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Jeho smr
tí začí Vzpomeňme na datum 7. března 1850, kdy před 175 lety se v Hodoníně narodil náš pozdější prezident - Osvoboditel -(jak jsme mu
rádi říkali) - Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho životní ideologii, založenou na hlubokých principech humanity a demokracie uznává a
ná třetí klaní
sejí široký kulturní svět. Jistě většina z nás šije velmi dobře vědoma jeho životních zásad a jeho positivních Činů, kdy stál a
odboj. VH rozhodoval v čele našeho státu. Jeho zásluhy - neúnavná mravenčí práce na vzniku Československaje nepopiratelná a nezvratitelná.
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud nepublikováno/

Josef, nar . 24.2.1898, §135 tr.z., zemřel
na rozDad jater 29*5.1956, věznice Mírov.
Vladař Robert, nar.6.6.1899, velezrada, zemřel na
rakovinu jater 5.7.1956, věznice Mírov.
Říha Václav, nar.30.4.1923, velezrada, zemřel na srde
ční mrtvici 29.9.1956 ve věznici Mírov.
V o n d r á š Jan, nar.19.2.1893, zák.č.231/48 Sb.,zemřel
na srdeční mrtvici 12.9.1956, věznice Mírov
Dokoup-il Ladislav, nar.16.6.1893, zák.č.231/48 Sb.
srdečnř mrtvice 10.10.1956,věznice Mírov.
M u h 1 m a n Jaroslav, nar.27•3.1887, velezrada, zemřel
stářím 10.1.1953 v nemocnici Ostrava-Zábřéh
Do n á t Karel, nar.1.8.1912, §245/1 tr.z., zemřel na sr
deční mrtvici 12.7.1952, Ostrava - CKD.
.
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i Uvnitř čísla: ------------ --

Poláček

1. Ing.Oldřich T i h e 1 k afCddělení pro likvidaci li
dí - ’’Svědomí č. 7/1992.
2. Anežka Vybíralová: Vzpomínka z historie.
3. Vladimír S t r u s k a: Pozor! Nebezpečná výbušnina.
4. Vladimír T-tajný: Dopis Českému cenovému úřadu 9.8.T985.
5. Kancelář Federálního shromáždění: OdDOvěž z. 26.9.1985.
. PředDokl.cena: 2,- Kč
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
197 3 -1975
obnoveno
1987 ročník13číslo 37
Vydává: Vladimír Hajný
CSa 34, 787 Cl Šumperk

Red. Marta Zemanová
rada:+Julius A.Varga

Uzávěrka: 8.9. 1996

Zvýšení zdravotní péče o bývalé politické vězně.
Jednou z možností zvýšené zdravotní péče je hospitalizace
bývalých politických vězňů ve špičkových pražských
nemocnicích. Hospitalizace slouží buď k diagnostice nebo léčbě,
kterou nelze poskytnout v okresních nebo i bývalých krajských
nemocnicích. Aby tato péče splnila svůj účel, je nutné dodržovat
určité zásady. Žádost o umístění v takovéto nemocnici je třeba
doložit doporučením ošetřujícího lékaře, buď odborného nebo
praktického, který záležitost s odborným lékařem zkonsultuje. V
lékařském doporučení musí být uvedena diagnóza, pro kterou je

t

V Šumoerku,dne 9« srpna 1985

pacient vysílán, pak další závažné diagnózy a vyjádření lékaře
co od pobytu v nemocnici očekává (stanovení definitivní
diagnózy, posouzení vhodnosti komplikované operace, nebo
provedeni takové operace a pod.).
Stávají se bohužel případy, že bývalému politickému vězni
lékař vypíše všechny diagnózy, pro které se léčí, ale proč je do
nemocnice vysílán, nenapíše.
Žádost je třeba posílat na ústředí KPV.

Český cenový úřad
Štěpánská č. 28

111 52 Praha

1 - Nové Město

Věc: Záhadné dovozní eeny časopisu
"Das Magazin" z NDR.

