Pryní s o u k r o b ý týdeník
se sa > i z d stoyou tradicí
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Když jsem uviděl tento
obrázek v ruském časopise
pro ženy "Rabotnica"* č.8
z r.1990 bylo zřejmé, že
SSSR už dlouho pohromadě
nevydrží. A pak, že nee
xistuje vztah mezi trválím totality a sexem.Koiečně jsem pochopil, proč
se tomu, tedy obrázkům s
hanbatými slečnami, ten
komunismus tak bránil.I
když podle dopisů uveře
jněných uvnitř čísla
jsem něco takového již
tušil. Takže možná, žád
ný Reagan, žádný Gorbačov, ale nakolik snímků
tohoto typu způsobilo,že
to ruplo. Přísloví "Cherszez la femme" platí i
v takovém kolosálním dí
le. Freude, Freude,vždy
cky na tě dojde! To je
Političtí_vězni_zemřelí?_ve_vazbě ../Dosud nepublikováno/

Josef, nar.7.12.1898, protistátní trestní čin,
na srdeční slabost 16.1.1952, vaznice Mírov.
H e j d a František, nar.17.11.1887, §127 tr.z., na gangrenu plic 3.11.1952 ve vaznici Mírov.
Jelínek Jan, nar .29.3.1896 , zák.č.231/48 Sb.,zemře-1
na srdeční slabost 1’3 .11.1952 ,věznice Mirov.
M i ch a 1 Jaromír, nar.13.9.1925, zák.č.231/48 Sb., zem
řel na TBC plie ve věznici Mírov.
K o m a n e c Augustin,<nar .7.8.1885 , zák.č.231/48 Sb.?.
srdeční mrtvice dne 2'5.3.1953, vaznice Mírov
V o n d r a Karel, nar.4.11.1893, zák.č.231/48 Sb., na sr
deční mrtvici dne 7.5.1953, vaznice Mírov
Slev í k Václav, nar.2'9.7.1891, velezrada, zemřel na r
rakovinu žaludku 17.5.1953, vaznice Mírov.
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hne 28.9O 1987 3e konalo před okresním soudem v Liberci přelíčení s Pavlem »onkou pro trestný čin maření výkonu soudního rozhodnutí« Pavel V/onka byl k soudu přivlečen
v poutech,značně zesláblý,v poutech,třesoucí se - lidská troska. Byl žalován,že od 17«8o
1967 do 2.9. 1987 odmítl nastoupit do Zíunšstnání. Soudu předsedal JLLr Černý. Pavel hon
ba vznesl podjatost předsedy OS a předsedkyně,všech předsedů a nám.ístků..KS,NS ČSR,a US
ČSSRo žádal,aby o této námitce rozhodlo FS ČSSR a ČNR a ve věci ustanovila zvláštní soud.
Toto dále odůvodňoval,že soudní orgány vedou rozsáhlé akce,které způsobily,že je prakticky
postaven mimo zákon« Pavel úonka pak diktoval do protokolu pracovní neschopnosti.«..«
Pokračování těchto akci je fakt,že jsem byl převeden do Minkovic,kde se juristicky vůbec
nemám nalézat.Zde jsem přes měsíc již týrán fyzivky i psychicky ,dále zimou již 2 x jsem
se zimou zhroutil, Pospěl jsem k přesvědčení,že tato akce je proti mně centrálně vedena a
jeden příslušník SNV mi to potvrdil. V příštím týdnu přec návštěvou mám být převezen na
další místo« Psychicky jsem deptán,jsem zbaven veškerého práva,slyším a prožívám zde jenom
křik, bit i, nadávky a šikanování. Od 17o8. 1987 jsem v izolaci nebo v samovazbě« Na vycházky
jsem vyváděn sám a naste.rosti mě má zvláštní skupina« Včera na mé cele zatopili,.abych byl
schopen předstoupit před soud. Zadržují mi veškerou korespondenci pro údajnou závadnost.
Vlivem zimy a brutálního zacházení jsem již ztratil schopnost dopisy psát« Ha této akci se
nopřímo podílí i okresní soud v Liberci,který jsem požádal civilní žalobou o pomoc při
řešení teplotních ponšrůo Předsedkyně mi tuto žalobu odložila,že tento soud prý není instituc
k tomu činná« Nemám nikde dovolání»vedoucí referenti vedou zvláštní záznam o tok,že teploty
na celách měří,jsou to nepravdivé údaje o teplotách 19 - 23 ^G« Lze svědecky doložit,že tep
loty jsou nižší,neměří se. Mimo to bych chtěl upozornit,že můj důvod,že jsem odmítl nastou
pit do práce byl ten,že jsem byl 13«8o 1987 zbit libereckou eskortou,která je známa svou
brutalito a utrpěl jsem otřes mozku. Všechny příznaky otřesu mozku jsem uvedl následující
den při lékařské prohlídce. Neurologické vyšetření mi nebylo provedeno»lékař mi jen zkoušel
zda dosáhnu prstem na špičku nosu/ nedosájl jsem/ S ohledem na to,Že otřes mozku je přecho
zen,tede zanechá trvalé následky. Neurologické ošetření mi bylo zařízeno až za týden a tu
zařídila manželka ^ústavního lékaře« Toto jsem odmítl»protože po této době příznaky otřesu
mozku doznívají. Ustavní lékař zanedbal lékařskou péči. Snaha to utajit byla i ta,že byla xxx
zadržena i má žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Fakt,že jsem měl
otřes mozku je u daného stavu nevyvratitelný« Navrhuji mé vyjádření a zápis ve zdravotní
kartě« Pracovat v rozhodné době jsem nemohl též proto,že jsem měl potíže se zádama a po umís
tění na cole č. 17 jsem utrpěl výhřes ploténky. Ani tehdy m‘5 lékař neuznal. Mimo to trpím pxy.
psychickými potížemi,které vazebně souvisejí s mým odsouzením,které bylo vyvrcholením neuvě
řitelné perzekuce. Zhroutil se můj hodnotový úsudek a mé socialistické přesvědčení« Mimo to
mi byly vytvořeny takové životní podmínky»které jsou nesnesitelné a život pro mě ztratil
smysl. Jsem smířen se smrtí a nejsem schopen dostát požadavkům,které na mě klade denní režim
tábora pro výkon práce. Tyto zdravotní problémy se u mě kumulovali po umístění na cele č. 17.
Nebyl jsem schopen žádného pohybu'. Velký průvan,v jiných celách zavřeli okna,ale u mě ho mksí
nechali otevřené a z cely se stala větrací štola. l3rův?n mi rozdira.l kliuby »trpěl jsem nesne
sitelnými revmatickými bolestmi v kyčlích a kolenou. Ve dnech mně nohy ztuhly a zmodraly,dnei
doptával jsem křeče a ztratil v nich hybnostoV noci se pro průvan nedalo spát a trpěl jsem
opačnými potížemi a bolesti byly zcela jinéo Příslušníci BNV mně nechávali bez pomoci na cele
a nemohl jsem spát. Všichni viděli,že nemohu pořádně chodit ani vstávat z pryčnyo Do toho jse
začal držet hladovku,prohlásil jsem,že raději zemřu hlady než zimou. Celkem to nikdo kxkkíxev
neevidoval,smáli se mi,že mi prý nechutná. Lékařské ošetření jsem odnítl,protoře jsem měl z~
to,že slouží jen k f.lešnému zdání,že jsem zdráv, řozději aš k lékrři odmítali předvést. Xxkx
Nakonec jsem to řešil tak,že jsem se svlékl a seděl svlečený v průvanu 3 dny. Chodili se na
má dívat o Teprve po 3 dnech intenzivního zvon'-ní pro mě přišli,byl jsem, totálně zhroucený,xxř
začali mě různě týrat a mučit,plakal jsem a říkal,aby mi dali pokoj o U lékaře mi dali Injekci
nevím jakou, Zdravotní sestra se na mě rozpřahovala,že mi dá úder»křičela atdoNásledující
don n. celý další týd-n jsem se hlásil k lékaři. Vzali mě c.ž z- týden,kdy jsem se psychicky
zhroutil r byl jsem vynášen z cely. Takto bych nohl pokračovat. Fokud jde o ijámitku podjatos
ti přeaseuů a náměstků ;iS»z±xxx chtěl bych uvést,že juristicky sc vůbec v NV v minkovicích
nemám rv léz~.t ,ncbot jsem • od.'l žáaost o odklad ze zdravotních důvodů,která má odkladný účin.kc.i-řod s-nátam odvol’, čího soudu mi schválně z. bránili byroki-. t ckou cestou toto právo
vyu~.it. Vj věci dosud nebylo rozhodnuto
mám být ve vazbo nebo na svobodě. Vyhrazuji ui
. rávo věc doplnit. Mám i d-lší důvody odmítat pracovat,ale jsem vyzván^, bych o poměrech nem
luvil. Odmítání práce je v mém případě i z důvodů psychologických,n^bet s rozsudkem jsem se
nesmířil
nikdy r.úsmířím,byl jsem odsouzen jako nevinný. Móra obrvy z poámínek j'k se mnou

