PŘI TRANSFORMACI

Zemědělského družstva Starojicko se sídlem v Novém Jičíně-Loučce,

předseda ing.Prant .Rosa.Transformace nesprávně připravena tak,
že majetek do transformace

byl schválně předem zmenšen o lOOmilionů.

Tímto opatřením bylo záměrně porušeno Stanovisko Ministerstva zem.

ke stanovení majetkového vkladu člena zemědělského družstva

čj.3274/92 -I30 ze dne 14.5.1992. Soukromí zemědělci jsou okradeni
asi o jeden milion korun,které jim nebyly poskytnuty při/začátku

hospodaření.Dosud je neobdrželi a chybí jim.Při j^nání bylo konstatev
továno Že Transformaci shhvaloval auditor a jiní — a tak námitkám
k transformaci/a k nedodržení lidských práv nebylo vyhověno.Tato

RES PUBLICA

nespravedlnost se bude v dalším období znovu řešit.
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Porušení lidských práv pro soukržmé zemědělce

za tic h é h o s o u h la s u

100 mí 1 i pni*

neb® b u d o u ze 75

jednání.Zasílám zprávu pro otištění.
UKRADENÝCH

Č R :N e tv rd ím , že ú d a je z d e u v e d e n é
\ j jes o, u ž ez c se ol au k rboemz ví a dz en mé , ě dj ěi lsctié j.vs oš ua k a

Brandýs n.L.6.1996

Zazeny pane redaktore, je škoda ze jste se nemohl zúčastnit"

znovu o k ra d e n i
s t á t u a M Z .H .

První s oukromý týdeník
se samizdatovou tradicí .

16. srpna 1996

V příloze přiklám stanovisko MZe ČR čj.3274/92-130.které by bylo ing Jiří Šustek
Sídliště 146c
dobré otisknout.
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Brandýs n.L.

Političtí vězni zemřelíT^ye^yěznieíeh^/Negublikováno^

Alfens, nar.26.1.1913, velezrada, degenerace
jater a ledvin 10.4.1954 v nemoc. Brno.
P 8 v 1 í k Karel, nar. nezjištěno, vyzvědačství, zemřel
I
na TBC plic 11.6.1952 v nemocnici Brno.
P e šek Josef, nar.5.2.1884, vyzvědačství? zemřel na .
rakevinu jater 16.5.1953 v nemocnici Brno.
Piják Jaroslav, nar.nezjištěn©, neoznámení tr.činu,
zemřel na srdeční infarkt 18.3.1952,důl Nosek.
Sopouškov á Malaie, nar .nezjištěno , vyzvMačství,
zemřela11 Kornatění tepen 22.8.1953 ,nem.Brno .
Istoklesa František, nar.11.3.1997, vyzvadačství,
zemřel na zánst střev 27.8.1954,nem.Brno.
Šebek Václav, nar.7.7.1900, velezrada, zemřel na roze
dmu plic 7.1.1954 v nemocnici Brno.
Paulen
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Stanovisko ke vkladu člena ZD.
k a! Zákon byl schválen, ale...
JUDr.Vlastislav Chalupa.
redakci "Českosl.sportu" r.1984.

MÍČ 47263

197 3
1987

Náklad! 50 výtisků

- 1 9 7 5
ročník 13 číslo3

Vydává: Vladimír Hajný
Red. Marta Zemanová
ČSA 34, 787 01 Šumperk
redaHJulius A.Varga
Uzávěra: 11.8.1996

Výtah z dopisu předsednictva KPV Ministerstvu
zemědělství ČR k rukám náměstka ministra pro
legislativu pana Ing. Burdy

Řada restituci je zamítána na základě kuriózního výklaau bodu

’’Zpravodaj KPV” č.1/95

V úvodu poukazuje vedení KPV na četná upozorněni, které
zaslalo během posledních let ministerstvu zemědělství ve věci
restitučních nároků obětí komunistické totality a na něž MZ
prakticky nereagovalo. V dopise označujeme zákon o půdě jako
špatný, neboť řadu poškozených z restitucí předem vylučuje.
Neuspokojivá je též činnost pozemkových úřadů, které v praxi
ignoruji existenci některých ustanovení zákona o půdě a často si
jednostranně vykládají nedostatečně formulovaná jiná
ustanoveni, většinou v neprospěch žadatelů.

V Jumoer<u, dne 2. března 1984
"Metodika práce pozemkových úřadů by měla vycházet ze
zásad zákona o protiprávnosti komunistického režimu. Při jejich
uplatňováni by se jistě našlo pozitivní řešení řady tak zv.
sporných či nejasných případů. A to tam, kde byly provázeny
vězněním, nuceným vystěhováním, zabavováním majetku a pod.
Je na ministerstvu, aby pozemkové úřady na to upozornilo a
vydalo jim i praktické pokyny.

Redakce

českoslovesnký
Ceskoslovesnký sport

Ne poříčí č. 30
1 li? 23 Praha 1

společnost. Prosím! Jenže první věc, kterou udělají, když sc
dostanou k moci je. že nejdřív začnou šlapat lidem na paty a pak
jim ukážou moc tím, žejc vyhodí z práce, pošlou na pracák, do
vězení, do koncentráků, a když ani potom nevěří v jeho důležitost,
lak je likvidují totálně. A ten, kdo jich likviduje víc, je důležitější
než ten, který jich likviduje jenom pár. Místo bezlridni společnosti
nakonec udělají beztřídní hřbitov..."

uvědomujeme, za jakých záhadných a dosud ne zcela jasně
prokazatelných okolnosti skončil svůj život - či byl ukončen
život - tehdejšího našeho ministra zahraničí Jana Masaryka.
Patřil ke skvělým a nadějným osobnostem politického dění a
vůbec nic se nemění na této tragické události, zda byl Jan
Masaryk svržen z okna násilně, či byl-li k zoufalému skoku na
dlažbu dohnán jako jelen, uštvaný k smrti smečkou psů.

Tak i tak šlo o vraždu - pochybnosti mohou být jen o tom jak vrazi vykonali své dílo. V roce 1947 prohlásil, že
Československo by nemčlo být ani oponou ani mostem, poněvadž
mosty se dají vyhodit do vzduchu. Chtěl, aby Československo
bylo článkem pevného řetězu demokracie, který obepíná
bezpečně náš svět.
Jarda Krásný
který' mimo

jiné také řekl:...Komunisté chtějí beztřídní

Snad pro tuto pravdu musel Jan Masaryk zmizet z politického
života. A tak 10. březen 1948 se stává oním smutným, skličujícím
a také varujícím výročím, kdy si letos po 47. vzpomeneme a

V další části se dopis zmiňuje o nezákonných represích proti
nežádoucím občanům, o podhodnocených odhadech
nemovitosti a o neochotě současné administrativy napravit
krádeže, jichž se na zemědělcích dopustil komunistický režim.
Také dvojí možný výklad §32 způsobuje, že se podle zákona
ponechává ukradený majetek zasloužilým "bojovníkům v únoru
1948" a jejich potomkům, zatímco původnímu majiteli a jeho
potomkům jsou jejich práva upírána.

