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Připravujeme k vydání
tuto zajímavou knížku,
kterou vydáme na pokrs
čování v nejbližších
týdnech. Byla nám pos
kytnuta panem z Lípy,
rytířem Treckern z jed
noho z nejstarších če
ských šlechtických ro
dů.
V.H.
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Političtí vězni zemřelí ve výkonu trestu /nepublikováno/.

Josef, nar. 31 * 1.1919 , protistátní trestní čin, zem
řel na vyčerpání oběhu,kollaps dne 19.10.19 53Ruzyň
Buršík
Alois, nar.19 * 6.1902,protistátní trestní čin,
invaginace tenkého- střeva, zemřel dne 6.11.53
v Praze-Ruzyni a to i na vyčerpání oběhu.
Holý
František, nar.9.9•1924, vojenská zráda, zemřel na
oedem plic 7.2.1954 v .Fr«ze - Ruzyni.
P y r a s. Václav, nar. 19-9 • 1908 , vyzvědačství, zemřel na
rakovinu slinivky břišní 9*2.1954 v Jraze-Ruzyni
Netopilová
Ann«>, nar. 13.6.1914, vyzvědačství, oedem plic zemřelá dne 7.5*1954, Ruzyň.
3 t u n a
Josef, nar.25•7•1893, vyzvědačství, zemřel na fi
raci srdečního- svalstva 2.6.1954 v Praze-Ruzyni.
P > j d 1 a
Oldřich, nar.25*9* 1911, velezrada, zemřel na
.
bronchopneumonii 12.8.1954 v iraze- Ruzyni.
H u š a
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Vážené
Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad

Tišnov č. 17, 117 05

Praha
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Věc: Odvolání se proti rozhodnutí Pozemkového úřadu v Šumperku.
Pne 25.listopadu jsem obdržel "Rozhodnutí” Pozemkového referátu Ok
resního úřadu v Šumperku ze dne 14.11.1995 pod Č.j. 146/95, ve kterém se
nevyhovuje žádosti mé matky Emilie Hajhé o navrácení vlastnického práva
k nemovitosti p.č.st. 481/1 v katastrálním území Šumperk o výměře 550 m2.
Zamítnutí o kterém rozhodl Pozemkový úřad nebere úmysln* a z podja
tosti v úvahu naše "Uplatnění nároku na vydání nemovitosti podle zákona
o půdě” došlé na PÚ dne 14.4.1992, který bjrl zároveň smiřován i povinné
osobě - Mostskému úřadu v Šumperku, "Výzvou k vydání nemovitosti podle
zákona o půd*" ze dne 11.4.1992. Stmosta m*sta Ing.Petr Krill na rozdíl
od PÚ, ve svém dopise zcela jednoznačná chápe naši výzvu a doslova píše:
"Výzvou k vydání nemovitostí podle zákona o půdě ze dne 11.4.1992 jste
nás vyzval k vydání nemovitostí uvedených v ^řídMlu č.5 - k.ú.Šumperk.
Součástí uvedeného přídělu je i st.pl.p.č. 481 ze které dle geom.pl.zak.
č. 1-92O-O9-2-? zq dne 30.3*1961 vznikla nová parcela st.p.č. 481/1 o vý
měře 550 m2..." Podobn* i v našem uplatnění nároku u PÚ v Šumperku,došlý
na PÚ 14.4.1992 se doslova praví: ".... Jedná se zejména o "Příděl č.5”
podle dekretu č.28/45 ze dne 1.3.1946 a "Přídělovou listinu" Č.j.K 3392/
48 s rozhodnutím Okresního soudu v Šumperku ze dne 25.3.1948, vše notář
sky ověřeno.".... PÚ v Šumperku tuto jednotnou žádost o odňaté parcely z
"Přídělu č.5” odmítá chápat jako žádost i o parcelu č.481/1, která je od
samého začátku součástí přídělu č.5. 2a přinejmenším skandální je třeba
považovat i prvxotní zcela Zjevnou neochotu jakéhokoliv jednání ve v*ci
navrácení restitučního vlastnictví jež předcházející rozhodnutí náležitě
dokresluje. Ve sdělení ze dne 17.3.1995 paní Ing.Rěitingerová v této v*ci doslova píše: "Navrácení vlastnického práva k nemovitostem, které pře
šly na čs. stát dle vládního nařízení č.15/59,znení možné řešit podle zá
kona č.229/91 Sb.,...." Rozhodnutí i sdílení PÚ zasílám v kopii.