bude zacházeno,který s ohledem k prožitým zkušenostem z výkonu v řízen - Bory. Tato obava c»,.
jeví jakondůvodná. V Líinkovicích je určen NV’d pro násilné trestné činy. Bn: dno mi lze vyt
vořit nesnesitelné podajínky.
řoukazuji nato,že v NVU se mnou nikdo nechce jednat,zažil jsem útisk»vyhrůžky»mučení a sankn.
Podmínky v NVU považuji za neslučitelné se zásadami humanity a s právními předpisy»které je.
ustavují »pozdě ji celou vše velice podrobně i s detaily upřesním. Mám za. to,že je zde podezře
ní dle § 158,209,221 s.c. e o pokus o vraždu § 219. K tomu vysvětluji,že podmínky do-rktcrjMo
jsem byl uvržen bylo způsobilo mě donutit k sebevraždě a jsem na jejím pokraji. Vězní mě v
samovazbě. Teprve den před tímto soudem mně v cele zatopili,ale můj stav není způsobilý
tomuto soudnímu jednání. Mám zato,že je zde evidentní úmysl způsobit mi respektivnž- přivodit,
smrt. Nemohl být proveden můj výslech v důsledku stavu,který popisuji. Věci kolem mě dekla
rují tak,že je vše v pořádku. Major Patera na mě křičel,že jsem lhář, když viděl mojo žalqt-j z
na podmínky v tonrto vězení. Již opět se třesu/ následek mučení- a obávám se,že ze mě udělá. ía
třesoucí se lidskou trosku«

V této chvíli se zamýšlím nad neuvěřitelnou lhoste
jností txch, kteří aají morální povinnost vyzvednout
formou státního vyznamenání protikomunistickou Činno
st odpůrců proti totalitnímu režimu. V tuto chvíli
mám na mysli presidenta republiky Václava Havle. Je
mu přece známa celá strastiplná cesta Pavla Wonky a
d© dnešního dne sni on ani nikdo jiný z odpovědných
za udělování vyznamenání toto nenavrhl. Když pomine
me všeobecný pardon téměř všem bývalým zločincům a to
zde nemámt na mysli řadové členy zločineckých organi
zací, ale ty, kteří doslova před očima celé společno
sti připravovali mnohonásobné vraždy, které byly jed
noznačně vraždami fémovými. T.zn., že v pozadí těch
to odporných zločinů stála mašinérie státu estébáky
počínaje a justičními orgány konče. Podmínky,kter é vy
tváře]i k přežití politických vězňů měly zákonitě na
vodit jejich smrt. Místo, aby stát dnes zakročoval
proti těmto bývalým zločineům, jak je dnes známo, t5m
nejhorsÍBí z nich dável při propuštění do civilu i ně
kolika settisícové odměny. Mimo to jim plynou k jeji
ch současnému pletu další měsíční příplatky jako ods
tupné v nčkolikatisícových částkách. Tedy musím se
ptát co vede tyto představitele moci k tomu,eby igno
rovali toto obecné utrpení a v případě Pavle Wonky i
toto osobní? Vedle jistě falešné humanity to může být
i jistý způsob selhání ve svxtle těch, kteří žádné ko
mpromisy s režimem v sitaci vlastního ohrožení na ži
votě hikd#CBeudxlaljrea to se týče třeba i souvislostí
s bratry Mašiny. Ani těm, kteří jsou vlastně třeští
toho t.zv. odporu proti komunismu a bez lidí jejich
ražení mi řeknětě kdo by v n^i potom zůstal? Sněd jen
podepisovatelé různých rezolucí a autoři různých provo-!
láni k národu. Jinak by to bylo jako byshom proti hyd-_ !
ře komunismu sice bojovali, ale žádné mrtvé bychom ne- r
měli. Tak málo však naše svoboda stát nemohla. Režim, J
proti kterému byli nuceni se postavit byl příliš krutý,