Obdržel jsem Vaši odpověď z 31«7«1985 za niž Vám velmi
srdečně děkuji. S jejím obsahem jsem však byl spokojen jen zčásti. Ve věci sovětských časopisů jsem se obrátil na S C Ú.
Pokud se týká Vaší odoovědi na cenu časooisu ’’Das Jísyazin",
zůstává i nadále zamlžena neproniknutelnou clohou.
Váše odpověď mi připomíná soíse tragi-komickou historku
Jaroslava Haška o tom, jak mladý adept jakéhosi postupného roč
níku probíral zeměpisnou látku o ton, že ’’Solnohrad je hlavní
město Solnohrad". Zaslechnuvší to babička se smrtelně rozčílila
a křičela "Solnohrad, že je hlavní město Solnohrad, Praha je
hlavní město Praha, Bělehrad je hlavní město Bělehrad.” Ve Vaší
odpovědi se mnou jednáte jako kdybych již dvacet pět let nevěděl
nic o cenách východoněmeckých časopisů. Vyprávíte o jakýchsi do
vozních cenách v rublech, které se zvýšily o 25C'Xj. A to z roku
na rok. Když nahlédnete do Seznamu časopisů zení tábora sociali
smu odd. NDR zjistíte, že se za posledních patnáct let jejich
cena nezmněnila a neb jen nepatrně / u časopisů běžně prodáva
ných ve Stáncích či prodejnách rNS/.
V ton z Čista jasna zrovna u časopisu ’’Das Magazin”
dojde z ničehož nic ke zvýšení ze 4,40 Kčs na 11,- Kčs. Dále
skoro u všech prodávaných časopisů z [<DR je poměr mezi cenou
čssooisů uváděných v tiráži a naší prodejní cenou zhruba asi
1 marka : 3 - 4 Kčs. A zrovna u "Das Magazínu” - tu máš čerte
kro oř č — je poměr 1 : JI.
Myslím, že toto zhodnocení východoněmecké marky pakliže
skutečně takové existuje je jistě příkladem i pro náš skomíra
jící knižní velkoobchod. Domnívám se totiž, že zájem v naší
zemi v důsledku absolutního nedostatku tohoto typu časopisů o
"Das Magazin" způsobil, že došlo k přitvrzení dovozní politiky.
Je to jistě jednodušší, než si lámat hlavu jak uspokojit poža
davky stálých hledačů krásy, lásky a štěstí. Ale to je již vě
cí jiných kompetentních míst především neslavně známého [fradu
pro tisk a informace, který se zajisté domnívá, že po shlédnutí
několika aktů krásných dívek bychom v tu ránu ořc-stali všichni
pracovat na budování reálného socialismu.

Závěrem mi dovolte,abych se mohl spolu se slavným Robertem
B u r n s e m /1759 - 1796/ alespoň vyzpovídat "Modlitbou důstoj
ného otce Willieho":

A přec Ti, Pane, musí?.: říci,
že trpím tělesnými chtíči,
můj hřích jas kozel zahradničí
v zahradě Páně,
ale ty víš, že prach jsme všici
jf
a hřích nás láme.
Vladimír Hejn ý , wČs.armády 34
787 01 Šumperk
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Vzpomínka
Mísíc září nám pravoslavným vířícím
každoroční připomíná bolestnou událost
z minulosti naší církve. Před čtyřiapadesáti lety, dne 3. září 1942 stanuli před nacis
tickým takzvaným "stanným soudem"
v Praze na lavici obžalovaných naši nejlep
ší z nejlepších: duchovní otcové Václav
Čikl, farář našeho pravoslavného chrámu sv.

