čtete zpravidla:
většinu článků -................. -............— ..........
1
menší část článků............................ .......... .................... •._______ 2
nebo jen některé Informace? . ................... —--- ------------- ------..^3'
6. OznBčte o každého z uvedených druhé článků a Informací,
které jsou uveřejňovány v Rudém právu, zda Je čtete vždyc
ky, často nebo občas, nebo ja nečtete.
[Zakroužkujte v každém řádku jednu číslici.)
Ctu
vždy
často ob£as nečtu
a) zpravodajství ze světa
1
2
(3)
4
b) zpravodajství z domova
1
2
(í
4
cj Články k hospodářské
politice
1
2
(J1
4
d) úvodníky
1
2
ft
4
e) sportovní zpravodajství
1
2
®
4
f) zprávy o kultuře a umění
1
2
(X
4
g) dopisy a zkušenosti Čtenářů
1
2
ff.
4
h) aktuality z vědy a techniky
1
2
®
4
I) významné dokumenty, např.
stranické, státní a jiné
1
2
(3}
4
J) teoretlckopolltlcké úvahy
1
2
Q;
4
k) články o práci KSC
12
3®
l) články o sociální politice
1
2
(3j
4

7. V následujícím seznamu Jsou uvedeny některé tematické
okruhv Rudého orává. Označtn ti každého z nich >8» éioia

čbsIo

občas,

nečtu

k/cfc,

_I

2

1

2

(3

í) články o technickém roz
voji a technické praxi.

3

Q.

3

8. Jak hodnotíte články a informace v Rudém právu?
Považujete je za:
(Zakroužkujte v každé řádce jedno číslo.)
Rozhodně Spiše
ano
ano
srozumitelné
1
(2J
zajímavé
1
2
včasné
1
2
dostatečně podrobné
1
2
dostatečně kritické
1
2

Spiše Rozhodně
ne
ne
3
1
3®
®
*
3®
3
(4}

9. Jak jzte v současné době »pokojen v celkovou írovní Rudé
ho práva?
jste spokojen bez výhrad -..... -............ - ....... -......
-3
jste spokojen s menšími výhradami —........................ 2
jste spokojen s většími výhradami —............ —..............3
nebó nejste spokojen? —..................................................
®
nevíte, nemůžete ohodnotit.......... - -.................... -................ - 5

pKj^í

14. Ja podle Vašeho názoru obsah Rudého práva přitažlivý pro
mladou generaci?
rozhodně ano __________ ______ ___ _______ _ 1
spíše ano ____________ __ _______________ __ 2
spíše ne ............ ..................... .... ........................ ...... . 3
rozhodně ne . . - . ___ -___ _________ ___ ... (4>
nevím -.................... ................ ................. _ .........
5
15. Jestliže čtete alespoň občas sobotní přílohu Rudého práva
Halí sobotu, napište struční, co v ni čtete n e J č a z t ě j 1 :

.
•
________________________

n
____ A "»A SyVt, /-x^l <x-r-u

2-, Vt»Lx" Q,-rp> A.______________________________________

_ 2 . vOL

'nfo v a

J

_ vX'h'V

•________I

___ H

I

I

18. Pokud Čtete Halé sobotu a nejste s ní spoko|en nebo máte
výhrady, co by sa v ní mělo podle Vašeho názoru zlepšit?
Napište svými slovy,

. SeX»’Ž.UUÍ

*»TAViýjJAIt-SK»

kaT.T

__ I__ l—I
7. Clon vaše děti K0SM1KA v sobotní příloze Rudého práva?
ano, čtou často ................... .......... -...... -......... — 1
ano, čtou občas------------------------------------------------- 2
žádné děti ho nečtou---------------- .----------------------- ®

8. Využíváte nějakým způsobem poznatky tiskané četbou Ru
dého práva? (Zakroužkujte v každé řádce jedno číslo.)
Spíše Rozhodně
ne
ne

Rozhodně Spíše
ano
ano
a) v práci, v za
městnání

12

b) ve veřejné a politické
činnosti
c) v osobním životě

1
1

3®
3
®

2
2

®
4

S. Jak se zajímáte o různé druhy Informací?
(Zakroužkujte v každé řádce Jedno číslo.)

. 2

£
P
i

o
2

E
-2

•

>
(T
1
1
®

zahraničněpolitické
vnitropolitické
ekonomické ./
r .’ ..T

a)
bj
cj
.'i.

o.
2
&
(2;

rs e

7. c
4
4
4

3
3
3

Zde____

přeložte

®

20. Jak Často: (Zakroužkujte v každé řádce jedno číslo.)

<3,

12®

1

ano ___ ...... ..... 1
ne--------------- -®

a) posloucháte
vysílání Cs.
rozhlasu
b) sledujete
programy Cs.
televize

o o ’

C
■5 -O
_

í
u.

