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Hlavní volební slogan DEU mě jasně naviguje koho budu v
letošních volbách volit. Není to u mne samoúčelné. Když si
uvědomím, že Slánského proces byl signálem celé společnosti ,
aby si uvědomila, že je-Ji možno ze dne na den postihnout i
generálního tajemníka KSČ co potom s obyčejnými lidmi se mů
že stát? Stejným signálem bylo ponechání JUDr.Horvátové na
místě soudkyně, aby si nejen celá justice,ale i celý národ
uvědomil, kdo v tomto postkomunismu bude mít hlavní moc.VH.
Političtí vězni zemřelí ve vazbě /dosud nepublikováno/.
Čičko Štefan, nar.30.12.1905, zákon č.231/48 Sb., zemřel
na rakovinu jater 16.5.1951, nemoc.Bratisla.
B e n d e Gejza, nar. 10.10.1908, zákon č.231/48 Sb. , sebe,
vražda dne 29.7.1951, věznice Bratislava.
Horský Michal, nar.12.3.1919, zák.č.231/48 Sb., sebe
vražda oběšením dne 23.3.1954,věz•Bratislava.
Lu k a s Karel, nar.16.2.1897, nezjištěno, ochablost sr
dečního svalu, 19.5.1949, věznice Praha-Ruzyně.
L o t r e k Ferdinand, nar.11.2.1892, nezjištěno, zemřely
na zánět ledvin - mučen 10.12.1949, Pha-Ruzyn.,
H o n s Josef, nar.2.3.1913, nezjištěno, degenerace srde
čního svalu, zemřel dne 6.7.1951, věz.Praha-Ruzyň.
Vltavská Jarmila, nar.15.11.1887• velezrada, zemře
la na tělesnou slabost - infarkt dne 9.12.
1951 ve věznici Znojmo, nemocnice Brno.
Uvnitř čísl«:------------------------------- - ----- Považován:'
od
1. Dagmar Mráz o v á: Odpověď na dopis ředitelky kan
celáře předseiy vlády, ze dne 16.2.1996.

2. Petr Skála: Možnosti národního státu./Ned.Hlasatel/
3.1nna M i r o v s k á: Pogrom v Holešově./Roš chodeš/
4. Věra Háj ková: Judaica Olomouciensis.
5. Vladimír Hajný: Dopis předsedovi vlády V.Klausovi.
Předpokl.cena: 2.- Kč
vycházelo
obnoveno