Pan
Vladimír Hajný
■Čs, armády 34

Cyrila a Metoděje v Praze, dr. Vladimír
Petřck, kaplan téhož chrámu a spolu s nimi
i náš přcosvícený pan biskup Gorazd (Pav
lík).
Našla jsem uschovaný zažloutlý výstři
žek z novin z té kruté doby. Dávno bych
jej byla už zničila, kdyby na ním z toho
osudného dne nebyli vyobrazeni tito tři mu
čedníci a dole v rohu také obrázek jejich
spolutrpitele bratra Jana Sonnewenda, před
sedy sboru starších z chrámu sv. Cyrila a
Metoděje české pražské naší církevní obce.
Znovu jsem po letech slovo za slovem
tu zprávu pozorně přečetla a nad jejím ob
sahem se zamyslela. Za obviněnými v po
zadí stojí několik novinářů, jeden z nich pisálek s nacisty kolaborujícího tehdejšího

Šumperk

Z historie
tisku si dovolil ve svém článku špinit pod
lým způsobem a hanobit tyto čestné, církvi.
Bohu a vlasti oddané kněze, a spolu s nimi
hanobit a urážet i ty, kteří je znali, kteří
k nim chovali a chovají dosud tu největší
úctu. Proto se pod svůj hanebný článek ani
ncpodcpsal. Jak je mohl ten pán, který si tak
nečestně vydělával na svůj chlebíček, na
zvat spolupachateli a ochránci vrahů?
Stačí se jen trochu zamyslet nad celou
tehdejší situací, kdy náš národ byl okupan
ty sražen, poroben a určen k vyhlazení, jak
je prokázáno z německých tajných doku
mentů. Náš národ se však bránil a jeho nej
statečnější mladí vojáci za hranicemi bojo
vali proti hitlerovskému Německu přímo
na frontách. Stačí se jen trochu zamyslet nad
tím, kdo k nám tyto bojovníky jako para
šutisty poslal - byla to naše československá
vláda v Londýně v čele s prezidentem dr.
Eduardem Benešem, která organizovala v té
době oficiální boj s Německem po boku
spojenců. Tito naši stateční hoši nebyli žádní
“teroristé”,.jak se dnes říká, ale vojáci, kteří
plnili svůj bojový úkol ve válce: Měli od-

Sděluji Vám, že jsem Vaše podání, které jste zaslal

Federálnímu shromáždění,
odstoupil k přínéau vyřízení Federálnímu úřadu pro tisk
a informace v Praze. Tento Váš podnět přezkoumá a oznámí Vám

výsledek svého šetření.

Se soudružským pozdravem
stranit a odstranili jednoho z největších na
cistických katů, Hitlerova prvního pomoc
níka, esesáka a policejního generála Heydricha. V nerovném boji proti obrovské pře
sile hrdinsky tito stateční bojovníci padli,
ale nevzdali se.
A ještě je potřebí se zamyslet, proč v té
kritické době našli tito čeští a slovenští vo
jáci útočiště právě v' onom chrámě české
pravoslavné církve, vždyť patmě ani její pří
tomnost v naší zemi nemohli, když se sem
v anglických letadlech k boji vraceli, tušit,
a já si myslím, že kdosi vlivnější v pozadí
je odmítl, kdo měl daleko víc možností než
malá česká pravoslavná obec v Praze. Ale
právě otec Vladimír Petřek a jeho spolupra
covníci nemohli jako vlastenci je v jejich
nouzi vykázat na ulici, když začalo usilov
né pátrání po vykonavatelích atentátu
na Heydricha. Kdyby jim byli úkryt v pod
zemí pražského našeho chrámu odepřeli, jak
by je nejen tehdejší, ale i dnešní generace
jako kněze posuzovala? Jak by se byli moh* li srovnat se svým svědomím a co by byli ti