"Rozhodnutí" ze dne 14.11.1995^.předcházelo jednání s názvem "Sezná
mení se s správním spisem" na PÚ v Šumperku u Ing.Wagnerové a Tiché, kdy
ještě před předložením spisu týkající se této záležitosti mi sdYlilý,že
podle názoru PÚ byla naše žádost podána po lhůt* jež zákon vyžaduje. Mo
je námitky námitky jímž jsem dokazoval nepravdivost jejich tvrzení začly
ihned psát do protokolu o čemž svčdčí jeho začátek. A to ješt* před sez
námením se spisem. Domnívám se, že byl tímto porušen zákon. Teprve po na
psání skoro celého protokolu jsem dostal možnost se seznámit se spisem a
uvedl jsem pak v posledním odstavci protokolu ze dne 4.9.1995 přesné da
tum naší žádosti o vydání parcel Přídělu č.5 došlou na FÚ dne 14-4.1992.
Mimo to mi obě paní inženýrky odmítly vydat v rozporu se zákonem č.229/
91 §4a oxeroxované kopie dvou listin ze spisu o které jsem slušně požá
dal. Zde musím zdůraznit, že moje matka je přinejmenším nakolik let dom
nělým vlastníkem n*kt?rých parcel z "Přídělu č.5” a to nejen, že to pro
hlašuje, ale má no to i náležitá doklrdy. Jedna z listin o které jsem žá
dal byla z těchto důvodů důležitá.
Závorem co říci k návrhu vedoucí PÚ v Šumperku, abychom předložili
doklad o nevydání od M*Ü v Šumperku Ministerstvu pro privatizaci a sprá
vu nár. maj. a bdda nám prý parcela proplacena. Chápu, žo by a*la radost
z toho, aby za parcelu v cen* 500.000,- Kč nám bylo podle zákona nahraze
no asi 2.000,- Kč jako za komunistů. Domníval jsem se, že takové vyvlastn*ní dnes snad již není možné a jestliže ano pak jsme byli opravdu na Ná
rodní tříd* mláceni do krve úplně zbytečn*. A nejen my, ale i da^-ší gene
race si z toho vezmou dostatečné poučení.
O
S úctou

Přílohy: 6 ks

Ing.Vládi mír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk^

nějak lépe, svátečně, uvolněně.
když večer nám kuchaři
propašovali do korekce hrnec řídké,
ale horké polévky, tak nám to všem
chutnalo, jako ta nejvybranější
hostina. Ano, kousek chleba a pár
lžic horké polévky. Vidíte, že na nás
Pán nezapoměl, řekl onen vysoký
štíhlý muž. Jaký on musel být
vlastníkem tak silné m orálky.
Dovedl nejen překonat všechny
strasti, ale ještě nás mladší morálně
podržet. To bylo moje prvé setkání
s Jarkou Cuhrou, se kterým jsem
pak udržoval vřelé přátelství až
do konce jeho života.
MUDr. Miloš Adámek

a nechal přečíst od staršího tábora,
kriminálníka Kužely, seznam
muklů, kteří mají ihned nástup
do korekce. Korekce nová, beto
nová, promrzlá. V seznamu jsem byl
samozřejmě i já, jako podezřelý
z připravovaného útěku, hokejista
Gusta Bubník a řada dalších
"prominentů". Mezi nimi i vysoký,
štíhlý muž, ostře řezaných rysů, ne
již nikterak mladý. Asi kolem
padesátky. Odvedli nás do toho
promrzlého bunkru a všichni byli
skleslí, unavení, zoufalí. Snad
na dně. Ěeknu-li na dně, pak je to
stav největšího zoufalství a bez
naděje. Když jsme se rozsadili
po vymrzlé podlaze, bez jídla a pití,
povstal onen vysoký muž, rozhlédl
se po nás a takovým zcela břitkým
hlasem řekl: "Tak chlapi, jsou
vánoce, tak se pomodlíme. Neboť se
blíží Štědrý večer. Trochu udiveně,

A

Před nedávném se v chrámu
břevnovského opatství konala
tryzna a vzpomínková slavnost
za našeho nezapomenutelného spo
luvězně Jarku Cuhru. Mši sloužil
arciopat A. Opasek a vše bylo velmi
dojemné. Já jsem si vzpoměl na své
prvé setkání s Jarkou'Cuhrou na
onom zlověstném táboře "Nikolaj".
Byly právě vánoce. Zima přes třicet
stupňů a my muklové jsme se právě
na Štědrý den vraceli z dopolední
šichty. Ani tehdy nám tito hoši
náčelníka Hromádky nedali pokoj.
Když jsme si vyzvedli polostudené
jídlo z táborové kuchyně, tak jsme
se těšili, že alespoň trochu té
vánoční pohody prožijeme v klidu
a pokoji. Ale kdepak. Hned pojidle
byl nástup a po hodinovém čekání
na "apelplacu” promrzlí a uštvaní
jsme se dočkali velitele Šambergra.
Ten jen mávl rukou, byl opilý

ale s povzbuzením jsm e se
pomodlili. A pak nám tento muž
počal osvětlovat význam vánoc, co
to je, když se nám zrodila největší
"láska". A najednou nám bylo všem

Vánoční vzpomínka na spoluvězně Jarku Cuhru

V Šumperku, dne 13« června 1982

American Embassy

Press and Culture Section

formoval i v loňském roce, proto prosím znovu o záznam

této mé nové adresy /místo Temenická č. 7/, nebot možná
i z tohoto důvodu mi v tomto roce nepřišla ještě čísla
35 a 36. Zřejmé došlo .< jejich ztrátě během poštovní pře
pravy. káte-li ještě tyto čísla k dispozici, rád bych je
získal, je-li to ještě možné.