V.H

soudního jednání s Pavlem Wonkou dne 28.9. 1987

s ta le tíc h .
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Zápis pořízený

Jak nás vyšetřovali - tentokrát jako svědky

museli bychom dokázat, že třeba Barák na schůzi politbyra dne x.
Na první stránce Zpravodaje č. 7 jste si mohli přečíst naše června nějakého roku hlasoval pro pověšeni pana Josefa Nováka
podáni, v něntž vyzýváme Nejvyšší státní zastupitelství k zahájení a jeho popravu zařídil. Pokud bychom naši žalobu doložili
vyšetřováni dosud žijících členů ÚV KSČ. Po uplynuti šesti týdnů písemným materiálem, mohl by pak ÚŘAD začít s vyšetřováním
se konečně naše podání dostalo k základnímu vyšetřovatelskému proti Barákovi, ale z tétosmečky proti nikomu jinému.
stupni, t. j. k Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy.
Pan vyšetřovatel neprojevoval zrovna nadšeni, že mu na jeho
bedra vložili nadřízení tento případ a snažil se tvrdit, že naše
návrhy jsou neadresné, nekonkrétní, povšechné, že z obsahu
našeho podnětu vyznívá návrh na stíhání kolektivní viny a
protože kolektivní vinu náš právní řád neuznávaje tento případ
zralý k odloženi. On to ovšem tak přímo neformuloval. ale
jednoznačně dal najevo. Aby byli členové politbyra stíhatelni.

V

Šumperku, dne 8. ledna 1984
Tedy: my laici musíme dodat usvědčující materiály, ke kterým
se těžko dostaneme, spíše se nedostaneme, naproti tomu ÚŘAD,
který má možnost a vlastně povinnost si tyto materiály vyhledat
čeká, až mu je zpracované naservírujeme. Když se mi porouchá
auto, dám je do opravny a protože jsem laik, řeknu "pane opravář,
nejede mi auto, spravte mi je". Profesionál pan opravář se na to
podívá a spraví to. Kdyby se choval stejně jako náš ÚŘAD,
odvětil by mně "jó. milej pane, to si musíte zjistit sám. kde je ta
závada, pak si sežeňte na to materiál a teprve pak mi sem s tím
přijděte, není mou povinností se vám v tom vrtat". Panu
vyšetřovateli se mé přirovnání nelíbilo. Po delší výměně názorů,
kdy jsme jeden druhého nepřesvědčili, došlo na další příměr. Na
“ ten mi pan vyšetřovatel také nedovedl odpovědět, ale protože je
zástupcem UŘADU a já jenom svědek, odpovědět nemusel.

Úřad pro tisk a informace

Praha

Na záiladě sdělení PNS - Ústřední expedice a dovoz
tisku Praha ze dne 4-1.1984, Kdy ni bylo oznámeno, že ju
goslávský časopis "Start” mi nemohou objednat,se obracím
na Váš Úřad s dotazem a se žádostí o přezkoumání tohoto roz
hodnutí .
Cdebíral jsem tento časopis do r. 1972 a od té doby
se marně snažím o jeho znovu objednání. Doufel jsem, že po
záchvatech stalinská pruderie po r. 1968 se naše poměry na
tolik znormelizují, že časopis socialistické Jugoslávie ne
bude představovat atentát na naši reálně socialistickou kul
turu. Bohužel jsem se mýlil.
Je možné, že Vám tento dopis vůbec nepatří, nebo£ ne
musíte být nadřízeným orgánem, který to způsobuje. V tom
případě přijměte mou omluvu. Naooak vyšel-li zákaz rozšiřo
vání od Vás, dovolte abych poznamenal, že by Vám snad lépe
slušel název "Úřad pro stisk a neinformace".

Dejme tomu, že je skupina gangsteru, která se společně
rozhodne, že bude terorizovat své okolí. Jednou z obětí je třeba
pan Josef Novák, člověk vážený a hlavně bohatý. Gangsteři se
usnesou, že pana Nováka zamordují a protože jc to práce nečistá,
najmou na ni nějakého lotrase, který' pana Nováka unese, zbije,
zmrzačí, pak zabije, jeho majetek ukradne a odvede té gangsterské
společnosti. Podle našeho (možná i jiného) právního řáduje za
tento zločin postižitelný pouze jeden lotras, který zločin provedl
vlastni rukou. Všichni ti gangsteři, kteří zločin vymysleli, lotrase
najali, poskytli mu přístřeší, zbraně, zajistili mu alibi, bohatě se
mu odměnili, majetek pana Nováka si mezi sebou rozebrali a
přesto, že se ke zločinu spolčili (znáte tu přitěžujici okolnost),
jsou nepostižitelní, protože by byli souzeni jako kolektiv a
kolektivní vina prý neexistuje.

Bývá mým zvykem, že své dopisy končím několika verši
a ani zde neudělám výjimku. Vybral jsem si báseň Miloše
tfurma Naděje, z knihy Chlapecké srdce mi zemřelo /1984/.
Vždyt opět přijde láska do světa
a štěstím ozáří se naše tvář
a radost, smích vykouzlí na líci
a v očích zaplá spokojení zář*
Zas žhavé růže u nás pokvetou
a skřivan zpívat bude písně
štěstí,
a mladá vesna, smevá, opojná,
již mořem krve cestu sobě klestí.

Vladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
787 Cl Šumperk

Puncované právnické kapacity se na mne budou hněvat, že
nejsem odbomik, nepociťuji rozdíl mezi právem a spravedlnosti,
tudíž do odborných věcí tohoto druhu nemám (ani nikdo jiný)
co mluvit.Jenže každý normální postižený člověk hledá
spravedlnost prostřednictvím práva, jak jinak?

Druhý výtisk zasílám na vědomí ?NS Praha.