naši stateční knčží vytrpěli, kdyby bývali
parašutistům úkryt odmítli, a tím je odsou
dili k jisté smrti? Jak se jen ten pán z protcktorátních novin mohl odvážit tyto šlechet
né naše kněze nazvat “spolupachateli a
ochránci vrahů". Vždyť jejich posvěcené
ruce sc neposkvrnily, oni, jak řekl na sou
du o. Petřek, plnili to, co konala církev
od prvotní doby, když poskytovala v křes
ťanských chrámech azyl pronásledovaným.
Kdo zradil tyto pronásledované? Ne
byl to nikdo z pravoslavných lidí, ale je
jich kamarád Čurda buď ze zbabělosti, nebo
z touhy po jidášské odměně deseti milio
nů korun, kterou nacisté vypsali a slíbili
tomu, kdo je přivede na jejich stopu, ane
bo z panickéko strachu z hrozby, že když
se nikdo nepřihlásí, bude každý desátý čes
ký muž zastřelen, přičemž by on, Čurda,

jako parašutista byl jistě zahynul. Jisté je,
že za svou zradu, která mu vynesla do kon
ce války konfidentskou spolupráci s na

cisty a zajištěnou existenci, po válce trestu
neušel.
Vladyku sv. Gorazda obvinili na soudu
ze špionáže na základě Němci zachycené
korespondence s posvátným synodem srb
ské pravoslavné církve, k níž jsme tehdy
my, čeští pravoslavní, co do jurisdikce ná
leželi. Měl se zúčastnit církevní konference
v Berlíně, o které slíbil podat zprávu srb
skému synodu biskupů, že tam “bude po
zorně naslouchat a že i on je pevně přesvěd
čen jako všichni Češi, že obsazení českých

zemí není trvalé, že z konference podá sv.
Synodu zprávu atd.". Biskup Gorazd mys
lel nepochybně na zprávy z konference,
kde se jednalo o církevních záležitostech,
nikoliv o politice. Byl natolik prozíravý, že
by se už vzhledem ke své církvi k něčemu
takovému nikdy nepropůjčil. Církev měl
vždy na mysli, její rozkvět a blaho její, cír
kev pravoslavnou, kterou poznal jako pra
vou a věrnou učení Kristovu, církev milo
vanou, pro niž obětoval vše jak po hmotné
stránce, tak duchovní. Tím bolestněji na něj
dolehla zpráva o událostech kolem atentá
tu, protože předvídal, co to bude pro naši
církev znamenat. Šlo mu hlavně o životy

obětavých a věrných spolupracovníků, tu se
snažil zachránit, co se dalo, a za tuto svátou
věc byl ochoten i vlastní život položit. A
také jej položil, ale ani sebe, ani církev, ani
národ nezradil. Zaslouží si naší trvalé vzpo
mínky a úcty.
Msta Hitlerových pochopů se nezasta
vila ani na tom, že připravili o život svá
tého vladyku Gorazda a jeho věrné praž
ské spolupracovníky, ale rozběsnila se pro
ti celé české církvi, které hrozilo vyhla
zení. Ostatní pravoslavní kněží na Mora
vě a v Čechách byli pozatýkáni a vyhná
ni na nucené práce v německé říši, cír
kevní obce, s takovou pílí svátým bisku
pem budované, zrušeny, jejich majetek
zabaven a chrámy vyloupeny a uzavřeny.
Koncem září 1942 byla úředně nacisty čin
nost české pravoslavné církve zakázána a