Srdečně děkuji

za

laskavé vyřízení!

Vladimír Hajný
čs.armady č. 34

78 7 Cl Šumperk

Komunisté o sobě

11

Věnujte prosím pozornost "Sešitům" ústavu pro soudobé
dějiny č. 15 s titulem "K politickým procesům v Československu
1948-1954”. Tyto "Sešit)’" obsahují materiály o zločinech,
spáchaných komunistickou stranou především na členech KSČ.
kteří se znelíbili domácím i sovětským soudruhům.
Autor, dlouholetý člen KSČ Karel Kaplan, ředitel Ústavu
akademie věd České republiky, shrnul uvedené archivní materiály
snad proto, aby pomohl otevřít oči nejen sobě, ale i všem
současným i bývalým členům komunistické strany. V těchto
"Sešitech" si přečtěte o otřesných událostech, spojených s
likvidaci jak málo významných, tak i vy sokých funkcionářů KSČ.

Tuto brožurku by si měli přečíst v prvé řadě ti, kteří ještě teď
jsou schopni koketovat s myšlenkou bolševického socialismu a
na dobu totality vzpomínají jako na zlatý věk.
Sergej Solovjev

nce obsahové tak i grafické. Před něk>lixa lety jsem sex
přestěhoval na ulici Čs.armády č. 34 o čemž jsem Vás in

Česká I-ípa. 20.10.94 se konala v České Lípě členská schůze,
na které byl zvolen následující výbor: Vítězslav Vaněk předseda,
místopředseda Josef Říha, hospodář Oto Kolář, řev. komise Josef
Pšcnička a člen výboru Václav Borovička. Nový výbor se
představí městským i okresním funkcionářům, s kterými až dosud
. jrobočka KPV velmi dobře spolupracovala

hodině dopoledne. Škrábek

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za zasílání Vašeho
časopisu ’’Spektrum”, který se mi velmi líbí jak po strá

10.

Schůze začínají vždy o

Zemědělská komise

Schůze zemědělské komise KPV se konají v Hybernské ulici
č. 2 v i. poschodí. Datum schůzí pro rok 1995 je stanoveno takto:
11 ledna, 1. února. 1. března. 5. dubna, 3. května a 31. května.

Vážení ořátelé!

O metodách vyšetřováni, o zasahování komunistické strany a
jejich vrcholových orgánů do kompetence prokuratur, soudů, o
rozhodování o výši trestů. včetně trestů smrti. O pozdějších
rehabilitacích, obnově členství ve straně, včetně vyplácených
náhrad pozůstalým.

Toto doporučení je určeno všem občanům České republiky,
kteří v minulosti nebyli postiženi totalitní mocí komunistické strany
ajejich služebníků. Měli by se zamyslet, zda podpora komunismu
je tím tíejlepším prostředkem k nastolení dobrých životních
podmínek, když byla v nedávné minulosti doprovázena takovou
spoustou vražd a násilí. Nebo snad život v otroctví za železnou
oponou je tou nejlepší formou života?

Jelikož tito soudruzi mi pravidelně, jak se dom
nívám čtou korespondenci určenou Vaší knihovně a co
horšího zřejmě si ji ponechávají, jako by patřilo do
jejich rukou, mi nezbývá než abych se obrátil v zá- ’
věrečné části mého dopisu přímo na ně.

Dovolte mi, vážení soudruzi, abych se k tomu
vyjádřil slovy básníka:

• •••••

A ty,
co by nechtěli snad
bez podpisů žít
a znovu by lezli
na skáíy čmárat věty
v speciálních kursech
navždy
přeškolit
na analfabety.”

Pod dekretem
podpis přeobrovský

VLADIMÍR

2421 5373, linka 45.

MÄJAKOVSKIJ

Vladimír Hajný

Čs.aru údy č.

náhrada 60.000 Kč za propadnutý movitý majetek proto, že byli
rehabilitováni v roce 1968 nebo před tímto rokem a jsou členy
KPV. Spojte se s ing. Mirko Šťastným, Ústředí KPV. tel.

Všem, kterým byla zamítnuta

34
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Hezké Vánoce a dobré zdraví a pohodu v r. 1995 Vám, drazí,
za Dokmnentační středisko KPV přejí
Klára Hubingerová a Oto Stehlík

Kl V"

č .8 /9 4

Již pc několik let se Ván; snažím oznámit svou
novou adresu, na kterou bych chtěl, aby mi byl posí
lán Váš Časopis ’’Spektrum", za který Vám co nejsrdeč
něji děkuji. Dříve jsem ho nepravidelně dostával, ale
v letošním roce jsem dostal jen jedno číslo. Jelikož
mi byl stále zasílán na mou sterou adresu i přes mé
DÍsenné několikeré upozornění s místem mé nové adre
sy /ve stejném městě/ a v souvislosti s jeho téměř
úplným nedodáváním se domnívám, že se jedná o zásah
vyšší moci. Zcela prostě poštovní styk v mém případě
přestává fungovat, nebot se nedomnívám, že Vaše pra
covnice opomněla již po třikráte si mou novou adresu
zaznamenat. Takže vlastně i tento docis pravděpodobně
skončí na místech pro která nebyl původně určen.