’’Zpravodaj KPV” č.8/94

Pokračování
na
další stran*

Pan vyšetřovatel se tedy choval podle platných předpisů,
ale to je vše. Svou vstřícnost projevil, až když chtěl napsat do
protokolu, že by měli být se členy politbyra souzeni všichni ostatní
členové ÚV KSČ, okrestů a krajští tajemníci, velitelé LM. ministři
a poslanci a vlastně všichni nomenklaturní kádři. Na něco
takového však nemůže přistoupit, protože tím by se počet námi
obviněných rozrostl do velkého množství a pan vyšetřovatel by
pak mohl s klidem napsat, že prosazujeme kolektivní vinu, s čistým
svědomím by naše podání odložil a mohl se věnovat méně
závažným případům nebo pečeni vánočniho cukroví. Aby mělo
naše podám naději na úspěch, museli jsme svou žádost ztížit na
stíhání teoreticky nejvyšších funkcionářů s uvedením jmen a
jejich proviněni. Pokud by bylo vyšetřováni vedeno poctivě,
vyšla by stejně najevo jména a proviněni všech ostatních výše
jmenov aných funkcionářů.

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PROTISK A INFORMACE
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V Praze dne 27.ledna 1984
Čj. : 28/84 - III
Pokračování

Vladimír

Hajný

čs. armády č. 34
787 Ol ŠUMPERK

Protože chceme vyšetřovacím orgánům pomoci, obdržel pan
vyšetřovatel od nás několik otřesných případů dokonaných
zločinů, z valné části pořízené orgány StB ještě v hluboké totalitě.
Je to důkaz, že o zločinech proti lidskosti nejvyšší představitelé
KSČ věděli. Pan vyšetřovatel zíral a prohlásil, že podobné
doklady ještě neviděl. Uvidí jich ještě víc, protože naše
dokumentační středisko jich vlastní nepřeberné množství. Na
tom jediném jsme se prozatím dohodli.

Tuto záležitost nemůžeme pustit se zřetele, je to příliš vážná
věc a důležitá pro další generace. Máme zákony, podle kterých
se dá postihnout zločin, někdy sice s obtížemi, ale při troše vůle
a odvahy to jde. Máme však orgány různých druhů a stuprtu.
které tu vůli nemají a odvahu teprve ne.
A tak naplnění hesla, vysoko vlajícího nad pražským Hradem,
je nám pěšákům ještě vzdálenější než se vůbec zdá. Na druhé
straně máme alespoň to štěstí, že u toho hesla není zmínka o lásce
a namalované srdíčko, to by pak veškeré naše snažení bylo pro
kočku a tato reportáž by nemohla být napsána.
Miloš Slabák

Věc : objednávka zahraničního tisku

’’ZDr&vcelaj KrV" č.8/94

Na základě Vaši žádosti ze dne 8.ledna 1984 byla pro
věřena možnost odběru časopisu "Start”, vydávaného v OSFSR.

Dovoz tisku pro obyvatelstvo se řidi ustanoveními bodu
2) Směrnice pro objednávání a financováni dovozu tisku z
nesocialistických států. Na základě tohoto předpisu je dovoz
tisku pro obyvatelstvo hrazen z vlastních devizových pros
tředků PNS, občané hradí předplatné tohoto tisku v Kcs. K
snižováni provozních nákladů dovozu a hospodárnému využívá
ní omezených prostředků PNS je vypracován, v souladu s celo
společenskou poptávkou, "Seznam titulů dovážených pro obyva
telstvo"; PNS-ÚED přijímá od občanů objednávky na předplatné
jen titulů uvedených v “Seznamu".
časopis "Start" není zařazen do "Seznamu titulů dováže
ných pro obyvatelstvo". Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže
být Vaše objednávka na odběr jmenovaného časopisu PNS-UED
kladně vyřízena.
S pozdravem

Frantisek ^ee^a^ř
ředitel III ^pdboT~u

Vyřizuje: O.šmidrkal

"Našich hlasu" založených
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Konce vládv Komanoveu v Rusku

v naší farnosti Chlebovice, FrýdekMístek 8. Svým velkým pastýřským
vzorem a osobním charismatem a svou
obětavou kulturní prací ve své farnosti
získal neobyčejnou oblibu a úctu i me
zi mnohými komunistickými nevěřící
mi.
Velmi účinně podporoval úsilí naše
ho Kulturního sdružení Bezručův kraj.
Účastnil se téměř všech našich kultur