vedoucí legislativního odboru
Kanceláře FS'
JUDr.Jan J o s 1, CSÖ. v.r.’
práce pro ni byla trestná. Ale věrní Ježíši
Kristu a jeho církvi, obnovené svátým bis
kupem, i když otřeseni těmito hroznými
událostmi, skládali svou důvěru v Boha,
, že se jednou opět obnoví rozrušený nábo
ženský život v celé zemi. Mnozí se vráti. li z německých pracovních lágrů s pod
lomeným zdravím.
Z naší církevní obce řimické to takto
odnesl otec duchovní C. Lochmann i otec
• duchovní Bohumír Axman - Aleš. Právě
od něho mám lístek z Německa, datovaný
18. října 1942, v němž mi píše:
“Zasílám Vám, Anežko, a Vaší rodině
mnoho pozdravů a vzpomínek. Nyní mám
aspoň příležitost vzpomínat a přemítat
o všem krásném a dobrém, jehož jsme si
nedovedli dosti vážit. Pracuji v továrně a
ubytován jsem v pracovním táboře - pro
středí nezvyklém a hrubém. Pevně však vě
řím a doufám, že se opět setkáme. Budle
hodně statečná a věřící malomyslné povzbu
zující. Utrpení nás zocelí a víra v dobro a
Boha pomůže přečkali všechno. Budle hod
ně zdravá se svojí rodinkou. Zdravím též Va
šeho tatínka..."
Perzekucí za německé okupace utrpěla
naše církev velké ztráty jak hmotné, tak or
ganizační i duchovní, které se pak těžko za
komunistického ateismu odstraňovaly, a cí
tíme to podnes. Zatímco se za první Česko
slovenské republiky začala tak nadějně roz
víjet • například v naší malé dědincc v Řimicích bylo tehdy 28 pravoslavných rodin,
a to skoro 139 osob, a zásluhou tamních
obětavých lidí a různých dobrodinců byl tam
postaven kostelíček, za vlády totalitní, po
válečné mnozí vlažní sc styděli přiznat, že
jsou pravoslavní.
Aleje třeba také říci, že oslabení řimické
obce, a nejen jí, ale chudobínské, vilémovské a jiných na Moravě, přineslo poválečné
osídlování pohraničí po odsunu Němců.
Mnozí občané z naší dědinky se tehdy vy
stěhovali. leckde sc zapojili do pravoslavné
ho církevního života v nových domovech.

ale jinde svou církev neměli a vytratili se mezi
jinověrci nebo nevěrci, mnozí také již zemřeli.
Když nad tím přemýšlím, proč ten kostelí
ček skoro osiřel, což je škoda, myslím, že
kořeny poválečného osídlovaní a tím i roz
prášení pravoslavných rodin mají také na vi
ně Němci, protože důvody jejich odsunu jsou
v henlainovcích, kteří namísto toho, aby brá
nili republiku, v níž se jim dobře dařilo, pra
covali většinou proti naší republice a Hitler
jev tom podporoval. Vzpomínám na Hitle
rův dvouhodinový projev, vysílaný rozhla
sem z Norimberka a tlumočený po něm
v českém jazyce, v němž je povzbuzoval,
což jsem i já slyšela, proti republice. Jeho
ochrana, za kterou sudetští Němci houfně táh
li, se splnila; okupací naší československé
vlasti a vším tím krutým řáděním, za což pak
nesli spravedlivý trest.
Ale i když v tom našem chrámě svaté
Ludmily a jiných našich svatyních zůstali
z někdejšího množství dnes jen ti nejvěr
nější, věřím, že pravoslaví v naší vlasti
bude žít. Bude žít díky těm, kteří trpěli
v těch těžkých dobách a prolévali za ně
krev, díky těm, kteří vše přetrpěli a zůstali
věrni. Jistěže nyní záleží na nové, mladé
generaci, která to vše neprožila, ale z obě
tí otců našich žije, může na jejich práci a
úsilí navazovat a stavět na položených zá
kladech. To už tak u nás s naší církví asi
bude, vždyť i svati Cyril a Metoděj a jejich
věmí žáci prožili podobný osud před více
než tisíci lety. Zdálo se. že jejich dílo je
zničeno, ale opět se obnovilo. A tak to bylo
a je i s prací generace obnovitelů cyrilometodčjství, jako byl sv. biskup Gorazd a
ostatní, a možná podobné zkoušky věrnos
ti čekají i ty dnešní pravoslavné, kteří svou
víru berou vážně a opravdově. Kéž jim,
následníkům sv. biskupa Gorazda, dá Pán
Bůh sílu k další bohulibé apoštolské práci
v naší církvi a dobré zdraví. Kéž jsou od
kazu jeho věrni.
Anežka Vybíralo vá