"Závěrem žádáme, aby uvedené naše připomínky byly vzaty
na vědomí. Uvedenou argumentaci je možno o mnohé doplnit a
rozšířit Doufáme však, že ministerstvo doplní a zpřesní dosavadní
metodické pokyny na základě našich připomínek. Zněni
restitučních zákonů přes všechny své nedostatky to umožňuje."

Vážena redekce!

Uctěme památku Jana Masaryka,

k odst. 1, paragrafu 6 zákona o půdě, který se týká anulace
kupních smluv. Uzavření v tísni se sice uznává, ale nápadně
nevýhodné podmínky se prý výlučně týkají peněžní částky, která
byla při prodeji vyplacena.”

Za předsednictvo KPV ČR:

Karel Škrábek

Mirko Šťastný

Již tér.ěr dvacet let jser; předplatitelem Vrších
novin e tak nějak pocituji, že nám trochu právo zaujmout
stanovisko k něterým Vašim článkům e nepsat Vám o něm.
Zvláště, když máte opravdu pěknou rubriku :”píši, píšeš,
píšeme ... do novin’’.

Jde mi totiž o článek Gustava Vlka jež Vaše re
dakce uveřejnila k ZCH. V článku "Neponádka” sv*j útok
zaměřil na čcskosl. representanta na ZC4 r. 1943 ve Sv.
Mořici, f are, milionáře. Vyčítá nu "chudákovi" všechno
nožné: prachy, těžký zadek i puberva. Nakonec se strefu
je i do jeho předposledního místa v závodech. Jako kdyby
i v naší socialistické representaci nikdy nebyli závodní
ci, kteří skončili na oí odpor Lední n cistě. 3. Vlk se tvá
ří jako kdyby nevěděl co již dávno v'tair.a lidí t r-pělivě
očekává a co je více méně ne spadnutí - povolování soukro
mého podnikání v oblastech, Kde to je nutné, abychom neoyli v čele světového vývoje jenom, ve sportu. A budeme
jenom rádi, když potom takový Kaxík neboli sponzor bude
investovat své vlastní penízky do sportovní oblasti, aby
všechno netáhl jenom stát. Zaručeně oak po něm pojmenuje
me i nějakou tu ulici - jaso v Jugoslávii. * Le .stejně je
to dobrý pocit, když člověk ví, že v místě ZOH je maskotem
her V u č r o - vlček a nikoLiv V 1 i, nennt at se to líbí
či ne, milionáři byli a budou součástí olympijských her i
v budoucnu, tak jako jich určitě několik desítek bylo i v
Sarajevu jako re or o sent ant i svých zemí. 7 olympijská char
tě se nic nepraví o diskriminaci lidí podle peněženky. Od
té doby co Foiničané vynalezli peníze až dc období vybudo
vaní Komunismu, kdy bulou zrušeny,to už holt asi jinak ne
bude
Dovolte mi,Vážená redakce, jak je mým zvykem uvést
několik veršů na z-věr mého dopisu. Tentokrát jsem si vý
hra L poslední verš z "řotH.itby d^stoj'.é'io otce ’Vili toho"
mého oblíbeného básníka Roberta 3 u r n •? e /1759 ~ L796/:
C

5
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Světských i věčných darů dej
našincům i mně habaděj,
at nad všechny jsem, to mi přej,
b.ohat a slaven,
a za to všechno slávu měj já končím, amen!
Vladimír 4 a j n ý
Čs.armády č. 34
787 01 šui-perk

- 2 Ministerstvo zemědělství České republiky

V souvislosti s určováním majetkových vkladů bude posuzována i hodnota vnese
V Praze dne 14. května 1992

ného movitého majetku (živý a mrtvý inventář). Podle dříve platné právní úpravy měla

Č.j. 3274/92 - 130

družstva povinnost proplácet splátkami vnesený majetek až do výše 80 % jeho hodnoty.
Většina zemědělských družstev uvedenou povinnost zcela nebo zčásti splnila. V těchto

případech zemědělské družstvo vnesený majetěk cenově přehodnotí podle cen platných
ke dni 24. čevna 1991, nebo podle nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb. Od takto vypoč

Stanovisko

tené hodnoty vneseného movitého a nemovitého majetku odečte částku, kterou za vne
ke stanovení majetkového vkladu člena zemědělského družstva

sený majetek uhradilo a zbývající hodnotu bude považovat za majetkový vklad člena
ve smyslu ,<? 16 písm. b) zákona č. 42/1992 Sb.
Výklad výše uvedené problematiky, uvedený v dopisu bývalého poradce ministra

hospodářství ČSFR JUDR. Vladimíra Koníře ze dne 6. dubna 1992, není podle sdělení

b) movitý a nemovitý majetek vnesený členem v cenách platných ke dni 28.1.
1992, po odečtení proplacených vnosů, nebo podle nařízení vlády České republiky

č. 20/1992 Sb.,

c) ocenitelné nehmotné vklady členů.

Za vklad vložený členem tedy nelze považovat členský podíl, který člen nesložil,
nebo který mu družstvo stanovilo ze svého majetku např. podle zákona č. 162/1990 Sb.,

o zemědělském družstevnictví. Takto stanovený členský podíl je podle f 233 obchodního
zákoníku vypořádacím podílem a má právní význam pouze pri zániku členství za trvá
ní družstva. Poklid došlo k ukončení Členství v družstvu, bylo družstvo povinno vyúč-

tovat do jednoho měsíce po schválení závěrky za kalendářní rok v němž členství za
niklo, nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Se stanoveným členským (vypořádacím) podílem lze účetně kalkuloval pouze pokud
k vyrovnání došlo do účinnosti zákona č. '12/1992 Sb., tedy do 28.1.1992.

Za majetkové vklady člend družstev nelze považovat žádné vypočtené nebo jinak
stanovené podíly v souladu s § 4 odst. 1 písni. e) zákona č. 162/1990 Sb., nelze je tedy

ani odečítat od čistého jmění družstva. Tím, že zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majet
kových vztahů a vypořádání majetkovýchnároků v družstvech v § 17 určuje majetkový

podíl i podle počtu odpracovaných let v družstvu, podíleli by se členové družstva na
iozdělování majetku diužstAXiJdyal^j/Qz téhož důvodu, čímž by byli neoprávněně zvýhod
něný vůči ostatním oprávněným osobám.

V čísle 3 Vašeho časopisu Brázda jsme sl přečetli
příspěvek pana Ing. Jiřího Sustka z Brandýsa nad La
bem. Je nadepsán „Nedodržováni Listiny lidských práv
a svobod - žijeme opravdu v právním stálá? Myslím sl.
Že ne.
Dovolte, abychom s názorem pana Ing. Jiřího Sustka
Jednak vyslovili nesouhlas a Jednak, abychom celou věc
uvedli na pravou míru. Máme totiž zato, že by v kaž
dém případě měl být vyslechnut 1 názor občanů, jeho
bývalých sousedů z obce Starojloká Lhota, vesměs čle
nů ZD Starojlcko, kde se autor článku narodil a pro
žil mládí.