MIC 47263

Náklad:. 50 výtisku

1 9 7 3 - 1 9 7 5
1 9 8 7 <^ročník 13 číslo 15

Yydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Šumperk

Red. Marta Zemanová
rada: Julius A.Varga

Uzávěrka: 7.4*1996

Možnosti národního státu

Československo za I. republiky čerpalo z možností, které dává jedině
národní stát a výsledkem byl růst všeobecné prosperity nesrovnatelně
vyšší než kdekoli jinde na světě v té době. Fašismus a komunismus zničily
Čas od času přináší Hlasatel články, které jsou ‘tabu’ pro ostatní
tuto prosperitu a dnešní neokomunismus zničil nakonec i samý stát.
íoviny a masová média vůbec, zejména ty oficiální v dnešní neokomunisPříklad I. Československé republiky sloužil jako vzor ostatním malým I
ické České republice a ostatních neokomunistických zemích. Že jsou to
státům Evropy, které dosáhly podobné prosperity, ale s 50-letým ■
/šechny deníky a mnohé další, kromě Necenzurovaných novin, možná
zpožděním. Jedná se o Dánsko, Norsko, Rakousko a Finsko, které k ;
letřeba opakovat.
tomu nepotřebovaly ani tzv. velký trh, ani Evropské společenství. 1
Současná tématika ovšem není nová a objevovala se periodicky v
Nepomohlo jim ani UN, ani NATO, ani neokomunistická privatizace s i
minulosti. To znovu dokazuje, že s ohledem na zájmy lidí a jejich osudy
jejich převáděním národního vlastnictví do rukou cizinců. Byly to
se nyní neděje “nic nového pod sluncem”, jak praví staré české rčení.
Považovat současný stav věcí ve světě nebo v Čechách samých za nový a ' přirozeně výhody národního státu, které jim pomohly tam, kde jsou dnes
i ne na úrovni malých států, které se nechaly nalákat do evropských
převratný či dokonce prospěšný může jen ten, kdo nemá pro nedostatek
struktur. Když byly nakonec vtlačeny do ES všemožným nátlakem,
malosti s čím porovnávat nebo prostě nechce.
Rovněž zakazovat výměnu názorů jakýmkoli způsobem není nic K /stupují tam jednotliví óbčané těch států bohatší než Němci, což je
nového. Ta mnohá zakázaná témata čili ta všechna ‘tabu’ o nichž není ani
rozhodující.
Dnešní neokomunismus v České republice není tedy návratem k I.
vidu ani slechu, kterými chce neokomunistický režim a jim organizovaný
•epublice a její prosperitě, ale návratem k ubohosti a ponížení Českého
tisk, rozhlas a televize omezit znalosti a rozhled obyvatelstva, tu již byla
íároda za dob habsburské monarchie nebo za socialismu a komunismu. .
také dříve. Zdálo by se, že nejsmutnější je, že tisk, rozhlas a televize si
určují samy o čem psát, co mluvit nebo co ukazovat. Pravdou zůstává, že
Ztráta prosperity za fašismu, komunismu a neokomunismu je pádným
ne lidé, kteří v tisku, rozhlasu a televizi pracují jsou tou brzdou, avšak ti,
důkazem, že dvěma pánům, cizincům. všeho druhu a vlastnímu
kteří masová média vlastní, tedy cizinci a neokomunistická vláda,
obyvatelstvu, najednou sloužit nelze. Ideologická seskupení, fašismus,
parlament, včetně prezidenta.
komunismus a neokomunismus slouží a sloužily nadnárodním klanům,
Zákaz volné výměny názorů na otázky životně důležité pro obyvatel
ať již to bylo Německo jako 3. říše, Sovětský svaz a socialistický tábor
stvo je neklamným výrazem nesvobody. Svoboda, zejména svoboda
nebo nyní znovu Německo pod pláštíkem jako Evropské společenství.
tisku, zaručuje ríhopak široké pole názorů. Svoboda však není pot ouchlé
300,000 Čechů a Moravanů však nepoložilo životy v boji proti fašismu
mlčení k otázkám, na které se každý ve veřejnosti ptá.
a dalších 300,000 Čechů, Moravanů a Slováků neobětovalo své životy a
Svoboda projevu a další svobody dnes zakotvené ve Všeobecné
zdraví v boji proti komunismu, aby nakonec neokomunismus přivedl
deklaraci lidských práv jsou tedy jednou z možností, které poskytuje jen
národ znovu do područí ideologů novodobé mezinárodní totality
nezávislý národní stát.
schopné jen ožebračování’českého a moravského obyvatelstva. Neoko
Národním státem byla I. Československá republika a historicky český
munismus, nejen v České republice, se ukázal jako mezinárodní skandál,
stát, který de facto skončil volbou Ferdinanda Habsburského za českého : systém na zničení prosperity, i jen nadějí na jakoukoli prosperitu,
krále v r. 1526. Ztráta české státnosti pak byla definitivně potvrzena po ! samostatných národních států. Nepřetržitý pokles životní úrovně
bitvě na Bílé Hoře v roce 1620.
• obyvatelstva po celou dobu trvání neokomunismu je toho přesvědčujícím
Od roku 1939 národní český stát neexistoval, i když třeba v čele státu
důkazem. Podobný^je osud malých států v Evropě, které již vstoupily do
byla nebo je vláda složená z Čechů nebo z Čechoslováků. To je rozkvět
Evropské unie. Statisticky ukazují, že i z jejich potu těží jen Německo.
Kdyby Česká republika byla nyní nezávislý národní stát, prosperita by
všech vrstev obyvatelstva.
To je jen s málo výjimkami historická pravda o národním českém státě
se byla už dávno vrátila, tak, jak se brzy vrátila do I. Československé
Přemyslovském a také ó I. Československé republice. Prosperitě a
republiky. V I. Československé republice také nebyla žádná kriminalita,
svobodě se těšily i menšinové národnosti, ba ty byly i ve vládě.
zatímco v dnešním neokomunistickém režimu je tolik lidí v kriminále
V I. Československé republice se mohlo psát a také psalo o všem, tedy i
jako snad nikde v Evropě. Stupeň korupce v dnešní vládnoucí špičce se
o výhodách a možnostech národního státu. 3 o je velký rozdíl od
vůbec nedá porovnat s I. republikou a její špatný příklad táhne ke
dnešního neokomunistického režimu.
kriminalitě ostatní.
a>.«> . vtumui z meuisKu íniuímovani ouyvateistva není také
Rozdíl mezi I. Československou republikou a dnešním neokomunisnový. Koncem minulého století se také nesmělo psát o českém národním
tickým režimem je tedy rozdíl mezi párodním státem za I. republiky a
státě, ale mnozí autoři, jako třeba Jan Neruda, dokázali obejít rakouskovládou pracující pro lidi ve státě, a sluhou nadnárodních konglomerátů, v
uherskou cenzuru a přesvědčovat o tom, že o národní stát je nutno
podobě dnešní neokomunistické vlády, parlamentu a prezidentem,
usilovat. Již dávno před tím věděl Karel Havlíček Borovský, že
pracujícím pro cizí zájmy ještě dříve, než zničí i vnější podobu státu jako
monarchie jen českého člověka využívá.
samostatný a vydají ho na pospas vychytralcům v mezinárodní oligarchii,
Sto let před Nerudou, Jan Vavák psal o tom, že každý Čech ztratil tím,
kteří dělají vše jen pro své vlastní obohacení.
že český národní stát podlehl vnějším tlakům. Věděl, že lepší budoucnost i
O další oblasti, která je’v neokomunismu v České republice ‘tabu’, o
těch nejchudších, je jen v obnovení české státnosti a českého ducha.
tom jak by život v Čechách vypadal, kdyby došlo ke “vstupu do Evropy”,
Přínos civilizaci v osobě a díle Komenského byl také výsledkem, byť
příště.
snad tím posledním, existence českého národního státu. Pedagogické
principy, popsané v jeho knihách, jsou i po 350 letech dosud
neuskutečněnými představami učitelů všech úrovní na celém světě.
Historický národní český stát v době svého zániku v roce 1526 dospěl k
metám, na které se ve světové historické literatuře raději zapomíná,
neboť autory nyní známých knih v tomto oboru jsou jen cizinci. Již jen
skutečnost, že morová epidemie se jak by zázrakem vyhýbaly Čechám,
svědčí o relativně vysoké prosperitě ve srovnání s ostatní Evropou a
světem vůbec.
Vznik I. Československé republiky byl pak tak uskutečněním
dějinných aspirací českého a slovenského národa. Jak se předpokládalo,
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Kdsže ty loaské sxěhy jsou. Na tuhle
konferenci jsem se nedostal, ale jed
nou jsem byl požrán svými mladými přá
teli^- šumperskými disidenty na jakou
si městskou radu OF. Myslím, že již
chápali,že jim zvoní umíráček a že až
na jednoho budou všichni nekompromis
ně odstraněni. Právě těmi, kteří na
té schůzijiž suverénně rozumovali o
všem možném, zatímco jim estébáci pod
nosem pálili tajné materiály. Paní", kte
rá o tom přišla referovat byla nekom
promisně okřiknuta. Tito lidé mi za ko
munismu nebyli známi žádným odporem. Y
půli schůze jsem se zvedl a zhnuseně
odešel. To už jsem věděl - volím HOS.VH