P

«7

«-

íS

o

'r c

X o

o <-<

Č.

d Ü7

r. -7

--

~

1

I

13. Domníváte se, Že Rudá právo věnuje dostatečnou pozornost
problémům mládeže?

1
2
(3,
12®

e) články o práci strany a
společenských organizací

a)
b)
c)
dj
e)

TX-g-Kc

.5-,

Ctu
<

a) články zaměřené k plnění
závěrů XVI, sjezdu KSC
b) články o Souboru opaiření
cj ohlasy na kritická vyšloupen! Rudého práva
d) reportáže o lidech naší
doby

12. O čem byzts chtěl být Rudým právem informován víc« nel
dosud? Napište svými slovy.

c

o
CJ

c
z-,

1

1

c) čtete další
denní tisk kromě
Rudého práva?
(ÍJ

2

3

4

2

.
(3J

4

5

2

3

4

5

21. Jste:
muž ..........
žena.......... ....... 2
22. Kolik let Vám bylo pF! posledních narozealnéchl

Vypište číslem: - ------------...... ......... -

$£?___

přeložte
23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
základní bez vyučení -..... -......................
1
základní s vyučením..... ----- ----------------------- -- ---------------------- 2
další bez maturity-......... -............... ........ .—----------—........ 3
střední s maturitou - • .................. . ........ .................... .................
vysokoškolské .............. -........................ ......... -.......... -.............
Qý
24. Jste členem, kandidátem KSC?
ano -............... 1
ne ................... (2)

Spolupracuje
redakční rada

Vedoucí: Petr Komínek
Vedoucí administrace:
Marie Komínková

II
JJ

Vychází dvakrát měsíčné

■

Ctr-intt

produkovali na plátnech kin, na obrazovkách
atd. A dnes - dnes je ostatně vidět, co jste
• schopni nabídnout... Buď americký naivní škvár
nebo starou tvorbu pro socialistické nostalgiky
- tzv. pamětníky, šestý rok po revoluci se dosud
neodvážíte narovnat páteř - máte-li říci slovo ko
munismus, nejde vám, to z huby...
... a Bůh se otočil a hořce zaplakal...
• ... Já bych plakal také!
Ladislav Vaněk

'

"i

i

Sveďte to na stranu.
•
Štěkali jste, když i udavači míuvili o špíně?
Sveďte to na stranu.
Máte ruce od krve?
Sveďte to na stranu.
Lízali jste paty a lhali, hrabali jste a žrali?
Sveďte to na stranu.
Neslyšeli jste, co si štěbetali i vrabci?
Sveďte to na stranu.
Přinutili jste šeptat i děti?
Sveďte to na stranu.

c . 1 1 /9 6

Omlouvali jste zločiny a vynášeli zradu?
Sveďte to na stranu.
Mlčeli jste, i když tráva křičela?
Sveďte to na stranu.
Psali jste, když se i inkoust červenal?
Sveďte to na stranu.
Věřili jste, když ani půlnoc nevěřila svým očím?
Sveďte to na stranu.
Byli jste vždy u koryta?

Měli jste popravené za třísky při kácení lesa?
Sveďte to na stranu.
Děvkařili jste, když se i děvkám stahoval Klín?
Sveďte to na stranu.
Sloužili jste, když i feny zalézaiy?
Sveďte to na stranu.
Šplhali jste, kličkovali, mazali med?
Sveďte to na stranu.
Přijímali jste pocty, když si i kámen odplivoval?
Sveďte to na stranu.
Odsuzovali jste, když se i provaz styděl za

cn

2

Šlapali jste po spu taných
Sveďte to na stranu.
Plivali jste po mrtvých?
Sveďte to na stranu

Rada slouhům

"R es D u b lica"

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

druh Husák vám tehdy na přelomu roku 1989 řekl, že jste si nemohli stěžovat... Vy jste si skutečně neměli důvod stěžovat... s takovou páteří... s takovou morálkou. Dovolím si dokonce tvrdit, že
vám takový stav náramně vyhovoval, měli jste nezpochybnitelné
požehnání, svůj statut socialistického umělce. To vám bylo víc,
než vlastní čest, základní lidská důstojnost. Velmi dobře si vás
pamatuji, vy všichni pomýlení, kteří se dnes, jeden za druhým
chodíte vylhávat na obrazovky televizí. Je velmi dojemné, jak se
nám sugestivně snažíte namluvit, že myslíte.vždy jen a jen na
diváka, posluchače... Ne, ne, milí drazí. Nikdy vám tolik o svého
posluchače, diváka, nešlo - šlo vám o své doživotní hnízdečka...
a o hnízdečka vašich ctihodných a většinou nic neumějících
ratolestí, milánkové. Vaše samozřejmě nadané a ke kumštu před■ určené potomky, nám dnes už též notně vnucujete.
Bylo by to dlouhé poéma, chtít v tomto skromném prostoru říci
I vše, popsat _ten jeden veliký socialistický paskvil, který jste

Opíjeli jste se cizími stzsml a cizím potem?
Všechno, všechno svěďte na stranu, zbabělci
zrádci.
A k!./95

nenos'? zodpovědnost
a nemusí se s jejích obsahem
ztotožňovat.