'"7r?,

:

Praha

V souvislosti s možnosti revize procesu skupiny "Hor}
hostýnské" v roce 1957 vypovídal zajímavě jeden ze skupili}
odsouzených. Doslova uváděl:
"Když jsem měl býti v červnu 1951 konfrontován st
Sigmundem Bakalou v Uherském Hradišti, došlo k těmto
skutečnostem: než jsem byl doveden na celu Bakaly za účelem
konfrontace, vyslýchající referent vstoupil napřed sám do jebe
cely a dveře cely zůstaly nedovřeny. Já jsem na pokyn referent;:
zůstal na chodbě před celou. Měli tam spolu krátký rozhovor, i
něhož jsem zaslechl "...jste odsouzen k trestu smrti provazem
Budete Bakalo konfrontován s jedním, kterého jste navštívili
Jedná se o vaši milost, Bakalo .....". Tento vyslýchající refereni
byl Jelínek, jak jsem to zaslechl od jednoho strážmistra na chodbě
V době mé konfrontace s Bakalou byl jmenovaný již odsouzen k
smrti. Tato skutečnost nezůstala bez vlivu na obsah jeho
výpovědi.”
Karel M ajtner

I

Pomozte. Napište nám, čím vším jste prošli a cojstd prožili Vy,
Vaše rodina. Vaši nejbližší. A pokuste se i zachytit, co vše se
událo ve Vašem okolí, v obci, v okrese. Neprostoupí-li vědomi o
zločinech komunismu celou naši společnost, nejsme bezpečni
niy, naše děti, nikdo z nás. Pište, volejte, přijďte. Naše adresa
Dokumentační středisko KPV, 150 00 Praha 5, nám. Kinskýeh
5 - Justiční palác. Náš telefon a fax: 5618151.

125 48

I taková svědectví hovoří o minulosti

I

Sestry a bratři, přátelé
Dokumentační středisko KPV je dnes snad jediné místo v
České republice, které se snaží v plné šíři zdokumentovat léta
nesvobody. Jejich krutost a zoufalství i víru a statečnost těch,
kteří věrni ideálům demokracie a svobody, nezklamali.
Bez Vaší pomoci je ale veškeré naše úsilí marné. Nikdy
nedokončíme dílo, které jsme započali a nevydáme přesvědčivé
svědectví o letech nesvobody a spáchaných v nich zločinech.
Nezapomínejme, že stále se ještě "bývalí mocní" vysmívají svým
obětem a ohrožují naši svobodu.
členům KPV. Přihlaste se písemné na adrese Mirko Šťastný.
KPV. Skřetova 6.120 OO, Praha 2. V dopise uveďtejméno. adresu,
rodné číslo, kdy jste byli vysídleni, rozsudek, kdy vám byla
vrácena usedlost a zda hospodaříte.
Informace je nutno podat co nejdříve.
Šťastný

Výzva vysídleným zemědělcům,

V Šumperku, dne 26. orosince 1982

American embassy
Press and Culture Section
1

Vážení pánové!

Předsednictvo vidi v založeni Sdružení bývalých politických
vězňů ČR 1948-1989 tříštění jednoty organizace politických
vězňů. Domnívá se, že důvodem vzniku této organizace je
neukojená chorobná ctižadostivost několika jedinců, která v ážně
ohrožuje výsledky dosavadní práce zaměřené na zajišťováni
potřeb Členů KPV. Politické a názorové rozdíly nesmějí hrát v
činnosti naší organizace nijakou roli a všechny problémy by lo a

programem KPV ČR.

Tato nová vzniklá organizace s působností v celé republice,
má shromažďovat politické vězně s cílem, který je totožný s

je možno řešit na půdě KPV. Neexistuje důvod - kromě snad akce
"Klín" - k založení nové organizace politických vězňů, kdyžKPV
se dosud řádně stará o potřeby svých členů.

Sdružení založili kromě bývalého člena KPV p. Stránského
ještě R. Nebeský. Miloš Nechvátal, JUDr. J. Nechvátal a N.
Viková. Tímto činem jmenovaní v podstatě vystupují z naší
organizace, neboť nelze souhlasit, aby člen KPV byl současně
členem Sdružení.
Předseda KPV ČR dr. Drobný dal celorepublikové Radě
hlasováním rozhodnout o nepřípustnosti dvojího členství. To
znamená, že není možno být současně členem KPV ČR a Sdružení
býv. politických vězňů ČR 1948-1989. Rada rozhodla 86 hlasy,
žc není možné současné členství v KPV ČR a Sdružení bývalých
politických vězňů. Dva členové se zdrželi hlasování, nikdo nebyl
proti.
Předsednictvo KPV
1948-1989.