s '■.
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Pogrom v Holešově
V neklidných měsících po svržení rakouské
monarchie byla česká města svědky antisemit
ských demonstrací, z nichž některé přerostly do
pogromu. Za zmínku stojí především události v
Praze a Holešově. V Praze došlo k demonstra
cím, spojeným s rabováním židovských obcho
dů, nejprve v květnu 1919, a pak v listopadu
1920. Tehdy dav přepadl židovskou radnici
(kde dočasně sídlili uprchlíci z Haliče), demo
loval nábytek a obrazy a zničil část obecních
archivů. Násilnosti dosáhly lakových roz
měrů, že se americký konsul rozhodl vzít
radnici v ochranu (nechal na ní vyvěsit vlajku
USA). K nejostřejším útokům došlo v Hole
šově už prosinci 1918. V den, na který připadl
pátý den svátku Chanuka (3.-4. 12.), zaútočili
příslušníci vojenské jednotky z Kroměříže spolu
s místním davem na bývalé ghetto. Zničili řadu
domů, jejich obyvatele oloupili a zmučili, dva
Z nich připravili o život.
K 85. výročí holešovského pogromu přináší
me (pro potřeby Roš chodešupravenou) ukázku
ze závěrečné kapitoly dokumentární novely INNY
MIROVSKÉ Den pěti světel.

Řeč doktora Donatha, zastupujícího poško
zené Židy, byla sice strhující a vylíčila vinu
obžalovaných, jenže jen potvrdila to, že opatr
nost doktora Boria byla na místě. Taková Donathova slova, jako že "obžalovaní nejsou
vlastními viníky, na lavici obžalovaných měly
by seděli úřady, městská rada v Holešově, So
kol, Národní výbor a nezodpovědný tisk", vy
volala v sále rozruch.
Avšak řeč obhájce obžalovaných doktora
Bartoňka byla balzámem na zbytky pochroumaného svědomí. Byla oslavou demokracie a
obviňovala Židy, kteří za války "byli reklamo
váni nebo seděli v kancelářích, čeští lidé však
krváceli na frontách..." Publikum v tu chvíli
strnulo, aby v zápalu neřekl, že krváceli za
Rakousko-Uhersko a za císaře pána. Ale dok
tor Bartoněk byl zkušený advokát v obhajobě
a argumentoval i jinak: "Bolševictví," hřímal,
"rozdmýchané hlavně Židy za-hranicemi, a je
jich nepřátelské chování ke všemu pořádku
jistě spoluzavinilo způsob výbuchu těchto na
shromážděných látek.”
Obhájce Židů tedy svému kolegovi přece

napřed přikývla. Ale když měla říct, čím jí
konkrétně lupiči pohrozili, koukla na lavici
obžalovaných a řekla napřed tiše a pak na
požádání soudce hodně nahlas, že žádná po
hrůžka nebyla a že šek na všechny uspořené
peníze podepsala dobrovolně. Její pořád ještě
nemocná dcera Terezie to jen potvrdila. Obě se
chovaly divně a na publikum udělaly nepřízni
vý dojem.
Nejnepříznivější dojem ale dělal jednaosmdesátiletý Abraham Grätzer Protahoval přelí
čení, protože, jak uvádí protokol, "výslech
svůj přerušoval svědek častým pláčem a vzlykotem. Na otázku předsedovu, jaká jest jeho
škoda, praví: ,Nelze ji nahraditi! Mého syna
mi nikdo nemůže vrátiti!”
A už úplně nevhodně jednal svědek Hubert
Elšik, který si dovolil upozornit vysoký senát,
že vyšetřující soudce se zajímal jen o finanční jen připomněl, že na frontě bojovalo 100 ho
lešovských Židů a 13 z nich zahynulo. A že
škody, jako by nedošlo k dvěma vraždám.