Již začátkem svého příspěvku uvádí pan Ing. Jiří Sus
tek čtenáře v omyl, když tvrdí, že jeho pohledávky za
Zemědělským družstvem Starojlcko činí vlče Jako Je
den milion korun. Jeho vlastní pohledávky totiž před
stavují pouhých cca 6 500 Kč (slovy šesttlsíc-pětset ko
run českých). Dalších asi 600 000 Kč pak převzal od
ostatních restituentů převodem postoupených pohledá
vek.

S panem Inženýrem Je vskutku těžké jednání. Tak to
mu bylo ostatně vždy. Několikrát mu bylo nabídnuto
určité řešení se kterým souhlasil, ale ve velmi krátké
době jej vždy sám zase zpochybnil. Jeho nároky Jsou
neúměrné. Jedním slovem se dá říci, že chce více, než
mu patří. Z těch důvodů s ním není naše družstvo do
sud zcela vyrovnáno, ač byl se svými sourozenci mezi
prvními, s nimiž k vyrovnámí docházelo. Již v roce
1990 byly Jeho rodině předány pozemky, živý 1 mrtvý
inventář a některé budovy. V ostatních případech Jsou
nároky pana Ing. Jiřího Sustka sporné a proto jsou
řešeny soudem. Soudní spory dpsud nebyly ukončeny.
Víme, že družstvo Jehož jsme Šlemy se podrobí Jakému
koliv soudnímu rozhodnutí, poněvadž na rozdíl od pa
na inženýra máme zato, že v právním státě žijeme.
Jsme rádi, že v dnešní době již neexistuje žádný okres
ní tajemník, Jakékoliv strany, který by o celé věci roz
hodl ze své politické mool. Proto považujeme náš stát
za právní, poněvadž l přes všechny nedostatky je moc
soudní oddělena od moci výkonné.

Pan Ing. Jiří Šustek dále uvádí seznam údajných do
sud nevypořádaných osob. I toto tvrzení není pravdivé.
Jejich pohledávky pokud víme nebyly zpochybněny, jed
ná se pouze o konečné vypořádání a jejich upřesnění.
Závěrem příspěvku Je pak ze strany Ing. Jiřího Sust
ka vytvářen dojem, Jakoby na okrese Nový Jičín fun
govaly nějaké mafie kamarádů, kteří sl vzájemně na
hrávají Jen proto, aby nemuseli pomáhat nově se vy
tvářejícím soukromým zemědělcům.

JUDr. Eduard

II u l h

ředitel odboru legislativního a právního
Pan ing. Jiří Sustek kritizuje minulý režim, ale sám
byl předsedou svazáoké organizace v obci Starojloká
Lhota. Ze všech jeho posudků Je zřejmé, že měl klad
ný poměr k soc. zřízení. Ani on, ani jeho sourozenci
nebyli v padesátých létech pronásledování a mohli do
konce studovat, zatímco jiní občané, které můžeme
kdykoliv jmenovat, byli různě diskriminováni a přístup
ke vzdělání jim byl upírán.

Pan Ing. Jiří Sustek se snažil obec co nejrychleji
opustit a v důsledku toho dal v roce 1959 odhlášku
z družstva 1 když se předtím zavázal, že bude v druž
stvu pracovat za bratra Pavla, který v té době studoval
na střední škole. Ani v tom mu nebyly činěny překáž
ky a Ing. Jiří Sustek studia dokončil včetně vysoké
školy.

Připomínáme, že rodina pana Ing. Jiřího Sustka byla
ve značně svízelné situaci. Nemohla plnit předepsané
dodávky a hrozilo jí v té době obvyklé vystěhování
z obce. Občané jako správní sousedé však nenechali
dojít věc k těmto koncům a to již s ohledem na otce
pana Ing. Jiřího Sustka, dobrého a čestného člověka.
Polovinu výměry usedlosti rodiny Sustkovy proto obdě
lávali, z léto výměry plnili dodávky a platili daně. Ob
čané - členové družstva proto očekávali daleko jiný pří
stup ze strany rodiny Sustkovy, což se nestalo.
Jsme zklamáni takovýmto postupem, v němž spatřu
jeme pouze získávání vlastních výhod 1 za nynějšího
režimu.

Vážená redakce,
i my Jsme podnikatelé a vlastnici půdy, zvolili jsme
pouze jinou cestu. A proto, že náš stát za právní pova
zujeme, nežádáme nic jiného než rovnoprávné vztahy.

Věříme, že naše stanovisko k celé záležitosti zveřej
níte, za což Vám již předem děkujeme.

Občané Starojické Lhoty:

9 podpisů.

Poznámka redakce
Otiskli jsme dopis družstevníků, kteří stojí na druhé
straně proti panu Sustkovl. Naše redakce nezastává sta
novisko v rozporech obou stran, protože rozhodnuti je
v rukou soudu a soud bude rozhodovat na základě dů
kazů z jedné 1 z druhé strany. Neodpustíme sl ale
zhodnotit dopts družstevníků. Autor tohoto dopisu má
určité zkušenosti. Je administrativně zdatný, místy za
tížený stereotypem myšlení a jednání socialistické éry.

"B rázd a"

I

Starojloká Lhota 12. 4. 1996

Vážená redakce!

'

a) zaplacený peněžní vklad,

Federálního ministerstva hospodářství.

Redakce

vklad člena se považuje:

Vážený pisateli uveřejněného dopisu. Hlediska k hod 
nocení právního státu jsou jiná. Právní stát musí mít
takové zákony, které by na jedné straně dávaly obča 
nům právní jistotu se zřetelem ke spravedlnosti a na
druhé straně vym ezily povinností, které občan musí

nároků v družstvech stanoví v £ 16, že za majetkový

pana náměstka ministra hospodářství ČSFR Ing. Václava Petříčka, CSc., výkladem

respektovat a jednat podle nich v zájmu svém a celé
společnosti. Aby skutková podstata našich zákonů dá 
vala občanům jistotu, te právo je na straně spravedl
nosti a že se domofrou svého práva. Při tom zákonodár 
ci nesmějí překročit ústavně zaručené obačnské svo 
body. Naše demokracie musí dokázat, že zákony, které
p flja la umí užívat, že jim i umí sobě dem okraticky vlád 
nout. Toto je základní princip právního státu.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových

Vytknout pisateli můžeme jen to, že „považuje náš
stát za právní, poněvadž 1 přes všechny nedostatky je
moc soudní oddělena od moci výkonné “ .