”Věrni zůstali” č. b/94

KPV

p iE W E L T W O C H E ,
Z urich zpracoval Jur.

milionu Arménů,
Podle časopisu

oponou. I Američané používali
úsloví: "důvěřuj, ale prověřuj ..." Co
jim tedy mohl říci obyčejný člověk
a dělník? Kde přešel .hranice, že
u Mimoně je zřízeno letiště (což
vědělo každé malé dítě), že v České
Kamenici vyrábějí novinový papír.
Po běžném výslechu ho předali
Američané do uprchlického tábora
v britském sektoru. Odchod z města
dál na západ nebyl snadný. Jednak
uchazečů bylo hodně a únikových
cest málo, vlastně jen jediná vzdušná. Pozemní cesty byly pod
stálou kontrolou sovětských sil
a východoněmeckých orgánů. J.
Říha žil v nouzi a bez peněz a tak
se asi po měsíci rozhodl pro návrat
domů. Poměry se neustále
zhoršovaly a návrat zpět nebyl
nikterak snadný. Byl u Budyšína
zadržen policejními orgány NDR
(opět na udání anonyma) a předán
německému soudu. Zde žádal
o návrat domů, i přes varování
německého soudce. Byl zavezen do
sběrného tábora v Drážďanech a
odtud do Hřenska, kde ho v září
1952 převzala naše bezpečnost. Ta
ho dopravila v železech do věznice
v Litoměřicích.
Osud mladého člověka v nej
lepších letech se začal neúprosně
naplňovat. Z ideálů, snů a nadějí
zůstala jen tvrdá a neúprosná
realita. Z nevinných lidí nadělal
komunistický režim špiony,
diverzanty a velezrádce. Před
soudem byl tři čtvrtě roku v péči
vyšetřovatelů a dozorců krvavé
státní bezpečnosti jednak v Lito
měřicích, Liberci a v pověstném
hradčanském domečku, kde ho
vysíleného a nemocného "zpra
covávali" všemi prostředky: bitím,
hladem a surovostmi. Oni si nap
sali, co potřebovali. V bezvýchodné
situaci, aby měl klid, podepsal
protokol. Vodili ho se zavázanýma
očima a vyhrožovali mu okamžitou
likvidací. Před soudem byl předán
do soudní vazby, kde se musel
naučit devět stránek scénáře.
Advokát ex offo mu mnoho
nepomohl. Nakonec zvláštní senát
krajského soudu v Liberci ho obvinil
jako velezrádce a agenta CIC.
Prokurátor mu navrhl trest smrti prý pro výstrahu. Ta čtvrt hodinka,
co se soud radil, byla nejdelší v jeho
životě. Samotný jeho referent mu
jen důvěrně pošeptal: "to je ale
divadlo, co?" Trest smrti se nekonal.
Soud, to byla fraška. Ale výkon

M im ořádné zasedání předsednictva se zabývalo dne
16.11.1994 založením Sdružení bývalých politických vězňů ČR

-7/5ské obyvatelstvo. Průběh pogromů měl vždy
atčeno 600 arménských intelektuálů.
stejný scénář - nejprve zatčení politických a
/ malých skupinkách je pak převezli
církevních představitelů, domovní prohlíd
lo vnitrozemí, kde je povraždili. Arméni
ky a výzvu odevzdat zbraně. Pak následo
loužicí v armádě byli převeleni do pracovval příkaz na deportaci. Muže zabili před
lích táborů a postupně propuštěni. Turecká
miáda pak začla vražedné útoky na armén očima žen a dětí, pak srovnali vesnice se