Vyšetřování holešovských protižidovských
bouří trvalo půl roku. Na procesu, zahájeném
v pondělí 21.7.1919 před zvláštním senátem
krajského soudu v Olomouci, bylo patnáct
obžalovaných obviněno "z úmyslného poško
zení státního telefonu a telegrafu, z dokonané
loupeže, že s více ozbrojenými lidmi vtrhli do
domů, bytů, obchodních, živnostenských i
továrních místností a tam vykonali násilí dílem
na jejich majitelích a jejich domácích lidech,
dílem na jejich majetku, že odňali, ozbrojeni
jsouce puškami a jinými zbraněmi, uzamčené
movitosti, peníze, skvosty, prádlo, šatstvo,
zařízení bytů i obchodů, že patrolovali na uli
cích a postavili se ve střelecký roj, aby pacha
telům pomáhali." Žaloba obsahovala 78 stran.
František Bakala, Stanislav Hluštík, Alois Ho
lík, Jan Houžva, František Hradil a další byli
obviněni ze zločinů veřejného násilí, loupeže
a krádeže a "z přestupku § 36 zbrojního paten
tu". Proces trval osm dnů.
Publikum se docela bavilo, když Stanislav
Hluštík tvrdil, že je naprosto nevinný a jen
podlehl svodům nádražní hlídky, která před
radnicí rozdávala zájemcům zbraně a ostré
náboje.
František Hradil si prý v opilosti ani ne
všiml, že se zúčastnil "revoluce". Až když si v
Bergově obchodu vzpomněl, že slečna Hoško
vé toužila po látce na šaty, tak své slečně chtěl
udělat na Mikuláše dárek a odnesl několik što
sů látky. Nemůže za to, že Berg protestoval
a že ho museli s Leopoldem Prusenovským ně
kolika ranami uklidnit.
Ještě zábavnější byly svědecké výpovědi
poškozených Židů.
Emilie Kappová na otázku, jestli len šek na
deset tisíc podepsala pod nějakou výhrůžkou,

Renesanční šachová synagóga v HolcAovč (kresba A.Krejča)

"Copak," pokynul Elšik k lavici obžalo
vaných, "tu nejde o vrahy, ale jen o kapesní
zloděje?" Předseda senátu na tyto "nenáležité
poznámky o vyšetřujícím soudci" upozornil
tohoto obyčejného stolaře, že na "obvinění
soudu jest trest dlouholetého žaláře".
Osmý den, v úterý 29. července, se v
soudní síni shromáždilo četné obecenstvo z
Holešova a Olomouce. Vyslechli řeč státního
zástupce doktora Boria. Byla krátká. Bez
velkého zápalu. Připomínala spíš úřednickou
zprávu než obviňující projev. Asi si pan doktor
nechtěl kvůli několika desítkám holešovských
Židů popudit veřejnost. A taky kdo ví, jak ten
život v mladé republice bude pokračovat. Tak
že ve své závěrečné řeči prohodil i několik
slov na obhajobu těch, které měl jménem státu
žalovat. Zdůraznil, že kromě Očadlíka a Houžvy se nikdo ke svým činům nepřiznal a vět
šina ostatních v opilosti nevěděla, co činila.

několik svědků obhajoby uvedlo, že naopak
někteří z obviněných o sobě sami tvrdili, že
jsou bolševici.
Doktor Smrček obhajoval obžalované zdů
razněním, že Židé nejen mluví převážně ně
mecky, ale všechny jejich děti už od čtyř let
chodí do školy, a to německé. A na závěr řekl,
že "na lavici obžalovaných měli zasednout Ži

dé, kteří vyzývavostí svou demonstraci vyvo
lali... a jest neslýchané, aby zástupce soukro
mých účastníků obviňoval úřady nebo úřední
osoby..."
Ve čtvrtek 31. července byl přečten rozsu
dek. Na zločiny, z kterých bylo 15 obžalova
ných obviněno, stanoví trestní zákon tresty
odnětí svobody na 10, 15 a 20 let. Uznáno
vinnými bylo 13 obžalovaných’, odsouzeni byli
každý v průměru na 2 roky žaláře. Ncjvyšší
trest byl vyměřen Stanislavu Hluštíkovi, jenž
byl odsouzen "do těžkého žaláře na 5 let,
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zostřeného tvrdým ložem čtvrtletně, k pokutě
10 Kč, v případě nedobytnosti do 24hodinového vězení, ke ztrátě volebního práva".
Časopis Haná všechny tresty považoval za
kruté. Ostatní domácí tisk se o procesu jen
zmínil a o pogromu už pak nic nenapsal. Za
hraniční tisk se divil, že byly vyměřeny tak
nízké tresty. Jenže kdo se zajímá o zahraniční
tisk?
A většina židovských rodin se chystala, že
se z Holešova, kde jejich předkové sídlili od
patnáctého století, odstěhují.