Wovotel feooisu "Svšdomr
e opětvnemocnid. Vlednubyl
íospitalizovónv Torontuprophcní emliolii, tentokrát je v nemoínid v T&i dg neurologii. Mápoiíze
spálen.
. Redakce.

:
:
I
’
i
1

a

Rodakco zo podrtpsnné články

Oznámení

další krok k odstranění křivd,
spáchaných na venkovu. A tak

Tel./Fax: 0658 372 35

maně se ptáme, kdy dojde k ná 
pravě politických křivd, s nimiž
začali kom unisté a v nichž
pokračují dnešní strany, které by

Pošt. sehr. 70. Pošta 12
738 02 Frýcck-Místek

potřebovaly hlasy venkova, ale ne
jejich účast v životě.
-k-

Redakce a administrace
v České republice:
SVĚDOMÍ

lidových peněžních družstev a členy
bylo téměř 1 500 000. Komunisté,

V.H.

Vydává a tiskne:
SVĚDOMÍ
2096/A Dundas St.W.,'
Suite 4
Toronto, Ont., Canada
M6R 1W9
Tel./Fax: (416) 533 1477
(£> ©'■ ©

Mám právo být prostřední a proto není mojí povinností býti
[ kulturně nadprůměrný, toliko co občan tohoto státu, toliko co
i Čech.
Kdybych se osmělil mluvit k veřejnosti co by umělec, musel
bych zvážit, zda mluvím za prosebníky nebo za umělce nadprů
měrné - to nechť posoudí jiní a není to v tuto chvíli tak důležité,
ponechme stranou tedy uměleckou platformu a podívejme se na
! onu odvrácenou tvář umění - zejména potom umělců.
Velmi dobře si vzpomínám na dobu kolem roku 1 968, kdv jsem
jako osmnáctiletý chlapec se svými vrstevníky cítil skutečně svou
identitu. Velmi dobře si vzpomínám na ty všechny národní a nad
národní umělce (herce, zpěváky, výtvarníky, muzikanty etc.),
' dobře vzpomínám na mnohé z těchto, na ty, kteří za tzv. normaiiI zace honem podepisovali Antichartu, kteří si sypali popel na hlavu,
jezdil si vylepšovat svůj kádrový profil na Festivaly politické písně
8éa podobné komunistické davové akce. Nezáporné! jsem ani na ty.
Ji kteří se nestyděli na kolenou prosit své komunistické chlebodárce
; za odpuštění,.kdy se prohlašovali za pomatené -pomýlené...
Nepochybně nejsem sám, komu dnes připadá komické, tragikoI mické a nejčastéji tragické, když vidí ty neochvějné hrdiny, toto
i naše svědomí národa, producírovat se na obrazovkách našich tele; vizí a v éteru rozhlasových vln. Ano - máme dnes tržní ekonpmiku,
i buďte tržní, vážení umělci. Tehdy se chodilo na trh s kůží... I sou-

kteří venkovu nepřáli, tato
družstva zrušili a peníze i další
majetek zabrali. Dnes má dojít