Motto:
Není vhodné mít svůj vlastní názor,
jsou s tím potíže.
Tím pádem mne státní prokurátor
šoupl za mříže.
A to proto jen,
že jsem měl svou zemi rád,
dělí nás teď ostnatý drát...
(úryvek z trampské písně).
Slova této písně plně vystihují
osud člověka, který možná z ne
rozvážnosti opustil na pár týdnů
svoji zem, kterou měl rád a do které
se rád a pokorně opět vrátil. I když
tato událost krůtě poznamenala
celý jeho další život...
Josef Říha se narodil v září 1925
a celý život pracoval jako dělník. Za
války, jako mladý chlapec, měl
i
velké zdravotní potíže a musel
podstoupit operaci plic. Trpěl
tuberkulózou. Již v prvních letech
nabyté svobody, ale zejména po
únoru 1948 se setkával s nepo
chopením a podezíráním komu
nistů. KSČ byla nejsilnější stranou
a začala si upevňovat pozici. J. Říha
byl poprvé zatčen a vyslýchán již
v roce 1947 po udání. Pracoval
'
tehdy ve Škodovce a poměry tam
.
nebyl nikterak nadšen. Po úno
rovém komunistickém puči v r.
1948 měl znovu potíže s úřady,
protože byl nařčen, že poslouchá
zahraniční rozhlas. Osvědčené
kolaborantské praktiky dostávaly
opět zelenou. Ve volbách po únoru
j.
vhodil spolu s několika přáteli do
urny bílý lístek a ihned byl zařazen
mezi podezřelé. V padesátých letech
byl udán, že nabádá mladé lidi
k útěku za hranice. Atak to šlo dále
í
- udání za udáním, křivá obvinění
a stálá podezírání. Vše sloužilo
jednomu cíli, aby byl zatčen
i
a falešně obviněn. K dosavadním
konfliktům politicko-veřejným
přišly i konflikty v manželství.
Nespokojenost s poměry, neustálá
; podezírání a obviňování řešil rázně
• - útěkem za hranice. V červenci r.
1952 se dostal u Jiříkova do východj ního Německa a bez větších potíží,
za pomoci německých občanů
do Berlína, kde se v západním
sektoru přihlásil na policii. Berlín
byl v té době ještě otevřeným měs
tem, pověstná zeď ještě neexis
tovala. Z policejní stanice ho odvezli
Američané, kteří ho podrobili
důkladnému výslechu. Evropa žila
ve "studené" válce a i západ se
obával skutečných nepřátelských
rozvědek ze zemí za železnou

trestu byl těžký a tvrdý. Hou
ževnatý a vždy pevný v mysli
i jednání Josef Říha všechno přečkal
a dočkal se i 17. listopadu - svobody
a demokracie. Žije v Horní Polici,
skromný a nenáročný, je plný
elánu, stále pracovitý a ochotný
k službám celku, politických vězňů
i veřejnosti.
-vv-

Mimořádné zasedání předsednictva

nu v roce 1909 Mahmed Nazim. Za účasti
mladotureckých vojáků zde ve dvou dnech
zavraždil 20 000 Arménů. Po Balkánské
válce v letech 1912 až 1913 turecký radi
kalismus zesílil. Po převratu v roce 1913
zakázal výbor pro jednotu a pokrok všech
ny politické strany v Turecku. Na začátku
první světové války, již 2. srpna 1914 uza
vřely Německo a Turecko smlouvu o vzá
jemné pomoci. Toto přátelství ve zbrani si
Turecko nechalo zaplatit částkou 56 milio
nů marek ve zlatě.
Turci utrpěli drtivou porážku u Sarikamisu v lednu 1915 a tato posloužila jako
záminka na připravovaná opatření proti
Arménům. Represe se začly ve dnech 24. a
25. dubna 1915 v Konstantinopoli, kde bylo

často skládající se ze zločinců, které vydala

ce 301. Dodnes zůstali příslušníky Armén
ské orientálně pravoslavné církve a nepři
jali dogmatické vyjádření IV. všeobecného
sněmu v Chalcedóně (451) o dvou přiro
zenostech v Kristu. Od 11. stol, žili v Malé
Asii a na Kavkazu pod cizí nadvládou a
vytvořili si v Osmanské říši náboženské
společenství, které za cenu odvádění obrov
ských daní mělo právo zachovat si rozsáhlou
autonomii v oblasti náboženství a školství.
I když úrovní vzdělání vysoce převyšovali
Turky, zůstali v Osmanské říši jenom “Rajabs” (dobytkem), t.j. nevěřícími, a tak ob
čany druhé kategorie, jimž Turci zakázali
vlastnit zbraně a jiné projevy luxusu.
Trpěli také pod nomádskými Kurdy, je
jichž území se překrývalo s územím Armé
nů. Ani v soudních přích neměli šanci, pro
tože svědectví křesťana platilo v principu
méně než svědectví muslima. Kromě place
ní obvyklých daní museli platit za osvobo
zení od vojenské služby a jiné poplatky. Po
zaplacení všech poplatků zůstala arménským
sedlákům sotva třetina úrody.
Pronikání západních idejí v pol. 19. sto
letí vedlo také k požadavku Arménů na je
jich zrovnoprávnění a sebcurčení v Osman
ské říši. Arméni požadovali připojení turec
ké části Arménská k části přiléhající k Rus
ku. Po porážce turecké armády v rusko turecké válce 1877/1878 se stali terčem ne
návisti sultána Abdula Hamida.
Sultán dovedl dozor a špehování svých
poddaných do dokonalosti a za každým pro-

jevem arménského národního povědomí vi
děl znamení zrady. Z jízdy pozůstávající
z Kurdů si vytvořil zvláštní armádu - pluky
Hamidaye. Týto měly původně střežit rus
ko - turecké hranice. Jejich vlastním úko
lem byl však nelítostný útok na arménské
obyvatelstvo. K prvnímu nasazení pluků
Hamidaye došlo při masakrech Arménů již
v letech 1895 a 1896 a bylo při nich zabito
100 000 lidí.
Situace arménských obyvatel v Osman
ské říši se podstatně zhoršila již před masa
kry. Požadavkem Mladoturků byla obnova
ústavy z roku 1876. Zároveň usilovali o sil
nou velkotureckou říši. V hnutí existovaly
kromě nacionalistických i liberálně - reform
ní proudy. Když Mladoturci získali moc,
jejich strana Ittihad se radikalizovala. “Osmanská říše musí být výlučně turecká, exis
tence cizích elementů poskytuje záminku
na intervenci evropských zemí. Tyto ele
menty musí být potlačeny násilím použitím
zbraní," vyhlásil krátce po masakru v Ade-