obcí. Tak jako dávali do rukou gestapa sezna
my místních židů, Sokolů, sociálních demo
kratů, komunistů i dalších protinacisticky ori
entovaných lidí.
Oni a především oni byli na počátku všech
těch hrůz, o nichž velmi stručně vypovídá dal
ší fotografie olomouckého souboru. Je na ní
pamětní deska z roku 1990 s tímto nápisem:
Na tomto místě stála synagóga, která byla
místními nacisty v první den okupace 15.
března 1939 do základů vypálena. Nacistické
genocidě padlo za oběť 2.272 příslušníků zdej
ší náboženské obce. - Židovská náboženská

Jaké byly další soudní peripetie případu? Ve
dvacátých letech proběhl divizní vojenský soud
v Olomouci s jednadvaceti vojáky, účastníky
pogromu, na kterém četaře Antonína Adamčíka odsoudili na 8 let těžkého žaláře a Bedři
cha Koláře na dva roky. Adamčík, Kolář a
další se odvolali k Nejvyššímu soudu, ale ten
odvolání zamítl a rozsudky potvrdil.
Ze 75 žádostí o náhradu škod v celkové
částce přes půl miliónu korun, která byla po
tvrzena oficiální komisí, bylo vyhověno jen 17
žádostem a vyplaceno 90.075 korun. Ani koru
nu nedostali Grätzerovi, ani Naschovi, ani
Grünovi, ani Františka Grúnbaumová, které
zavraždili syna a které úplně zdemolovali ob
chod a dům. V průběhu dvacátých let se ně
kolikrát bezvýsledně obracela na úřady se
žádostí o náhradu nebo aspoň o finanční pod
poru. Až jí konečně v roce 1934 Presidium
zemského úřadu v Bmě odpovědělo, že se
žádost zamítá, protože "nejde o válečnou ško
du, nýbrž o škodu vzniklou protižidovskými
demonstracemi".
Není divu, že už v roce 1921 z 853 míst
ních Židů zbylo jen 120. A ten počet se ne

obec Olomouc.
Řada z těch, kteří podněcovali nenávist,

zvýšil ani k roku 1939.
Novela Irmy Mirovské vychází na pokračo
vání od 24. čísla Českého dialogu, ’čtrná
ctideníku pro Čechy doma i ve světě". (Časopis

je k dostání v prodejné Lidových novin na
Národní třídě, nebo jej lze předplatit v redakci
na adrese: K lipám 24, 190 00 Praha 9.)

JUDAICA
OLOMOUCIENSIS
Přede mnou leží krásný dárek - soubor fo
tografií nazvaný Judaica Olomouciensis, který
s doprovodným tříjazyčným textem sestavili
Miloš Dobrý a Jaroslav Klenovský. Zachycují
náhrobní kameny s hebrejskými nápisy, inte
riéry modliteben i jejich velmi ošumělé ze
vnějšky, památníky a další židovské paměti
hodnosti Olomoucká.
Nad jedním ze snímků mi zatmulo. Je na
něm olomoucká synagóga. Vlastně jsem si ani
nepamatovala, že byla tak krásná, ačkoli jsem
kolem ní chodila po několik let do školy. Za
to mám živé v paměti dýmající trosky této
budovy, jak jsem je viděla 16. března 1939.
Den předtím .ji zapálili místní henleinovci,
ordneři, olomoučtí nacisté. Tak jako spálili
synagógy a modlitebny v desítkách dalších

plenění a vraždy, se organizuje v "sudetoněmeckých landsmanšaftech" a nyní dokonce i u
nás v sudetoněmecké politické straně. Jistěže
nebyli všichni stejní. Kdo žil na národnostně
smíšeném území, pamatuje i slušné Němce.
Jenže volby z konce třicátých let vypovídají o
tom, že většina smýšlela jinak. Sedmdesát
procent sudetských Němců volilo Henleinovu
nacistickou stranu. Logika myšlení i historic
kého vývoje svědčí pro to, že právě z těchto
řad se rekrutují ti, kteří volají po "odčinění"
odsunu Němců a návratu jejich majetku. A
teď nejnověji se dokonce někteří z nich snaží
udělat z obětí nacismu rukojmí svých poža
davků.
Věra Hájková

MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE V KYJEVĚ
Kešer (hebrejsky pouto) je název projektu,
jehož prostřednictvím chtějí američtí Židé

pomoci těm lidem v bývalém Sovětském svazu,
kteří po letech strachu, izolace a státního
antisemitismu touží znovu žít podle svého pře
svědčení -jako Židé. Židé, kteří i v době glasnosti a povolené emigrace zvolili diasporu, ale
zároveň se nechtějí zříci víry a tradic předků.
Jaká je konkrétní náplň programu? Ame
rické obce navazují kontakty hlavně s menšími
a potřebnějšími komunitami v bývalém SSSR.
Američtí židovští učitelé a odborníci z nejrůz
nějších oborů jezdí do země a snaží se předá
vat své znalosti a zkušenosti. Finanční pomoc
Kešeru umožnila zájezdy Židů do Ameriky,
z USA se do knihoven a škol bývalého SSSR
posílají vzdělávací materiály, překlady hebrej
ských textů, knihy o historii a židovská litera
tura, Kešer podporuje překlady hebrejských
textů do ruštiny, uspořádala sbírku na vyba
vení redakce židovských novin v Rize atd.
V rámci programu Kešer se od 22. do 29.
května 1994 koná Mezinárodní setkání židov
ských žen v Kyjevě. Mohou se ho zúčastnil
všechny ženy, které se ztotožňují s cílem
konference (navázat a upevnit pouto s Židov
kami z bývalého Sovětského svazu). Pro účast
nice budou připraveny přednášky a semináře
o judaismu, historii a židovských zvycích a
program má být také jakousi průpravou na to,
aby ženy byly po návratu schopny zužitkovat
své poznatky v práci pro domácí komunity.

Bližší informace u paní Benešové (WIZO,
Maiselova 18, Praha 1, 110 01).

PŘED PADESÁTI LETY
V prosinci 1943 uložila terezínská komandatura vězňovi Jindřichu Weilovi, který před
válkou pracoval ve filmovém průmyslu, aby
připravil Bcénář propagačního filmu o ghettě.
2. prosince poslal československý konzul
v Lisabonu Čejka do Ženevy zprávu o balíč
cích se sardinkami, které vypravil konkrétním
osobám do Birkenau: v září 504, v listopadu
již 2.003. Do Terezína jich v listopadu poslal
8.865. Vězni dostali jen desetinu balíčků.
3. prosince uveřejnil londýnský časopis Če
choslovák stať Smrt 3 miliónů Židů v Polsku.

5. prosince si zapsal Egon Redlich do dení
ku: Byl jsem u německého fotografa. Chtějí

snímky vedoucích ghett.
10. prosince si napsala Eva Roubíčková do
svého deníku: Mezitím nás počítali ještě tři
krát. Edelstein a Faltin, vedoucí evidence, byli
zavřeni, prý pro podvody, které dělali s lidmi
při transportech. Zkrátka, sčítání nesouhlasi
lo... Pak bylo ještě sčítání podle písmen. Na
čtyřech místech seděli Němci a před každým
byla fronta. Tam jsme museli osm hodin čekat.
Pak odevzdat legitimaci.
14. prosince odpověděl Eichmann němec
kému ministerstvu zahraničí na jeho urgenci,
že není důvodu povolit návštěvu zástupci Dán
ského červeného kříže v Terezíně dříve než
na jaře příštího roku.
14. prosince byl německému ministerstvu
zahraničí sdělen Hitlerův pokyn aktivizovat
protižidovskou propagandu. Začal se připravo
vat velký protižidovský konkgres.
15. prosince vyšla ve švýcarském časopise
Volksstimme zpráva o zavraždění 70.000 Židů
v Kijevě. Švýcarský tiskový inspektor vyslovil
listu veřejně důtku s odůvodněním: Jde o za
hraniční greuelpropagandunejhoršího druhu.
15. prosince byl z Terezína vypraven deportační transport s 2.504 vězni do OsvětimiBirkenau. Umístěni byli v úseku Bllb, v rodin
ném táboře terezínských vězňů. Osvobození
se dožilo 279 z nich. S tímto transportem odjel
i první židovský starší Terezína, Jakob Edel
stein. V Osvětimi byl uvězněn v bunkru bloku
II v kmenovém táboře.
16. prosince zdůvodňoval Himmler elitě
německého válečného námořnictva ve Výmaru,
proč dal rozkaz vyvraždit židovské ženy a dě

ti. Kdyby nechal dopustil, aby židovští synové
dorostli v muže, zachoval by se jako slaboch a
zločinec vůči německým potomkům.
18. prosince odjel do rodinného tábora v
Birkenau druhý terezínský transport. Z jeho
2.503 vězňů přežilo 449, relativně nejvíce ze
všech terezínských východních transportů.
Na konci prosince bylo v terezínském ghe
ttu celkem 34.655 vězňů, z nich bylo 3.031 ve
věku do 15 let a 8.735 bylo nad 65 let. Mimo
Terezín žilo v protektorátě 8.485 Židů.