D opis občanů S ta r o jic k é L h o ty .je n p o tv rz u je n em o žn o st p .« s ^ h o v
ro ln ík ů v 5 O -tý e h le te c h , n e b o t b y li k pudě p riv a z a r.1 fe u d á ln ím i pou 
ty .B y l b y sh zvědav na soud p rs om ezování o so b n i svobody z to h o to t i
tu lu , o v ie n n ik o liv v "p rá v n í"Č R , kde soudy osou v ru k o u n o m e n k la tu ry .
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vůči nim, jejich rodinám a blíz
kým. Schválený zákon rovněž
konstatuje, že komunistický režim
systematicky a trvale porušoval
Parlament, vědom si své po
lidská práva, přičemž zvlášt závaž
vinnosti vyrovnat se s komunis
ným způsobem utlačoval některé
tickým režimem konstatuje, že
politické, sociální a náboženské
Komunistická strana Českoslo
skupiny občanů. Porušoval základy
venska, její vedení a členové,
StB přímo založil. Vystupoval pod jménem mjr. Král, dr. Červený
17
Agent JUDr. Vlastislav Chalupa
a dr. Sladký. Dostal do kriminálu na dvě stovky lidí.
O činnosti agenta StB JUDr. Vlastislava Chalupy jsem měl
Letos v březnu se mi podařilo získat k prostudováni řadu
možnost seznámit naši veřejnost vícekrát v denním tisku,
dalších mikrofiši k tomuto případu, které jsem konečně po řádném
týdenících doma i v zahraničí, nedávno i v obou programech
“odtajnění" dostal do rukou v čitelné formě, ve zvětšeninách.
televize. Přesto stručně rekapituluji.
Kromě dalšího usvědčujícího materiálu zaznamenávají jména
— skupin, které StB likvidovala pomocí dr. Chalupy.
Dr. Chalupa, působící v ústředním sekretariátu národně
socialistické strany do února 1948, zahájil lined po únoru ilegální
Přehledný dokument StB z 9. ledna 1952 uvádí:
práci. Ještě před únorem však byl sledován StB. Dne 7. dubna
"..... Za pomoci Chalupy bylo provedeno napojeni na tyto
1948 byl "tajně zatčen" StB a odvezen do konspirační chaty v
ilegální skupiny: JARO, USPZ, VĚRNI-JARKA, VĚRNI-JOŽKA,
Malé Úpě. Tam druhého či třetího dne přistoupil na spolupráci s
PŘIJDEME, KÜHNEL, Ú„ KOJETÍN, HOLEŠOV, BRNO-POP,
StB a vlastnoručně nakreslil schéma ilegálních skupin. Jako agent
skupina QQ, disp. SKÁLA, DŽ, JAVOR, kpt HRDÝ, VAN-DAN
StB udržoval styk s řadou existujících skupin a další na příkaz
n SNĚŽENKA“

KPV”

a ve společnosti, a nutfoí^tifejné
vyslovovat,svůj
co
považovali zaUcž^ i?ewS^č'nTento čin režim ^irucoval.persekucemi nebo hrozbou persekuc i

Z o rav o d ttj

účinnou lítost lidi skutečně zodpo
vědných za spáchané nelidskosti,
zakotvit tuto oprávněnou obžalobu
do zákonné podoby. A to už při
nejmenším proto, aby existovala
písemná a nejvyšším orgánem stá
tu schválená verze toho, co stejně
podstatná většina občanů dávno už
ví. Preambule zákona tedy uvádí
. následující:

V zákoně se uvádí, že kcřmunistidtý.raíima^ kteří
prosazovali^ JBpIrájj^jČ^^IpT ‘ ja
koukoli možnost
vyjá
dřeni politické yůte^^S^Ó^krývat své názory na'sn0tó^||ft«tátě

’’

tom, že zločiny minulosti je tře
ba zřetelně pojmenovat, vymezit,
a když už to nešlo po listopadu
1989 podobrém, tedy apelem na

stnického/práva, zneužívání vý
chovy, vzdělávání, vědy a kultu
ry k politickým a ideologickým
účelům, beróMednýmAúčenim
přírody. Pariamestg^roWaAuje,
že ve rvi další čžnnarťLbtKle vy
cházet z tohoto zákoA/^J^,'

p o tr e s tá n í č i a le s p o ň o z n a č e n í tě c h
n e jv ě tš íc h z lo č in c ů s i e u s íe c n e c h a t

lo. Potud bilance hlasování v
poslanecké sněmovně.
Podívejme se však trochu po
drobněji na obsah zákona, který je,
a dlužno to dodat, konečně, jas
ným sdělením, jasnou zprávou o

o

poslanců v jednacím sále neby

podářství
i m,
destrukcítradiční & Mntd vla-

nistické strany a jejich předsta
vitelů nad zákon.
Komunisticky režim, uvádí se
dále ve schváleném zákoně, použí
val k persekuci občanů všech
mocenských prostředků. Popravoval, vraždil a žalářoval ve věz
nicích a táborech nucených pra
cí. Při vyšetřování a v době
žalářování proti nim používal
brutální metody, včetně fyzické
ho a psychického mučení a vy
stavování nelidským útrapám.
Zbavoval je svévolně majetku a
porušoval jejich vlastnická prá
va. Znemožňoval jim výkon za
městnání, povolání nebo funkce,
a dosažení vyššího nebo odbor
ného vzděláni. Zabraňoval jim
svobodně vycestovat do zahra
ničí, či vrátit se svobodně
zpět, a povolával je k výkonu
vojenské služby v pomocných
technických praporech na neo
mezenou dobu.
Zákon konstatuje, že komunis
tický režim pro dosažení svých
cílů neváhal páchat zločiny,
umožňoval jejich beztrestné pá
chání a poskytoval neoprávněné
výhody těm, kteří sé na zloči
nech a persekucich podíleli. Re
žim se spojil s cizí mocnosti a od
roku 1968 udržoval uvedený

Zákon b y l s c h v á le n p ře d t* em i

129 poslanců; proti - byli poslanci
’levého bloku a jeden nezařazený
poslanec, celkem (proti) 34 hlasy.
Kromě toho se tři poslanci LSU
hlasováni zdrželi. Čtyři poslanci
HSD-SMS nehlasovali vůbec a 30

ni zásady demokratického právní
ho státu, mezinárodni smlouvy,
své vlastní zákony, a tím praktic
ky postavil vůli a zájmy komu

Stále nebezpeční

komunistického režimu a odpo
ru proti němu. Pro - hlasovalo

jsou odpovědni za způsob vlády
v letech 1948 až 1989, a to zej
ména za programové ničení tra
dičních hodnot evropské civili
zace, za vědomé porušování lids
kých práv a svobod, za morální
a hospodářský úpadek prováze
ný justičními zločiny a terorem
proti nositelům odUiaých názo
rů, nahnuteaímflrafwifciho hos

Za uvedené spáchané zločiny a
další skutečnosti, jsou podle
schváleného zákona plně spoluzodpovědni také ti, kteří komunis
tický režim prosazovali jako funk
cionáři, organizátoři a podněcovatelé politické i ideologické oblasti.
Zákon dále konstatuje, že režim

“ S vědom í ”

Ing. Oldřich Tihelka
V pátek 9. července 1993
schválila ve večerních hodinách
poslanecká sněmovna poslanecký
návrh zákona o protiprávnosti

stav pomocí jejich okupačních
vojsk.