Ing. Oldřich Tihelka
Část III. - dokončení

upozornil stráž, aby zůstala klidná
až uslyší výstřely. Mezitím probě
hly všechny přípravy. Vybral jsem
Krvavá noc
12 lidí, mezi nimi 7 lotyšů s Nav Jekatěrinburku
ganmi. Dva z lotyšů odmítli střílet
na dívky."
16. července 1918 - Moskva,
Tito "lotyši", teď již dobrovolní
Kreml - Sverdlovovi! Kopii Leni
ci intemacionalisté z 1. kamyšlovnovi!
ské pluku byli: Andreasz Vergazi,
Z Jekatěrinburku se sděluje:
Laslo Horvath, Viktor Griinnfeld,
"Soud dohodnut s Filipem (Filip je
Emil Fekete, Ausehn Fischer, Isi
stranická přezdívka soudruha Godor Ödeistein a Imre Nagy. Tentýž
loščokina). Soud nestrpí odkladu
Nagy, který byl v r. 1956 předse
kvůli vojenské situaci. Nemůžeme
dou maďarské vlády a o dva roky
čekat! Jste-li jiného názoru nepro
později za svou Činnost popraven.
dleně nám sdělte! Podpisy: GološSoudruh Jermakov dodává: "Pře
čokin, Safarov.
dem bylo určeno kdo a jak bude
Nadešla tichá letní noc, v domě
střílet. Vzal jsem si na starost sa
Ipatijevových ulehli k spánkusňtegl
vého Mikuláše, dále Alexandru,
xandra Fjodorovna usedá ke svémůd
xfnu z dcer a Alexeje, protože
deníku a zaznamenává: "Ráno bylo■
můj Mausser odvede kus práce.
pošmourně, později však milé slu
Když přijelo nákladní auto šel dok
níčko... Bejbi se lehce nastudil
zeno vsexhny^a ncbuduítKŠ,jánii o
tor Boktin, na můj povel, všechny
tom baYitjvJödRöyfii^yJeriuakov.
(Bejbi je Alexej). Zůstali jsme s Ol
vzbudit. Ptali se co se děje? Řekl
gou a Taťjanou. Ostatní odešli na
jsem, že v městě není klid a proto
Jurkov5kij:^zději.'Vý^o^4»;fV
půl hodiny ven. Přišel komisař a
všichni musí přejít z korunního pa
6 h^m^eřá^ohó^dp^s^ty^,6konečně po týdnu přinesl vajíčka
tra do přízemi. Oblékali se asi půl
červenceVI9T8, nařídil sotidgá&ÍHpro bejbi (netuší, že chlapci zbývá
hodiny. Dole byla připravena míst
lip-ůófó&okin splnit rozkaz.'^üuyd
už jen pár hodin života). Znenadání
nost, stěny byly obloženy dřevem,
jsme odvezli chlapce Sedněva, c3ž\ aby se střely neodrážely. Car nesl
zavolali Sedněva, toho chlapce, ku
chařova pomocníka. Prý ho čeká
carskou rodinu znepokojilo."
syna Alexeje v náručí, chlapec po
strýc. Jsem zvědavá jestli ho ještě
Vypovídá Pavel Medveděv, ve
řád ještě neměl nohu v pořádku. Za
uvidím...? Hrajeme s Mikulášem
litel stráže domu Ipatijevových:
nim šla Alexandra Fjodorovna, po
karty. V půl jedenácté jsme šli
"Večer ló.července 1918 jsem na
tom dcery, osobní lékař Boktin, ku
spát..."
stoupil do služby a velitel Jurkovchař Tichomirov, lokaj Trup a po
Dále v deníku carevny následují
skij mi v 8 hodin večer nařídil ode
kojská Děmidovová. Celkem 11 li
už jen prázdné stránky, které až do
brat místní stráži všechny revolvery
dí. Sešli po schodech, vešli do dvo
konce roku pečlivě nalinkovala
typu Nagan. Rozkaz zní: všechny
ra a odtud druhým vchodem do ro
dcera Taťjana.
zastřelit! Upozorni své lidi, aby se
hové místnosti vedle zapečetěného
Je noc z 16. na 17. července
nevzrušovali až zaslechnou výstře
skladu. Když uviděli, že místnost je
1918. Zamřížovaným oknem, jedi
ly. Neptal jsem se kdo o tom roz
úplně prázdná, Alexandra Fjodo
ným, které smí být otevřeno, prouhodl. Asi v 10 hodin večer jsem
rovna se zeptala: jak to, ani židle
3
Po pádu bolševického režimu došlo k opakované diskriminaci

ních akcí spolu s našim velkým příz
nivcem a zakládajícím členem - kato
lickým básníkem Františkem Lazeckým.
Pochopitelně na nás krůtě dolehla
zpráva o tragické smrti Msgre. ThDr.
Josefa Moštěka 14. ledna 1986 na dál
niční křižovatce v naší vesnici, a nebo
tím. že by ho Pán života a smrti ze své
vůle k sobě povolal.
V roce 1991 u příležitosti 5. výročí
tragické události jsme vydali básnické
dílo POÉMA O LIDSKÉM SRDCI od
básníka Františka Lazecké-ho, jehož
poslání svého času požehnala sama Je
ho Eminence František kardinál To
mášek arcibiskup pražský a metropoli
ta český a jemuž předmluvu SURSUM CORDA napsal ctihodný Jan Le
beda, světící biskup pražský.
V. Halata

Pošt, schránka 70, Pošta 12
738 02 Frýdek-Místek

TeL/Fax: 0658 348 63
Vedoucí: Petr Komínek
Administrace:
Gabriela Žvaková

I

Vychází dvakrát měsíčně
Redakce za podepjsni články
nenese zodpovědnost
a nttnuií it sjtjfch obsahem
ztotožňovat.

* 28. II. 1913 114.1.1986

Svaz Československých zahraničních letců,
Nevyžádané rukopisy
k rukám plk. J. Soukupa,
Londýn
se nevracejí,
_____
Vážený pane plukovniku,
na začátku tohoto dopisu připomenu pouze výrok W.
?hurchilla o významu pomoci Československých letců za II.
větové války a tedy i míru oceněni, kterou přičítal jejich účasti
iředevšim na výsledku "Bitvy o Anglii". Diky Vám i všem jejím
častnikům, stejně tak i domácímu odboji, bylo konstatováno,
c Český národ svoji roli v dějinném vývoji světa zaujímá a je
?dy i v jeho vlastním zájmu, aby nepřestal existovat.

Msgrc ThDr. Josef MoŠtčk

Nešťastným rozdělením světa podle sfér zájmu došlo ke ztrátě
Střední a Východní Evropy a Západ byl nucen přijmout tuto
skutečnost i přes vědomí zločinnných poměrů, panujících v
tehdejším Sovětském Svazu. Důkazy o genocidě národů,
národnostních, náboženských a třídních skupin byly prokázány
abylo tedy chybou, že jejich váha nebyla využita při jednáních i
na mezinárodní úrovni. Více jak 40ti létá působnost SSSR v
těchto obětovaných zemích nebude napravena do konce tohoto
tisíciletí, ale snad i po dobu mnoha generací. Dílčím výsledkem
"Jaltské konference" byla skutečnost, jak bylo zacházeno s
účastníky II. světové války, ať již bojovali na kterékoliv frontě.

dí pronikavá vůně letních zahrad.
K domu Ipatijevových jede ná
kladní auto. Přichází soudruh Jermakov z oblastní Čeky. Svou třídní
nenávist řešil vždycky revolverem.
Vysloužil si za to přezdívku "sou
druh Mausser".
"Dostalo se mi té veliké cti vy
konat poslední proletářský soud
nad tyranem, korunovaným samo
vládcem. Když mne zavolali řekli
mi: dostalo se tr^welké cti zastřelit
je a pohřbít takjfaby nikdo nikdy
jejich mrtvoly nenašel. Důvěřujeme
ti jako starému revolucionáři. Soudruh Běloboroaja^únne požádal:
proveď to tak^^býjbyjm všichni za
střeleni, takjismďžó^rozhodli..."