V roce 1943 zemřelo v terezínském ghettu
12.615 vězňů, nejvíc v lednu - 2.467, nejmé
ně v září - 423. Sebevraždu spáchalo 164 osob, z toho 81 zemřelo. V terezínském krema
toriu bylo spáleno 12.967 mrtvých vězňů.
Připravil M.K.
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V Šumperku, dne 11. únore 1996
Vážený pan
Předseda vlády ČR Prof.Ing.Václav Klaus CSc.
Předsednictvo vlády -Praha
Vážený pana předsedo vlády!

222030 64 Kč

Promiňte mi, že se na Vás obracím vs vxci, která vlastně je snad
jen v kompetenci jedinY Ústavního soudu. Jste všrk předsedou vlády za
níž byl přijat zákon jehož vyhlášení se odehrálo pod Č.jék. 195/93 Sb.
Také vím, že jste rozhodný odparce dalších restitucí m.j. proto, že by
mohlo dojít k prolomení bájné hranice 25.února 1943. Tedy vězte pane
ministerstý předsedo, že toto rozhodnutí jež výše cituji a jež se týká
t.zv. zákone o půdx, prolomilo tuto hranici a sice vex směru opačném.
Va sm"ru nového vyvla3tnxní a to za podmínek, které zákon č.90/47 Sb.
ab3olutn* zakazoval. I komunistický stát, když už se jednou rozhodl
vyvlastňovat za náhradu, tedy kdy postupoval podle známých zlodějských
cen, okrádal občany plošná a všecnny stejně /ovšem a výjimkou nomenkla
tury/, t.j. nevytvářel dvě kategorie občanů již ze zákona jak se Vám to
podařilo v zákon* č. 195/93 Sb.

Již všichni vrabci na střešé si cvrlikají, že tento zákon upravu
je rozdílný právní režim poskytování náhrad občanům a jíž v samotném
zákon* o půd* je zamontováno^ značná disproporce ve výši náhrad pro pří
děle© 8. ostí.tni občany ČR. Tím je flagrontn* porušeno nakolik základní
ch lidských práv a tím porušuje i Úmluvu s Radou Evorpy, která prohla
šuje, že soukromý Majetek není zcizitelný. Pokud by příd*lci byli zvlá
štní menšinou ve společnosti, kterou s takovým úsilím budujete, vYzte,
že i na ná3 se mají vztahovat stejné zákony k odnímání majetku jako
ktcrýmkoliv jiným občanům naší republiky.

Pane ministerský předsedo, §24 zák.č. 90/1947 Sb. zcela jednoznač
ná, poněvadž byl vytvořen demokratickou exekutivou stanoví s odvoláním
na jeho text toto: *Příd*lci jsou povinni podle rozhodnutí fondu přene
chá ti přidělený majetek státu, zemi, okresu, nebo obci pro veřejné úče
ly» pro které by mohl b/t majetek vyvlastn^n a to za náhradu stanovenou
na základ^ přídělové ceny /úhrady/ se zřetelem ne stav majetku v dob*
přenechání; stejně 3e ureí náhrada za přidělený majetek, dojde-li jinak
k jeho vyvlastn^ni. Tohoto^ustanovení nelze_použí ti^uqlyne^li ode_dnex
kdy^bylo pro ngbyyatele^ylozeno^Ho^věrejne^knihy^ylastnicke^grayq^Zžóoa
’mnou.
Tím, že Vašě exekutiva připravila a parlament schválil toto prolo
mení hranice 25.února 1948, nebol sě vytvořily dv^ kategorie občanů a
sice příd*-lců a ostatnícn obyvatelů, kteří si před zákonem nejsou rovni
z hlediska vlastnictví majetku a jeho právní ochrany, kterou respektova
la dokonce i komunistická ideologie a okrádala ob'* tyto kategorie stej
ným způsobem, jste dle mého názoru porušili bezpočet právních norem pojednávajíeh o rovnosti občanů před zákonem. Takže teprve díky Vaší vlá
dě jsem se dozvěd*l, že majetek, který j3em vlastnil bezmála 50 let za
podmínek jako ostatní občané sex stal tén*ř bezcenným. Nenabyl jsem ho
vátik jako někteří t.zv. zlatokopové, nýbrž při mezistátním vyrovnání
dvou suverénních států.
Ve skutečnosti, pane premiére souhlasím s tím, že náš stát je vel
mi chudý po tom bolševickém narasmu a musí jistým způsobem si přijít na
své, poněvadž musí doplácet různým propuštěným policistům a důstojníkům
bývalého režimu do jejich "životního minima". V tom přípddx al se tak
d^je spravedlivě plošnx ze všedh vrstev a nikoliv jen u příd*lců a pod.