založený na komunistické ideolo
gii, který rozhodoval o řízení
státu a osudech občanů v Česko
slovensku od února 1948 do li
stopadu 1989, byl a je zločinný,
nelegitimní a zavržení hodný.
Zákon uvádí, že odpor občanů
proti tomuto režimu, který je
dnotlivě či ve skupině proje
vovali na základě politického,
náboženského anebo mravního
přesvědčení, odbojem či jinou
činností, nebo vědomě a veřejně
vyjadřovali na území státu i v
zahraničí, a to i ve spojení s cizí
demokratickou mocností, byl le
gitimní, spravedlivý, morálně
oprávněný a je hodný úcty.
Každý kdo byl komunistickým
režimem nespravedlivě postižen a
persekuován a nepodílel se na sku
tečnostech uvedených v úvodu zá
kona, si zaslouží účast a morální

zadostiučinění.
Zákon dále uvádí, že soud na
návrh zruší nebo zrním i trest ulo
žený za trestný čin, na který se ne
vztahuje rehabilitace ze zákona o
soudní rehabilitaci, prokáže-li se
během řízení a následného od
škodnění, že jednání odsouzeného
směřovalo k ochraně základních
lidských a občanských práv, a to
nezjevně nepřiměřenými prostřed
ky. Pro účely tohoto řízení se
použiji ustanovení příslušného pa
ragrafu zákona o soudní rehabili
taci.
V závěrečné části zákona se
uvádí, že státní rehabilitační dlu

'

hopisy vydané občanům, kteří
mají nárok na odškodněni podle
zákona čís. 119/90 Sb., o soudní
rehabilitaci, jsou splatné do kon
ce roku 1995. Podle zákona je

už v době svého spáchání a ne
byly potrestány, protože pacha
telé, v rozporu s trestním řádem,
byli oproti ostatním občanům
kryti svými stranickými legiti-

vláda zmocněna, aby nařízením

macemi. Domníváme se proto, jak
se vyjádřil také Marek Benda, že

napravila některé křivdy spá
chané na odpůrcích komunistic
kého režimu a na osobách, které
byly poškozeny jeho persekucemi v oblasti sociální, zdravotní a
finanční.
Zákon nabývá účinnosti od

1. srpna 1993.
A ještě jedna velice důležitá
pasáž ze zákona o protiprávnosti
komunistického režimu, v níž se
uvádí: Do promlčecí doby tres

tných činů se nazapočítává doba
od 25. února 1948 do prosince
1989; pokud v souladu s vyslo
venou nebo domnělou vůlí stá
tních či stranických orgánů a
funkcionářů komunistického re
žimu v Československu, nedošlo
z politických důvodů, nesluči
telných se základními zásadami
právního demokratického státu,
k pravomocnému odsouzeni ne
bo sproštění žaloby.
Přirozeně, že ke znění zákona se
ihned objevily různé reakce. Už
sám fakt, že poslanci levého bloku
hlasovali proti zákopu, hovoří vý
mluvnou řeči. V tentýž den večer,
kdy byl zákon schválen v parla
mentě, se v pořadu Deník plus
druhého českého televizního okru
hu, vyjádřil poslanec levého bloku
Vladimír Řezák. Podle něj bylo
přijetím paragrafu o pozastaven í
promlčecí doby hrubě porušeno
ustanovení článku 40 odst. 6, Lis
tiny základních práv a svobod,
který zakazuje retroaktivní trestní
normy. Na tuto námitku bezpro
středně odpověděl poslanec KDS
Marek Benda v tom smyslu, že se

je možné čin, který měl být tre
stný, ještě dnes stíhat.
Ministr spravedlnosti Jiří Novák
prohlásil v pátek večer 9. července
1993 v české televizi na prvním
okruhu, že schválený zákon o

protiprávnosti komunistického
režimu neznamená nějaké plošné
čistky. Podle něj se tohoto zákona
musí právem obávat ti, kteří
spáchali trestné činy ve jménu
ideje komunismu, a u nichž tyto
trestné činy nebyly potrestány.
Podle ministra Nováka není žádný
důvod proto, aby na konkrétního

člověka nebyla podána žaloba a
aby takový člověk nebyl po prá
vu odsousen.
Zákon byl schválen a zdá se,že
jeho zněni je dostatečně pádné k
tomu, aby zločiny komunistů byly
odčiněny. Jenže, jak dál? Kdo
bude žalobcem a kdo soudcem?
Budou mit političtí vězni a všichni
ostatní, jež byli komunistickým re
žimem postiženi, dostatek odvahy
a nebojím se říci i zájmu k tomu,
aby na sklonku svého života doka
zovali prožité křivdy? Navíc,
když naše soudnictví je v rukou
těch, které komunistický režim vy
školil? A co bude s těmi (bývalý
mi) členy KSČ, kteří dnes opět
oddaně slouží a opět zastávají vy
soké posty ve vládě a v řídícím
systému naši společnosti? Bude se
zněni zákona vztahovat také na
všechny soudce a prokurátory, kte
ří soudili a trestali za tzv. politické
trestné činy, ač členy KSČ nebyli?
Škoda, že právě k tomu se ministr
Jiří Novák nevyjádřil.

nejedná o retroaktivitu, nýbrž o
postižení věcí, které
Poté, co se dr. Chalupa jako agent provokatér takto osvědčil,
”.... Po dobu pobytu zde prováděl napojení na ilegální 18

organizace, viz jejich vyjmenování.... Z těchto byla provedena
likvidace těchto skupin: skupina USPZ (ze které vyplynula
skupina BACÍLEK a ŠEŘÍK), UP. VAN DER LINDE, VAN-DAN.
SNB na kriminální ústředně v Praze, MODRÁ CHRYZANTÉMA
VĚRNI-JOŽKA (ze které vyplynuly skupiny ŠAVRDA a
ČERVENOBÍLÝ, SLAVÍK z Prahy XII., ČERNE KOMANDO,
RYCHTECKÝ, kpt. HRDÝ ze které vyplynula skupina SNB,
BÁRTL a skupina lidovců vedená FARDEM. .."
"Dnešni stav skupin je: SNĚŽENKA kterou připravujeme k
likvidaci v únoru, skupina PŘIJDEME, kterou rozpracováváme,
skupina POP, která je pětičlenná ..."

byl v září 1949 poslán do Paříže a později do Spojených Států.
Vyšetřováním činnosti dr. Chalupy se zabývá Úřad pro
dokumentaci a vyšetřování činnosti StB z podnětu KP V. Protože
je dr. Chalupa státním občanem USA uvědomila KPV v těchto
dnech o jeho činnosti velvyslance USA v České republice.
Pokud by se podařilo dr. Chalupu získat do České republiky. r
byl by obžalován z trestného činu zbavení osobní svobody
podle § 232 odst. 2 a mohl by být odsouzen až na 12 let.
Po jeho případném odsouzení by mohli vznést nároky na
odškodnění všichni ti, kteří jeho vinou trávili dlouhá léta v
kriminálech.
JiřiMálek

2.