V

válečných veteránů, stejně jako k dalším poškozováním
koliokoliv. Nechceme být mincí, jako kdysi v Mnichově, kterou
příslušníků lil. odboje. Tyto skutečnosti pociťujete i Vy sami do
byl zdánlivý mír vykoupen. Vždyť zrada Západu, jak bylo toto
dnešních dnů.
rozhodnutí označeno, byla později zaplacena smrtí milionů lidí.
V poslední době koluji po naší společné vlasti informace, že
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste učinili vše ve prospěch
jsou v běhu nová jednání o rozděleni světa, tedy o jakousi obdobu
své, byť snad bývalé vlasti a nedovolili její opakovanou
Jalty. Zkušenosti z doby předválečné, válečné i poválečné nás
bolševizaci.
naplňuji obavami, aby opět nedošlo k rozhodováni o nás bez
■f
V dokonalé úctě
Sergej Solovjej
nás! Aby nedošlo k uvržení Střední Evropy do sféry vlivu Ruska
jen proto, že Západ v zájmu zachování míru pro sebc obětuje

č .1 /9 5

Časopis je pokračovatelem

Tato podnětná slova (Vzhůru srdce
a pamatuj, že zemřeš) snad nejlépe vX'
stihují život a osud Msgre.
sefa Moštěka, kněze a »skutku vzác
ného člověka, hl'5’“J,ci^° sl°vo Boží a
působícího v pokoře a tichosti v naší
viníci Chlebovice po krutých život
ních zkouškách až do své smrti 14.
ledna 1986.
Pochopitelně na něj stále myslíme a
vzpomínáme i nyní u příležitosti osmé
ho výročí jeho nevšedního odchodu na
věčnost. Msgre. ThDr. Josef Moštěk se
narodil 28. února 1913 ve VlČnově v
okrese Uherské Hradiště.
V roce 1937 byl vysvěcen na kněze
a v roce 1946 byl jako arcibiskupský
sekretář a ceremoniář v Olomouci pro
mován doktorem theologie. Současně
se svým přítelem a spolupastýřem Jeho
Eminencí Františkem kardinálem To
máškem byl svého času poctěn Svatým
Oficiem čestným titulem Monsignore.
V té souvislosti v roce 1949 byl orgá
ny komunistické tajné policie StB zat
čen a v roce 1951 odsouzen státním
soudem v Praze na 10 let těžkého žalá
ře. Z leopoldovské věznice byl pro
puštěn v červnu 1959. Po dlouhých a
strastiplných peripetiích nastoupil te
prve v roce 1973 své duchovní poslání

KPV”

CONSCIENCE
Nezávislý čtrnáctideník
Roč. V., č. 2/1994

SIMM CORDA EffflNHffi) NORI

Z p ra v o d a j

^Svědomí

I

byl jediný Stalin, který se dožil po
ni v r. 1936 na příkaz Stalina.
měrně vysokého věku 74 roků, je
Urického v r. 1918 zastřelili eseři.
diný asi zemřel přirozenou smrSokolník byl popraven. Dzeržintí.(?) 70 lety Trockij byl v r. 1940
skij byl nalezen ve své kanceláři s
v Mexiku zastřelen jistým J. Mor- Q probodnutým krkem. Bubnov byl
dardem, o němž se soudí, že byl
popraven. Lenin zemřel v r. 1924
Stalinovým agentem. Sverdlov
ve věku 54 let na následky syfilidy
zemřel v r. 1919 ve věku 34 let.
a údajně i zranění po atentáté.
Zinovjev a Kameněv byli popravě-

účelu a vybavení, aby sc přihlásili na adrese : Generální
ředitelství VS ČR, Kabinet dokumentace, pošt přihr. 3, Praha
4,14067, nebo na pražském čísle 435751 lín. 4410.

V rámci dokumentační činnosti o našich věznicích po roce
1945 žádáme bývalé politické vězně z Valdic, kteří mohou
poskytnout údaje o jednotlivých pracovištích věznice, jejich

Dnes se krvavá noc z Jekatěrin
burku opět vrací. Snad se alespoň

1977.

po létech všem zúčastněných na te 
to noci dostane spravedlivého mo
rálního rozsudku. Zavražděným i
vrahům. Ostatně. Jekatěrinburk se
už opět jmenuje Jekatěrinburk.
Listopad 1993
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rodiny - v noci z 16. na 17. čer
vence 1918 v Jekatěrinburku. Jsou
to: Jakub Movčev Sverdlov (Jekatěrinburk byl po něm přejmenován
na Sverdlovsk), Izák Goločenin a
Jenkel.
Ze všech hlavních strůjců bolše
vické revoluce, která způsobila ne
popsatelná utrpěni na celém světě.

* * * * *

nem Johnsem zastřelen velkokniže
Michal, bratr Mikuláše II., který na
jaře r. 1917 odmítl nabízený carský
trůn.
Celkem bylo v letech 1917 až
1919 v Jekatérinburku, v Permu,
Alapajevsku a v Petrohradě, zastře
leno 19 členů carské rodiny. 4]

Mikulin a další, zemřeli přirozenou
smrti. Až do konce svého života se
tímto skutkem pyšnili a vyprávěli o
něm sovětským pionýrům a kom
somolcům. V knize "Dějiny komu
nismu" (Leon de Poncins, 1973)
strana 48 - jsou uvedena jména tří
Židů, kteří byli duchovními otci kr
vavého masakru 11 členů carské

A A A A A

Krvavá noc v domě Ipatijevových nebyla poslední. V následující .
noci bylo v uralském městě Alapajevsku zavražděno dalších 6 členů
Romanovského rodu,, mezi nimi
velkokněžnaJelizabetaFjodorovna,
carevnina vlastní sestra. V Permu
byl se svým tajemníkem angliča-

V roce 1977 byl na přímý příkaz
tajemníka městského výboru komu
nistické strany Jelcina. zbořen dům
Inntivo nř/»CfA 7f* Hvl