S projevem vysoké úcty
"Ek-s publica”

Ing.Vladimír Hejný
signatář Charty 77, HOSu,ISO,SPUSA
spoluzakladatel pravicové strany
Demokratické iniciativy mimo NF

Je uzávěrka mého ča

sopisu - 7.4.1996 na ČT

probíhá ’’Debata” za
hvězdné účasti pana pre
miéra a když jsem to za
pnul běžela diskuze o
t.zv. ombudsmanovi /po*
věřenci/. Poprvé jsem
si všimnul, že paní
Petře Bůžkové fandím
nejen jako sexbombě,,

KANCELÁŘ PŘEDSEDY VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 16. února 1996
Č.j. 22253/96
Vážený pane inženýre,

ale z důvodu jak obháji
pan předseda vlády si přečetl Váš dopis,
ve kterém ho
la tuto instituci před
seznamujete se závěry,
k nimž jste dospěl při analýze textu
televizními diváky za
jednotlivých ustanoveni
zákona č.
229/1991
Sb.,
o úpravě
ublíženého bolestínství
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. (Pod č.
Václava Klause. Pan pre
195 bylo v roce 1993 publikováno ve Sbirce zákonů jen jeho úplné
miér se tam velmi oháněl
zněni) .
svým vytížením coby ombudaman, jako by prý tuto
Pan premiér mě požádal, abych Vám odpověděla a sdělila, že
funkci plnil levou rukou
Vaše náměty jej zaujaly. Nicméně jsme však státem právnim a proto
a proč tedy budovat tak
se i úprava vztahů v jednotlivých sférách společenského života
nákladnou instituci. Ka
musí řídit zákony či jinými obecně závaznými právními normami.
ždý na zde uveřejněném
Nejinak je tomu i při prováděni výkladu právních předpisů.
dopise se může přesvěd
čit, co ta starost o po
Úvahy a výklady týkající se jednotlivých právních norem
rušení práva u velké
mohou být různé. Avšak závazným stanoviskem se pak v konkrétních
skupiny občanů u pana
případech stane jen to, které vyřkne soud.
Vaše sděleni mohl
Klause obnáší. Milí čte
proto vzít pan premiér na
vědomi jen jako úvahu občana této
náři jistě mi dáte za
republiky. Věřim, že to pochopíte.
pravdu, že pokud by ta
kový dopis produkovali
Jménem pana premiéra Vám děkuji za Vaši otevřenost a přeji
ombudsmani,ve Franicii,
Vám vše dobré.
Velké Británii, skandidávských zemích, Izrae
S pozdravem
li, tedy pokud by toto
produkovali byli by urči
tě zbyteční. Všiměte si.
takovýto cyklostylovaný
Dagmar Mrázová
ředitelka kanceláře předsedy vlády
dopis lze zaslat na vše
chny stížnosti vedené na
Vážený pan
pana premiéra ve věci
ing. Vladimir
Hajný
právního pořádku. Nebozí
stěžovatelé na samozvané
ČSA 34
Šumperk
ho českého ombudsmana zanecht© všech nadějí, kdo
očekáváte spravedlnost —
od této instituce, je to
tiž v tomto provedení op
ravdu zbytečná. Takže vlastně pan premiér má epetuzase pravdu. Je zbytečný,
jako ombudsman určitě. Doufám, že ombudsman je něco jiného než nám předvádí
Václav Klaus, ale alespoň odpovídá věas na dopisy občanů. To z presidentské
kanceláře nevyrazíte ani to. Světoví humanisté mají přece jiné starosti.V.H.
nábřcll Edvarda Benc<e 4, I i 8 01 Praha I - Malá Strana
telefon 53 63 31. fax 2312 358

Petr Uhl (54)|
Strojní inženýr, po revoluci byl dva roky po
slancem Federálního shromáždění. Manželka
Anna Sabatová (44) dokončuje na filosofické
fakultě UK studium oboru čeština. Syn Pavel
(19) studuje právnickou fakultu UK v Praze
a politologii v Bmě, dcera Saša (18) navštěvuje
gymnázium v Alsasku, syn Michal má teprve
10 let. P. Uhl je nyní šéfredaktorem dvouměsíčníku Listy, dfíve pracoval v CTK. z toho dva
a půl roku jako jejf ředitel.

Byl Jste kandidátem na úřad ombuds
mana, nezávislého dohližttele nad dodr
žováním zákonů a ústavy. Myslíte sl, že
by měl být zřízen?
Myslím, že rozhodně ano. Ale dřív než ten by
mil být zřízen orgán státní správy, který bude
veškeré podněty, týkající se porušování lid
ských práv, soustřeďovat a bude navrhovat le
gislativní změny. Výbor petiční, pro národ
nostní menšiny a lidská práva nedávno
jednomyslně schválil návrh zákona o om
budsmanovi. který by však měl jen minimální
pravomoci. Je tedy možné, že bude zřízen ještě
v tomto volebním období. Myslím si. že om
budsman by měla být osoba s vysokoškolským
právnickým vzděláním, které nemám. Pokud
snad bude zákon schválen tak. že takové vzdě
láni nebude vyžadováno, nebyl bych proti
tomu, aby mě někdo do léto funkce navrhl.
VLADIMÍR DUŠÁNEK
Foto Blesk magazín - JAN KROUPA a ČTK