ZNÁSOBTE TAŽENÍ LÁSKY
Projev J.M. nejdp. opata Ondráka k 5. červenci 1956
Drazí čeští katolíci!

Již jen sedm leťaás dělí od velkého ju
bilea pokřesťaněnimašeho národa — od
jedenáctistého výroŠ?. příchodu svátých
věrozvěstu Cyrila a Metoděje na staro
slavný Velehrad. Na toto jubileum se
chceme náležitě připravit celonárodní du
chovní obnovou, abychom — s Boží po
moci — na svobodném Velehradě, na jeho
nádvoří, mohli o slavném výročí s celým
národem radostně, vítězně, v Boží přízni
pěti: “Kolik to bouří nad vlastí se sneslo
— o život bylo zápasit nám v boji — mo
hutné sídlo Svatopluka kleslo — Velehrad
víry bez pohromy stojí; apoštolů to dílo
požehnané: dědictví otců zachovej nám
Pane. Velehrad náš ten rozkvétá vždy
znova — nižádná moc už nám ho nerozbo
ří — pokud náš národ v hloubi srdce chová
— důvěru k Matce, která divý tvoří; Ma
ria za nás prosit neustane: dědictví otců
zachovej nám Pane.
Sedm zbývajících let do tohoto výročí
nechť je sedm let plných úsilí každého
věrného českého člověka o národní posvě
cení — o to, aby celý národ, všechen lid v
Československu, krajané ve světě a exu
lanti, dosud nemající možnost návratu,
tedy všichni, aby posvětili své duše Kris-

tém a Jeho svátostmi, prostě, aby otevřeli
svá srdce pro království Boží a tím pro
déšť milostí Božího požehnání. Podle to
ho, jak dalece se to podaří, bude vytvořen
předpoklad pro skutečný mír v národě,
pro život svobody, radosti a blahobytu.
Každého roku v předvečer svátku svá
tých Cyrila a Metoděje jsou vyhlašovány
tři zvláštní úmysly. Toto vyhlašování úmyslů a jejich plnění je součástí oné uvě
domělé přípravy na slavné cyrilometoděj
ské jubileum. Hrdinní biskupové v Česko
slovensku dosud nejsou zdaleka svobodni,
aby se mohli svobodně sejít a na své svo
bodné biskupské konferenci sami úmysly
vyhlásit. Arcipastýřové posud svobodně
promluvit nemohou. Pokud tento stav
pronásledování bude jim znemožňovat vý
kon jejich pastýřského úřadu, budete sly
šet výzvy od nás z opatství svatoprokopského z Lisle. My zde, na americké Sá
zavě, se modlíme o to, abychom vás vždy
vyzvali podle úmyslů vašich hrdinných
biskupů. Pro další rok přípravy na slavné
cyrilometodějské jubileum se vyhlašují tři
úmysly, které navazují na úmysl roku uplynulého.
Úmysl první: příkladným, uvědomělým
životem víry a vlastního posvěcení veďte

3.
dových křesťanů. U nich se zastaví nápor
komunismu. Lidé posvěcení jej zatlačí a
zachrání i své děti. Proto prosím, jistě i
jménem vašich biskupů, spoutaných či ji
nak sevřených, zvláště jménem arcibisku
pa Berana, který má ve svém hesle:
“Eucharistie a práce,” abyste častým ob
cováním s Eucharistickým Králem zahá
jili tažení spásy duší a spásy národa. Na
plňujte nejen kostely, víru svou projevuj
te nejen radostným chvalozpěvem nábož
ných písní, ale hlavně duchovní obrodou u
zpovědnice a posilou u mřížky oltářní při
jetím Krista svátostného.
Úmysl druhý je jistě všem jasný: mo
dlitbou a činy pomáhat vězněným pastý
řům, duchovním a laikům a prosit za ná
rodní svobodu. Opravdu každodenně — a
ne jen jedenkrát — za jejich svobodu
proste. My katolíci si svou svobodu a mír
modlitbou a obětmi vybojujeme. Bůh jis
tě dá vězněným pocítit, zvláště ve chvílích
jejich opuštěnosti, že jste s nimi v kře
sťanském obcování. Daleko lehčeji setrou
pot s čela, daleko lehčeji se posadí na vě
zeňském kavalci, daleko lehčeji se jim
začnou otevírat vrata žalářů, protože vaše
modlitby a oběti budou pozvedat vězeňské
závory. Modlete se za své vězněné pastý
ře a za své vězněné drahé, zvláště při ran
ním a poledním vyzvánění Anděl Páně,
třikrát Zdrávas a Otče náš. Večerní vy
zvánění Anděl Páně nechť patří vašim
pastýřům, kteří ještě unikli pronásledování
a vašim drahým, kteří jsou v nebezpečí
zatčení. Proste Boha a nebeskou Matku
za jejich svobodu a za svobodu národní.
A vy, drazí, kteří nejste ještě omilostněni
darem víry, ale sympatisujete s trpícími,
stůjte aspoň v tichosti v době, kdy zvon
vybízí k modlitbě Anděl Páně a ve chví
lích zvonu vyzvánění vzpomínejte a jak
umíte, po svém se také modlete za hrdiny
dneška. Jim nechť patří chvíle, když zvon
k modlitbě vybízí. Jim nechť také patří
vaše častá modlitba růžencová. Vůbec
každé zvonu vyzvánění nechť je vám sig
nálem k modlitbě za vězněné, za svobodu,
za Šťastný návrat exulantů a za vlastní
spásu a spásu duší našich bližních.
A úmysl třetí: znásobit aspoň desetiná
sobné tažení lásky — ten nechť rovněž vy