4

členů této dinastie stačilo emigro
vat.
Město Jekatěrinburk pak bylo na
několik desetiletí vymazáno z ma
py Ruska. Dostalo jméno SverdI lovsk - po duchovním otci tak bru
tálního a krvavého činu. Bezpro
střední vrahy však nestihl nikdy
žádný trest. Jermakov, Jurkovskij,

ručními granáty. Bylo tedy rozhod
nuto: těla vyzvednout a odvést o
několik verst dále, vhodit je do
hluboké šachty, kde se těžívala že
lezná ruda. Šachty však byly stře
ženy a zbyteční svědci byli nežá
doucí! Bylo tedy dále rozhodnuto:
vyslat z Jekatěrinburku auto s čekisty, a stráže pod nějakou zámin
kou pozatýkat! Jurkovskij a jeden
čekistatam odjíždějí předem na ko
ních. Oba však spadli, potloukli se
a k šachtám nedojeli. Auto s čekisty mělo nehodu a nedojelo, cestou
uvízlo v blátě. Následovalo tedy
další rozhodnutí: pohřbít těla na
místě, a namístě také zastřelit kaž
dého zvědavce, který se tam náho
dou připlete! Pokus mrtvoly spálit
se nezdařil, trvalo to příliš dlouho.
A bylo konečné rozhodnutí: přivézt
kyselinu sírovou z nedalekého zá
vodu, vykopat nehlubokou jámu,
těla do ní uložit, obličeje rozbít
pažbami pušek a polít kyselinou.
Tak se i stalo a Jurkovskij své
svědectví zakončil slovy: "Potom
jsme jámu zaházeli zemí, roštím,
poleny a několikrát se po tom mís
tě projeli. Tajemství bylo zachováBílí toto místo nenašli..."
oncem osmdesátých let uveřejzprávu o výsledcích svého páSfií ruský publicista Rjabov, kde
dl, že již r. 1979 prý toto místo
öel, ale z pochopitelných důvodů
ittfsel o svém nálezu mlčet. Nález
nebylo těžké identifikovat. Souhla
sil počet těl i charakter poranění.
Nad tělesnými pozůstatky ležely
rozbité keramické nádoby od kyse
liny.

označen za státem chráněnou archi
tektonickou památku. Důvod byl
naprosto jasný a pádný: aby se pře
dešlo provokacím monarchistů v r.