Grafická úprava:
Milo Komínek

V J
/
f
svoCiOiry nsnocA

k jejich obnově, ale bez majetku ten již je nenávratně pryč. Budou-

Zástupce:
ing. Oldřich Tihelka

. </a

li Kampeličky obnoveny, bude to

Vydavatel a šéfredaktor:
MILO KOMÍNEK

Víte milé sestry a bratři mukiový, osamělý člověk zvláště po té
osmdesátce netrpělivě čeká na náš časopis "Svědomí" a čte jej od
zpráv br. Milo Komínka, promýšlí statě článků br. Ing. Tihelky,
-Prof. Dr. Broma, Dr. Koblihy, Lazeckého, prof. Zeleného a v
hlubokých pravdách článků našich kněží nachází to, co potřebuje.
Klid a viru do dalších dnu! V čís. 5, na str. 22 vyprovokovalo v
rámečku s křížkem - Oznámení - cituji jej znovu: "So smutkem
oznamujeme, čtenářům, že v této zemi zemřela demokracie dřív,
než se narodila!".
A tak si vzpomínám na májové dny před 35-ti lety na Mírově,
kdy byla pro nás velezrádce, na Které se vztahoval parag. 391 tr.
zákona z důvodu čl. 1, odst. 1. amnestie presidenta republiky,
kterým tehdy byl Ant. Novotný!
Mezi tisícovkou nás polititických vězňů tehdy na Mírově, protože
"zločinnost klesala", nastalo z naděje pozdvižení, i když nám
nebyly dodávány noviny. Těmi jsme se živili sami. A tak odd. 2, 5, (
6, 7, 8, 9 a 10, vždy čtyři oddělení balila do deky své věci a byla
odvelena do jednoho rohu dvora. Na kašně, vyvolával poručík
Smrčka jména odsouzených. A tak ti, co byli voiáni, šli s ranci do
středu ke kašně. No, bylo to jak na Božím soudě, protože nikdo
nevěděl co s ním dále bude! A tak se asi tisícovka "muklů” již
roztříděných mimo "čtverky" - kněží a trojky nemocnice, odebrala
do prázdných ubikací. Dohadů a řečí co s námi bude, bylo
dostatek. V dalších dnech se někdo od slušnýcl} "velitelů"-bachařů
dozvěděl pravdu. Amnestie, - půjdete domů!
A tak k tomu 9. květnu 1960, byla vyhlášena na těch
odděleních amnestie! Prokurátor nám řekl - cituji jeho slova:
"Budete valit bulvy, jak jsme tu lidovou demokracii vybudovali bez
Vaší korupce, jak jste se o to snažili Vy!" To byla úvodní slova,
která si z nás mnohý pamatuje, protože jsou dnes tak příznačná
pro mnohé neodvolatelné politiky dnešní doby! O tom čteme denně ■
v tisku, jak z nakradených miliónů a miliard KČ se stává celý národ
chudší! Jen se drát dopředu! Co říkáte p. Dr. Andělí, není Vám
vhod vzrůstající popularita strany DEU a její předsedkyně pí.- Ing.
Hromádkové? Četl jsem vhodný nadnis jednoho článku v R.P. "Motiv vidím jediný, - Stát se slavným předákem vzbouřenecké
frakce"-! To chcete jak v politice u nás tak i v KPV? Jak je to
bohužel nechutné! A tak se raději vrátím ke vzpomínkám. Jak nás
po desítkách odváželi denně k vlakům. Já se dostal s několika
kněžími na řadu odpol. 11.5. Nesměle jsme nastupovali do vlaku,
jehož vozy měly označeny první a druhé třídy, před svým zatčením
jsme jezdili ve třetí. Ale každý z nás tehdy propuštěných, měl
takový divný pocit, že nám někdo v nejbíižšf chvíli poklepe na
rameno, ukáže odznak StSa řekne: "... ia.i^ujdeme!". Pohledy lidí

p e k tc v a t o d liš n ý
n á z o r na p o litik u .

"Naíich hlasů" založených
v r. 1955 a "Vézné" v Kanadé.
Není určen pro vydžlekl
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nynějšího století

Časopis je pokračovatelem
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politických vězňů

VI ■

Na našem venkově byly koncem
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B udou Kumpel íčky?

'

na nás, protože většina z nás
jela v půjčených oblecích a
botách z T.N.P. byly rozpačité
a mezi sebou se před námi
domlouvali skoro šeptem. Take
nás překvapily bezprašné
asfaltové silnice a lány polí, na
jejichž práci včetně iesů jsme
byli zařazováni. S počátku styk
s ostatními spoluobčany byl
dost problematický, mimo
laskavých rodinných vztahů,
které nám vracely teplo a lásku
rodiny i domova. Bohužel, však
u mno-hých byly i tyto za léta
ňa-rušeny a pomalu se sžívaiy.
A tak dnes po těch májových
tři-ceti pěti letech mně utkvěl
Pe-routkův příběh uvedený v
TV, 27. 4. 1995 ve 20. hod. s
ná-zvem "Valčík na uvítanou",
který vypráví o návratu "muklů" z koncentráků! Bohužel, pro
nás starší, či přestárlé už není
vábivý rej valčíku "Na krásném
modrém Dunaji". Pro nás už
zbývají jen krůčky pomalého
tanga, a pro většinu z nás
"Tichý hlas" Fibichova Poemu.
Všem hodně zdraví přeje,
Stanislav Rajnoch,
Uherský Brod
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CONSCIENCE
Nezávislý čtrnáctideník
Roč. Ví., č. 8/1 995

Dr. -A nd e 1 ve ovýc n
95 letech je spíše
Aiooen úcty než vyobcovávání z DEU a
KPV. Co takhle res-

zakládány Kampeličky. Propagoval
je u nás především MUDr. F. C.
Kampelík, žijící na Hradecku. V té
době bylo u nás přes 4 000 těchto

(^Svědomí