plňuje váš křesťanský život. Vždyť je
třeba tolik lásky rozprostři^ po krajích va
šich, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku,
po Slovensku a po Podkarpatské Rusi, —
rozprostřít ji všemi těmi krásnými kraji
nami rozechvělými a zbičovanými nená
vistnou zlobou, charakterisovanou dnes
šibenicemi a tábory nucené práce. V po
sledních letech přečasto vstupovala do va
šich domovů policie či jiní činitelé režimu
— přečasto odvlékali vaše nejdražší. Do
sud stín jejich návštěvy, plné nelásky, ne
vymizel. Nuže, drazí věrní křesťané a lidé
dobré vůle, taktním a lásky plným způso
bem neste do takových domů poselství
lásky. Obšťastněte příbytky zkoušených
bližních projevy upřímné křesťanské lás
ky, plné dobrých skutků, plné dobrého
slova a opravdové pomoci. Nejméně dese
tinásobně se činy lásky snažte vyvážit
všechnu zlobu, která udeřila do života va
šich bližních. Tolik je u nás vdov, tolik
už sirotků, tolik dětí odtržených od rodičů,
tolik lidí postižených a také tolik bratří 8
sester svedených — jménem všech těch
prosím o vaši lásku. Vyjděte se srdcem
plným lásky a dobrých skutků, s náručí
objímající každého bližního, vše z lásky k
Bohu a k bližnímu, aby se ve vlastech va
šich naplnilo největší přikázání Boží: Milovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého, ze vší síly své, ze vší mysli sví
a svého bližního jako sebe samého. Tote
největší přikázání Kristovo je třeba uplat
nit v každodenním životě, aby jeho usku
tečňováním roztála nenávist a láska vše
objímala a do vašich domovů se vracel mír.
Jděte, drazí, jděte ještě dnes ke svým zná
mým jakkoli postiženým a potěšte hrdiny
dneška — lidi v koncentračních táborech,
potěšte zkoušené, nemocné a buďte vlídní
i k těm svedeným. I oni, více než byste
předpokládali, potřebují lásky. Jejich ne
smrtelné duše, odlákané komunistickou
ideologií do neradostného prostředí komu
nistické zloby, jsou rovněž povolány ke
spáse.
Drazí! Láska přemáhá všechno a pře
může i zlobu komunismu. Velké tažení
lásky může vytvořit divý převratné — za
chránit národ před dalšími pohromami.
Jen uvažte: za dnešního stavu světa by
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děti a mládež a vůbec veškeré své okolí k
pravé víře Kristově a k životu křesťan
ských ctností a křesťanské velikosti.
Úmysl druhý: každodenně se modlete za
svobodu svých vězněných biskupů, kněží,
reholníku a řeholnic a nevinně vězněných
a za svobodu celého národa. Veškerým
svým jednáním dokažte, že stojíte pevně s
trpícími a tak posilujte je i sebe v utrpení.
Úmysl třetí: znásobte aspoň desetiná
sobně tažení lásky.
Úmysl první hovoří o vlastním posvěcení
a příkladu. V době, kdy komunismus se

snaží vytvořit z člověka, zvláště ještě ne
dospělého, bytost proradnou, nástroj zlo
činnosti, udavače, vraha, vůbec jej dušev
ně znetvořit do podoby zvrhlé, peklu po
dobné, aby byl povolný satanské zlobě
operující v komunismu — v té době je
třeba víc než kdy jindy usilovat o člověka
svobodného, člověka Božího, člověka ví
tězícího, jehož nezraní zákeřný komunis
mus. Takový svobodný, protože s Bohem
spojený člověk, bude proto vítězný, pro
tože odolá dnešním nástrahám pekla.
Svým příkladem nezranitelnosti povede i
druhé. O to tedy jde: posílit řady oprav-
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válka byla pekelným, apokalyptickým
rejem atomických a vodíkových zbraní.
Celá města a celé kraje by byly do základů
vypáleny a lidé vyvražděni atomickým
prachem. Není možno si přát,, aby takto
se projevila lidská nenávist, či aby pomocí
nukleárních zbraní byla vybojována svo
boda. Nad tyto zbraní, nad tuto zkázu,
je silnější zbraň — láska. Láska je odvrací
a bez nich dobývá vítězství. Vyhrává
triumfy trvalé. Zažehněte proto v národě
oheň lásky, který spálí komunistickou ne
návist. Nechť je to mohutný žár lásky k
Bohu, lásky k lidem, k lidem trpícím i
chybujícím. Dosáhnete převratu láskou
všechno prostupující. K tomu je třeba
aspoň zdesetinásobit tažení lásky, aby kaž
dý dobro činil, lásku oplácel láskou. V
tom je _ velké mystérium vaší svobody a
spásy. Zamyslete sě nad tím dobře. Ži
votem víry, modlitbou a láskou vyplňte s
námi, kteří na vás neustále myslíme a pro
vaše osvobození zdejší i věčné se snažíme
stále podle svých sil pracovat, další rok
přípravy na slavné jubileum cyrilometo
dějské, aby se opravdu zdařilo to, co je již
dnes přáním takřka všech vás v Českoslo
vensku, ano i mnohých těch svedených:
aby se podařil s Boží pomocí návrat svo
body, šťastnější život národní a aby se po
dařilo především to, co je přáním Božím:,
aby národ žil životem velikosti svých svá
tých patronů a dědiců.

I do krajanské katolické Ameriky a Ka
nady se obracím: I naše krajanská Amerika
a Kanada, která je nám všem tak drahá,
poněvadž je naše, může se zapojit a již se
také zapojuje s celým národem za železnou
oponou a s uprchlíky do příprav cyrilome
todějského jubilea. Totéž možno říci' o
české katolické Vídni, kde cyrilometoděj
ská myšlenka našla tolikeráho nadšení a
dále lze to říci i o jiných krajanských stře
discích ve světě. Drazí krajané! Ve svém
prostředí můžete vytvořit ještě větší du
chovní pouto s trpícím lidem v Českoslo
vensku. Potřebujeme více kněží, více ře
holních povolání. Toho dosáhneme svá
tým životem rodin, svátým životem osad.
Tím se splní první úmysl roku. Druhý
neustálou modlitbou a obětmi za naše kra
janské kněze a jejich biskupy. Tolik je

být podáno svědectví, že si svobodu nepře
jete. Drazí exulanti! Při pohledu na kříž,
na ukřižovanou Lásku, jistě najdete nejlepší cestu ve vašem exilu. Je to cesta ná
sledování Krista, cesta lásky. Upravte k
sobě cesty láskou. Po lávkách lásky a v
lásce žádejte nápravu. Charitas vero aedificat — láska opravdu buduje. Zdesetiná
sobená jistě mnoho dobrého zbuduje.
Několik slov bych rád řekl také kněžím
krajanům. Nabádejte, prosím, ještě více
věřící krajany k soustavnému povznášení
a oslavování dědictví otců, drahé víry cy
rilometodějské. Snad nikdy naše krajan
ská Amerika nemohla a nebude moci více
duchovního dobra vykonat jako právě v
této době. Totéž platí o krajanské Kana
dě, Vídni a jiných krajanských koloniích
ve světě. Každé uvědomělé povznesení víry
a křesťanských národních tradic v našich
řadách má velký ohlas u zmučeného lidu v
Československu. Slyší o tom z rozhlaso
vých stanic, promlouvajících ze svobodné
ho světa a tento hlas je slyšet téměř v ce
lém národě. Každý drobný čin víry, na;
děje a lásky tam zazáří a přinese posilu.
A vy kněží-exulanti, seminaristé v Nepo
roučenu, Turíně a katoličtí laikové: i vám
chci zvláště říci několik slov ocenění a
proseb. Žijete ve svobodném světě, shro
mažďujete zkušenosti a připravujete se
pro práci v jednou osvobozené vlasti. No
vý život, Vinculum, záslužné knižní publi
kace, celá řada vašich činů, vaše radostná
spolupráce, toť nadějná příprava na misij •
ní práci pro domov. Podejte si ještě více
ruce ke společné práci pro nastolování
království Kristova. Váš exil, kolikrát tak
trpký — mám zvláště na mysli těžkou