Z pravoslavného světa

Když se Mladoturci v červnu 1908
vzbouřili a svrhli konečně autokratický re
žim sultána Abdula Hamida, zdálo se, že pro
arménskou menšinu v Osmanské říši nasta
ly nové časy. Arméni jako první národ při
jali křesťanství ještě před Římany, a to v ro

přišli, se podobali spíše živým mrtvolám než
lidem. Do začátku roku 1917 Turci zlikvidováli téměř všechno arménské obyvatelstvo
Turecka. Podle odhadů takto našlo smrt 1,2

došlo před 80 lety.

Trest smrti nedostal - ale zkusil dost

turecká policie. Svědci, kteří přežili tyto
deportace později uvedli, že hlavní trasy
byly posety těly Arménů. Cílem deportací
bylo přístavní město Aleppo. Ti Arméni,
kteří tam nazí, zbídačelí a vyhladovělí ko 
nečně po měsících nekonečného putování

Zapomenuté výročí

Doposud je oficiální politikou Turecka
zatajovat tuto strašlivou genocidu, ke které

zemí. Ženy a děti deportovaly v konvojích,
nejhezčí děvčata a ženy pak Turci vydražili
a rozprodali.
Mistry ve vraždění Arménů byly hlav 
ně ozbrojené bandy Kurdů zvané Tschetes,

Svět si připomíná masové vraždění Arménů před 80 lety.
_____ Zapomnělo lidstvo na 1,2 milionů mrtvých?
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Bjda jsem v Letech, Písku
a Ždáru nad Sázavou
Simon Wiesenthal: Celý svět ví o vyvražděni
festi milionů Židů, celý svět hovoří o tragédii

židovského národa - ale sotvakdo vi o tom. že
v koncentračních táborech třetí říše vyvraždili
také půl milionu Cikánů.
Dne 13. května 1995 jsem se s několika přá
teli z Nadace Tolerance a HOSTu zúčastnila
pietniho aktu v Letech u Písku, kde byl ve čty
řicátých letech kárný a později sběmý tábor pro
Romy z Čech. Na místě, kde jsou uloženy os
tatky Romů, kteří zahynuli ve zdejším táboře,
byl odhalen pomník Má tvar rozbité koule a
připomíná, že chybějící část jakéhokoli celku
porušuje harmonii. Autorem pomníku je Zdeněk
Hůla.
Přes velikou nepřízeň počasí (neustále pršelo
a všechny přístupové cesty se změnily v bažinu)
se pietniho aktu zúčastnilo nejméně šest set lidí.
Přestože jsme se všichni brodili blátem, obřad
byl velmi důstojný a zároveň nesmírně dojem
ný. Prezident republiky Václav Havel ve svém
projevu hovořil o nebezpečí rasismu. Tento
projev otiskly v plném znění mnohé zahraniční
deníky. V našem tisku jsme ho nenašli.
Mým nejsilnějším zážitkem byli romští hu
debníci, kteří za hustého lijáku zahráli a zazpí
vali písně, které si zpívali Romové v koncent
račních táborech.
Je příznačné, že na místě, kde stávaly dřevě
né baráky tábora, je dnes velkokapacitní vepřín,
vybudovaný v sedmdesátých letech.
Po skončení obřadu jsme odjeli do Písku, kde
až do večerních hodin probíhal seminář s ná
zvem Neznámý holocaust, který připravilo Prácheňské muzeum v Písku ve spolupráci s Muze
em romské kultury v Brně a Desetiletím výcho
vy k lidským právům v Praze. Na semináři
přednesli své příspěvky historici z České repub
liky, Slovenska, Polska a Rakouska. Bude
vydán sborník, v němž budou i příspěvky těch,
kteří se z vážných důvodů nemohli semináře
zúčastnit.
Historikové ovšem nehovořili jenom o situaci
Romů za druhé světové války, značnou pozor
nost věnovali období, které jejich vraždění pře
dcházelo. Dr.Ivan Kamenec ze Slovenska po
rovnal osud židovských a romských občanů v
době slovenského štátu. Nezapomenutelné bylo
vyprávění paní Annemarie (Diny) Gottliebové,
židovské vězenkyně z Osvětimi, která musela
kreslit portréty romských mužů, žen i dětí, na
nichž doktor Mengele prováděl své pokusy.
Paní Gottliebová nyní žije v USA, kde působí
jako výtvarnice.
Ještě v tentýž den ve Ždáru nad Sázavou

vtrhla čtyřlenná skupina skinheadů ozbrojená
baseballovými pálkami a sekyrou do domku,
kde bydlela romská rodina Tibora Berkiho manželka Anna a pět dětí ve věku 7-17 let.
421etý Tibor Berki, pekařský dělník, byl v pří
tomnosti své ženy a dětí ubit k smrti baseballo
vou pálkou. Skinheadi rozštípali sekyrou veške
ré vybavení bytu.