tu nejsou, copak si nemůžeme sed
se kulky z Naganů odrážely a léta
laze a podél stěn byly objeveny
tom není pochyb. Byl s vrahy v tě
Kati zakrývají stopy
ly místností jako kroupy. Dým z
nout?"
stopy krve, stopy po střelách a úde
sném spojení. Svědčí o tom zaši
výstřelů zaclonil elektrické světlo,
Velitel stráže Medveděv uvádí:
rech bodáků. Většina střel pochá
frovaný telegram z Jekatěrinburku.
Za celou záležitostí udělal tečku
"Nařídili přinést židle. Panovník si
střelba musela být zastavena a ote
zela z revolveru Nagan, ale některé
Píše se v něm: "Oznamte Sverdlotelegram z Jekatěrinburku do Mos
vřeny dveře. Přinesli nosítka a za
sedl uprostřed, vedle něj násled
byly z Mausseru a Coltu..."
vovi, že celou rodinu postihl stejný
kvy:
čali vynášet těla. Když pokládali na
ník, za ním stál doktor Boktin. Ca
Vyšetřovatele upoutal nápis na
osud..."
Předsedovi rady lidových komi
nosítka jednu z dcer, vykřikla a za
revna se posadila poblíž okna, za
Úředně však stálo, že "...rodina
stěně v německém jazyce, zřejmě
sařů soudruhu Leninovi.
kryla si tvář... Při otevřených dve
ni se postavili tři dcery. Pokojská
od některého z "lotyšů". Byl to
zahynula při evakuaci."
Předsedovi všeruského ústřední
řích se už nedalo střílet. Jermakov
Děvidovová, žena vysoké postavy,
verš z Heina: "Té noci byl Belšázar
Sverdlova usvědčuje sám Trocho výkonného výboru Sverdlovovi.
mi proto vzal pušku a bodákem do
stála u dveří do skladu a vedle ní
kij, který se k případu vyjádřil:
zabit vlastními lidmi.: Přes veškeré
"V důsledku útoku nepřítele na
bil všechny co ještě žili. U jedné z
jedna z dcer. Držela malé podušky,
"Když jsem se vrátil z fronty do
úsilí se Sokolovovi nepodařilo vy
Jekatěrinburk a odhalení rozsáhlého
dívek nemohl bodák prorazit kor
jednu podložila na židli následní
Moskvy, Sverdlov mne informoval,
pátrat místo, kde byla těla mrtvých
běloquardějského spiknutí, které
zet. Narážel na cosi tvrdého...? Na
kovi, druhou carevně. Všichni byli
že zastřelen byl car, carevna i děti.
pohřbena. "V lese,několik verst od
mělo za cíl unést bývalého cara a
brilianty... Kněžny i carevna je mě
napjati a jen zřídka mezi sebou
Rozhodli jsme to zde, řekl mi. Iljič
Jekatěrinburku, u jedné nepříliš
jeho rodinu - dokumenty jsou v na
ly zašity v korzetech. Všichni čle
prohodili slovíčko. Promluvila je
(Lenin) byl přesvědčen, že nemů
hluboké jámy, kterých tam zůstalo
šich rukou - byl na základě rozhod
nové carské rodiny leželi na zemi;
nom Alexandra, ale ne ruský. Po
žeme nechat bílým živý prapor ko
po těžbě zlata, jsem našel drahocenutí oblastního sovětu v noci na
na tělech četné rány, krev tekla po
tom řekl velitel domu Jurkovskij:
né knoflíky i useknutý prst, zubní
lem nějž by se shlukovali, zvláště v
17. Července 1918 zastřelen Miku
tokem. Následník byl stále ještě živ
Vzhledem k tomu, že vaši příbuzní
protézu (pravděpodobně Boktinodnešní těžké situaci. Vyhlazení car
láš Romanov.
a sténal. Přistoupil k němu Jurkovv Evropě pokračují v útoku proti
vu) a mrtvolu psíčka. Těla byla
ské rodiny bylo nutné nejen pro za
Jeho rodina evakuována na spo?
skij a dvakrát nebo třikrát do něj
sovětskému Rusku, uralský výkon
strašení nepřítele, ale také pro po
pravděpodobně rozčtvrcena a v nelehlivé místo. Dokumenty o spik
vystřelil. Bylo mi\z toho na zvra
ný výbor rozhodl, že budete za
hluboké jámě rozpuštěna kyseli
vzbuzení našich řad. V intelektuálnutí okamžitě odesíláme. Očekává
cení..."
střeleni...!"
ských kruzích strany byly jisté po
nou..."
me vaši zprávu."
Velitel domu'Jureovskij později
"Cože, co to říkáte...?", ozvala se
Co se tedy odehrálo v lese, 16 a
chyby a potřásání hlavou» ale masy
Sverdlov odpovídá okamžitě:
vysvětloval: "Jvfůjnjtódý pomocník
carevna. "Vyběhl jsem ven a řekl
půl verstvy od_JekaXěrinburku, tu
dělníků a vojáků ani na okamžik
noc na 17. července^ 18?
Mikulin, který-iínŠhflá starosti ná
"Ještě dnes budu o vašem rozhod
šoférovi: šlápni na to! Motor zařval
nezapochybovaly. Jinému řešenTby
neporozuměly a nepřijaly by ho^
nutí informovat prezidium všeru
sledníka, měl tcálózkweností a byl
a z výfuku se vyvalil kouř. To byl
Zde je svědectyf .’přímého účast
níka. Jurkoyšk^h0;ý^w?lMnrtvýského ústředního výboru. Nepopříliš rozrušená! <'■ - \
povel četě, aby se připravila."
Toto Lenin správně vycítil." Tím
i, že bude schváleno. Úřední
"Mířit přímo na srdce!" zSVě
také Trockij potvrdil svou účast na»ávu o popravě musí vydat vláda,
Jurkovskij a poslal MedveděvaT__.
vraždě cara a jeho rodiny^pruact fcöbjeviillSpkolövi^ß^E^a se
o té doby se zdržte jakékoli pu
dvůr, aby hlídal a poslouchal, ne-"‘ ^•^Vvoov^d’'"Člena, oblastního vý_Locard, britský generální konsulcVí?
blikace..."
budou-li slyšet výstřely. Před do
í Rusku v době po zavraždění cara,? .
s k éhó.^játcelMaými ”KdýOsm e
"Všichni jsme si oddechli", poznamenal: "Musím říci, že obý-& i
mem řval motor auta, přesto však
vešli dtfjkl^nífj^sinpsti^jkov
vzpomíná tehdejší redaktor novin vatelstvo Moskvy přijalo zprávu
výstřely bylo slyšet.
' mrtvé:'5v]éei?ai šaty'
pravé pro^í^l ^it^ j^nh^do
Uralskij raboči a člen prezidia vý
Vypovídá voják ochrany domu,
udivující lhostejností. Apatie ke
konného výboru sovětu. On také o všemu, kromě vlastního osudu, je
Alexandr Strakotin: "V noci z 16.
popravě rozhodoval. "Problém, dokonalá..."
na 17. července jsem držel stráž.
dávnfáxjísfífpro vokacnlýjfopýgj).
Jfrčíto jsenýj.s^ roSiodl q^mžitŠÍ;
jestli jsme se dopustili svévole ne
Slyšel jsem jak celá rodina i její
bo ne, byl odbytý. Nejvyšší orgány
čelý^golelcroipustil a ponechal sh
Každěpo obracel naznak, carevtó
doprovod sestupovali po schodech
25. července 1918 vstoupilo do
jen někoho Jidí k ochranwZačali^
stJKťs rukou zlaté náramky. KcFjiŽ
souhlasily..."
Jekatěrinburku Československévojdolu. Opustil jsem své stanoviště a
Samozřejmě, maskované spiknutí sko s oddíly sibiřských kozáků.
se začala vynášet těla a nakládat na"
šel za nimi. Ve dveřích jsem se za
jsme mrtvé šylékat a.-igálp oděvy^
vypadalo věrohodně, akce proběhla Uralská vláda složená s eserů, menauto, začalo se krást. Musel jsem
Alexandraí^odorovna měla na SQ£
stavil. Carevna a Olga se ještě
rychle. Ale k čemu ta lež o evaku
určit tři spolehlivé soudruhy k
chtěly pokřižovat, ale už nestačily.
bě celý perlový pás z náhrdelníků.
ševiků a kadetů, okamžitě začala
aci carské rodiny? Žeby snad mo
ochraně mrtvol. Pod hrozbou za
Třeskly výstřely, car padl po první
Briliantů bylo celkem na půl pudu
pátrat po osudu carské rodiny.
rální zábrany? Nebo bylo snad tře
střelením byly ukradené věci (zlaté
ráně z Naganu, potom padlo i osta
(to je asi 8 kg), byly uschovány v
V čele byl zkušený vyšetřovatel
ba předkládat Leninovi pravdu po Sokolov. Výsledky své práce vyhodinky, cigaretová pouzdra posá
tních deset lidí. Po ležících potom
alapajevském závodě, ve sklepě
částech? Lenin na zasedání ústřed —povídal v emigraci: "Moji pozor
zená brilianty a jiné věci) vráceny.
ještě několikrát vystřelil velitel do
jednoho domku a v r. 1919 odve
ního výkonného výboru upozornil, nost upoutala polosklepní místnost
Když už všichni byli naloženi, Jamu Jurkovskij. Alexej, tří jeho ses
zeny do Moskvy..."
že vražda dětí poskvrní ruskou re
kinov, jeden ze stráže, přinesl ještě
try a Boktin byli ještě živí. Museli
Ale potom už se začala Jurkovs mříží v okně. Na rozdíl od ji
voluci a silně ji zkompromituje ných, značně špinavých nf ostí
mrtvého psíka, kterého držela velbýt střeleni znovu. Divil jsem se
skému a jeho lidem lepit smůla na
před světovou veřejností.
kokněžna Anastazie. Vzal ho za
tomu, protože rozkaz zněl mířit pří
paty. Jámu, kam byla lidská těla
opuštěného domu Ipatijevových,
Že Sverdlov věděl o všem, o byla důkladně vydrhnuta. Na podzadní nohy a hodil zvíře na auto..."
mo do srdce. Také bylo divné, že
vhozena, se nepodařilo zavalit ani