potřebují! Vždyť Církev zde v Americe a
jinde ve svobodném světě, bohatší na stat
ky duchovní i zčásti hmotné, musí dnes
pomáhat velkému misijnímu dílu Církve a
apoštolovat, aby Amerika, Kanada, Ra
kousko a jiné země byly vpravdě křesťan
ské. Pomozte ustaraným kněžím nésti je
jich starosti, pomáhejte všestranně svým
katolickým institucím v jejich práci. Tu
v Americe pomáhejte zvláště Národnímu
svazu českých katolíků a našemu tisku v
jejich prosbách — a to vše, prosím, klaďte
jako oběť za Církev mlčící v Českosloven
sku a za svobodu našeho lidu ve vlasti na
šich rodičů. A úmysl třetí: znásobit tažení
lásky nejméně desetkráte, i tento úmysl
má i zde přece takovou možnost rozvoje.
Utvořme si život vzájemně lepší: život
lásky. Bude se nám lépe pracovat Ale co
hlavní: budeme tím více v milování Božím
a v Jeho požehnání.
A drazí exulanti! Víte dobře, jak mé
srdce je vám otevřené, jak Vás mám stejně
rád jako vaše otce a matky za železnou
oponou a své bratry a kraajny. Vás zvlá
ště si přeji oslovit a vás zvláště chci vy
zvat k životu, jímž se snažíme prostřed
nictvím rozhlasových vln uchvátit vaši
krásnou vlast, do níž chceme — a o to rov
něž pracujeme — abyste se ve zdraví a
šťastně vrátili a spojili se opět se svými
nejdražšími. Zajisté mnohý z vás je již
nasycen jistou neplodností exilu, kterou
působí neláska a sobecké či pudové touhy.
Kdyby bylo více víry v našem lidu, více
příkladů svatosti, exil by by lepší, svor
nější a tvořivější. Začněte proto zvláště
vy naplňovat trojí úmysl dalšího roku pří
prav na cyrilometodějské jubileum. Po
svěťte svůj život, modlete se vroucně za
svobodu a pracujte pro ni, modlete se a
pracujte úsilovně, hlavně v lásce. Té je
nejvíce — víc než desetinásobně — třeba.
Vím, že mnohým z vás bylo ukřivděno,
mnohým vám zvlášť těžce, v exilu je mno
ho nevyváženo, je v něm ostnů nastavě
ných někdy jako kolem hranic na českoněmeckém pomezí, že železná opona zapa
dá mezi vámi navzájem i ve svobodném
světě. Neláska strhává jednoho po dru
hém z vás dolů, nespravedlnosti a s nimi i
křik o vině přehlušují práci, jakoby mělo

práci kněží mezi uprchlíky — bude snažší,
když se budeme s důvěrou jeden o druhé
ho více opírat, víru, naději i 'lásku šířit
měrou neumdlévající. Ujišťuji vás svými
neustálými modlitbami a’ v čem bude mně
možné vám pomoci, v lásce rád učiním,
abychom společně co nejvíce mohli přispět
k oslavě Boha, Církve a národa a dosáh
nout národní obrody v duchu Kristově a to
ještě dříve, než nadejde slavné výročí pří
chodu svátých věrozvěstů na Velehrad.
Drazí lidé v Československu, krajané a
exulanti! Od chvíle, co je v našem středu
socha Matky Boží, určená pro Prahu, od
chvíle symbolického usmíření, jistě všichni
vidíte a cítíte zřetelně změny k lepšímu.
Matka Boží je prostřednicí všech milostí a
bývala prostřednicí českého národa, který
k Ní choval lásku snad jako málo který
národ na světě. Jejím prostřednictvím
spějme k svému cíli duchovní obrody je
dinců i národa. Pod její záštitou pracuj
me neustále. Pod jejím praporem jděme,
jako poutníci kráčeli k Velehradu a na
jiná poutní místa s touto písní na rtech:
"Vypros, Čeho třeba nám, našim dětem,
rodinám, zachraň poli úrodu, žehnej ná
rodu. Metodějův národ haj, naši farnost,
širý kraj. Vypros k dobru milosti, síly v
starosti... Vyslyš naše volání — za smi
lování. Pros za nás, o Panno mocná, po
mocnice v každý každý Čas, Maria, o Ma
tičko, oroduj za nás."
Končím prosbou k vám všem, nebudiž
mezi vámi lhostejných! Jde o veškeré ná
rodní bytí a vaši spásu. Proto: Sursum
corda — vzhůru srdce, aby se stalo skut
kem: adveniat regnum tuum — přijď krá
lovství Tvé.

*

Maria neopustí
Národ v bolesti drásá otázka: co že bude z nás?
Z americké Sázavy však zaznívá nadějí plný hlas:
fanfáry radosti vítězným jásáním zvěstují,
přes mraky oceánu Čechy sílí — povzbuzují: •
Jen vytrvejte! Maria neopustí, neopustí vás!

Na kraji hned při vjezdu do americké Sázavy,
návštěvníka přemile se dotkne — zastaví
sloup bílý, štíhlý, vysoký — sloup, jenž vypráví,
že na něm socha přelíbezná z mramoru,
exil sdílí, zrak má obrácený k nebi, nahoru...

Madona svobody upřeně k nebeským výškám vzhlíží,
v přednesu prosby, by národ její bez obtíží
zpět vešel v rozpjatou náruč Církve svaté
a odhodil vše, co zrádné je, co proklaté,
co nepřineslo českým zemím klid
— co jen vneslo, čím je národ bit.
Mariánský sloup v místě Prokopově již způsobil,
že stín před pražským Týnem zmizel
ae ztratil;
v chvění věrný Bohu český lid se raduje,
v šedých dnech radost obětmi prokazuje,
v příkladu Krista kráčí — Jej oslavuje.

Již Božího hněvu netřeba se bát,
ve zbožné radosti lze opět psát:
Matka Boží že je usmířena,
hanebná pohana je odčiněna,
přijde, přijde lepší čas ...

Mariánský sloup přijde do Prahy zas,
přijde, až bude lépe, v onen čas,
až z Hradčan od velechrámu svátého Víta
vyjde primas český, s ním hrdinů suita,
až velekněžsky všem žehnat bude zas.

Zatím Madona v exilu ruce k nebi spíná,
za Čechy prosí, oroduje u svého Syna:
“Národ můj nemá již kyje, palcáty, sudlice,
má rány koncentráků, má okovy, svázané nice,
k Tobě je zvedá, by sňata byla vina...

Nachází pravé poznání, zdroj Pravdy, Života,
v hlubinách smutku zjistil, co hmotná němota
nedovedla dát — že dovedla jen ukovat
řetězy otroctví a řady žalářních vrat,
dny šedé — životem sotva lze je zvát.
Lid můj skoro všechen již přec poznává,
že obroda nutná v národě zas dozrává,
za smysl žití, dějin, službu Tobě uznává.
Nadchází nová doba, nový křesťanský věk,
národ můj, Synu, k Tobě přichází zpět!"
*

•

•

V českých zemích vychází červánků svobody jas:
zpěv písní mariánských k nebi se vznáší zas,
květem hýří sochy, muka, kapličky, v májový čas.
Z českých luhů ozvěnou k soše v Lisle z daleka zní:
“Žije Maria! Český národ se radostně spojuje s Ní!"