Devatenáctého května jsem (jménem Nadace
Tolerance) jela do Ždáru na pohřeb. Dosud mi
znějí v uších slova bezmoci, zoufalství, strachu
a nedůvěry. Ale setkala jsem se i s lidmi ne
smírně ochotnými pomoci - pomáhají postižené
rodině finančně, hmotně i morálně. Moc a moc
si jich vážím - často musí čelit nepřízni svého
okolí.
Dnes už jsou pachatelé známi, tři z nich jsou
ve vyšetřovací vazbě v Brně. Snad bude tento
krát vynesen spravedlivý trest Tato tragédie
není bohužel první. Vždyt to, co se stalo ve
Ždáru, se může stát komukoli z nás. Hranice už
byla dávno překročena. Co bude dál?

STRUČNÉ O CIKÁNSKÉM TÁBOŘE
V LETECH U PÍSKU

Generální velitel neuniformovanéprotektorátní policie vydal 10.6.1942 podle vzoru říšského
vůdce SS výnos o potírání tzv. cikánského zlo
řádu. Na základě tohoto výnosu policejní úřady

ných cikánských táborů, které vznikly přemě
nou z dosavadních sběrných táborů v Letech
(pro Romy z Čech) a v Hodoníně u Kunštátu
(pro Romy z Moravy).
Zanedlouho byli do sběrných táborů posíláni
i Romové usedlí, kteří měli trvalé bydliště i
stálé zaměstnání. V těchto táborech "ztratili
dispoziční právo nakládat se svou osobou". Byli
pronajímáni na práci do okolí, ale i do Prahy.
O levné pracovní síly byl zájem. Tábor spravo
vali výhradně čeští četníci, kteří s vězni jednali
bezohledně a tvrdě. Strava byla nedostatečná,
četníci navíc rozkrádali proviant (dva z nich za
to byli odsouzeni). Hygienické podmínky: věz
ňové se mohli umýt jen tehdy, když je četníci
zahnali do místního rybníka. Úmrtnost starých

lidí a dětí byla vysoká. V roce 1943 vypukla v
táboře epidemie břišního tyfu, později se vy
skytl i skvrnitý tyfus. Tábor musel být zrušen,
dřevěné baráky byly spáleny, vězňové byli po
stupně transportováni do Osvětimi.
Táborem v Letech u Písku prošlo přes 1.300
lidí včetně dětí do šesti let Přibližně polovina
vězňů zahynula v Osvětimi, třetina zemřela
přímo v táboře. Asi padesáti Romům se podařil
útěk. Statistika z roku 1940 uvádí 6.541 Cikánů
žijících na území protektorátu Böhmen und
Mähren. Dva a půl tisíce prošlo některým sběr
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a četnické stanice provedly soupis všech "Ciká
nů, cikánských míšenců a cikánským způsobem
kočujících osob". Bezpečnostní složky rozdělily
více než 6.500 takto evidovaných osob do dvou
částí.
Ve větší z nich byli ponecháni Romové, kteří
měli trvalé bydliště a vykonávali tzv. produktiv
ní práci. Museli odevzdat občanské průkazy a
místo nich dostali cikánské legitimace. Součas
ně museli podepsat revers, že budou okamžitě
vzati do preventivní policejní vazby, pokud
opustí místo pobytu nebo přestanou vykonávat
dosavadní práci.
Do menší části podchycené romské populace
byli zařazeni Romové navrženi do policejní
preventivní vazby, tedy ti, kteří neuposlechli
z nejrůznějších důvodů zákazu kočování. Muse
li odejít i se svými rodinami do nově otevře-

ným táborem, ostatní nastoupili rovnou do osvětimských transportů. Podle odhadu z roku
1946 přežilo válku 600 českých a moravských
Romů.
Existovali stateční čeští občané, kteří se sna
žili zmírnit utrpení Romů za války, někteří i s
nasazením vlastního života ukrývali romské děti
i celé rodiny. Stávalo se, že vězňové z tábora
v Letech našli u cesty trochu jídla nebo starší
svetr. Někteří čeští lékaři léčili romské vězně
(v rámci možnosti tábora), jak nejlépe uměli.
Alena Smutná
Literatura: Ctibor Nečas: Andr'oda taboris
(Tragédie cikánských táborů v Letech a v Ho
doníně), Brno 1995; CNečís: Aušvicate hi kher
bóro (Čeští vězňové cikánského tábora v Osvě
timi II-Březince; Brabec, Šídio: Konečné řešeni
na česko-německý způsob (Respekt 40/1994).