Oldfiehlihelka
PaníIatdmilaŘičicavá-Uhlířová
podává Částečné svědectví o tom,
co měla nebo co musela prožít.
Bylo jí souzeno, aby jako student
ka zažila rozpad první Českoslo
venské republiky v roce 1939, za
vřeni vysokých škol a také život v
Protektoráte "Böhmen und Mä
hren" a další osudy po roce 1945.
Slyšte tedy svědectví paní Ludmily
Řičicové-Uhlířové:

jsme jim vděčni. Smutně jsme
vzpomínali ty, kteří položili své ži
voty a zůstali pohřbeni v poušti, v
jiných zemích a na dně oceánů.
Vrátil se i Bedřich Reicin, v té
době již major a nadále jako ná
čelník řídí BOZ, později přejme
nované na 5. oddělení hlavního
štábu MNO. Reicin si potrpí na
utajení. Příslušníky OBZ jsou ti,
kteří sloužili za války ve východ
ním sboru, ale přicházeli i noví.
Jsou to bývalí zpravodajští důstoj
V bývalém Protektorátč jsem
níci z první republiky, příslušníci
sledovala útěky našich českoslo
vládního vojska, partyzáni a od
venských důstojníků a doufala, že
borní pracovníci. Někdy Reicin
přežijí všechna nebezpečí a úskalí
nehleděl ani na stranickou přísluš
a někde se zařadí do boje proti fa
nost, což se mu ještě před rokem
šistům. Nezklamali a na všech
1948 při inerpelacích vyplatilo.
frontách bojovali statečně za svo
Dne 1. února 1946 jsem nastou
bodu našich národů. Kdo však tu
pila na 5. oddělení hlavního štábu
šil, že do Moskvy přijel, po výsle
MNO jako civilní administrativní
ších na gestapu, na rozhraní roku
pracovnice, hlavně se znalostí ně
1939-1940 i Bedřich Reicin, rodák
meckého jazyka a německé Steno
z Plzně, původním jménem Reigrafie.
zinger, předválečný činovník Sva
Práce na OBZ se v té době
zu komunistické mládeže. Přijel v
soustřeďovala na odhalování na
jednom ze židovských transportů,
cistických konfidentů a agentů,
stal se hlasatelem rozhlasu pro
Československo v Moskvě, pozdě
kteří zůstali skryti v osvobozené
ji vstoupil do 1. čsl. sboru jako . republice. Pracovalo se na výsle
ších generála Toussainla, posled
osvětový důstojník. Rychle se pro
ního nacistického velitele hlavního
sazoval a stal se náčelníkem OBZ
města Prahy. BOZ chtělo mít do
(obranné zpravodajství). Z hod
konalý přehled o nacistické síti
nosti desátníka přijímá jedno po
agentů za války v bývalém Pro
výšení za druhým.
Po skončení války jsme vítali
tektorátě.
V polovině února 1946 odváží
naše hrdiny, kteří přežili a byli

Pozor! Nebezpečná výbušnina!
Okamžité propuštění prvního zástupce ministra obrany Ruska
a posledního velitele ruské armády v Německu generála
. ... Burlakova nevyvolalo v našich masmediích patřičnou a náležitou
|
pozornost. Bylo pouze ohlášeno a vzápětí zapomenuto. Přesto
„ se jedná o velmi vážnou událost, která znamená ve své podstatě
‘á začátek krize mezi státem a armádou v bývalém Sovětském svazu.
■
Burlakov byl velmi brutální voják a u svých vojáků nebyl
vůbec oblíben. Již v Německu bylo známo, že tento muž je velmi

•zkorumpován. Říkalo se, že hraje velmi důležitou roli v každém
černém obchodě se zbraněmi, který kvetl v průběhu evakuace
ruské armády z Německa. Bylo všeobecně známo, že výzbroj
teroristů a kriminálních živlů pochází z ruských vojenských
skladů. Tento vzkvétající obchod byl umožněn nejvyššími
vojenskými činiteli.
Proto se svět velmi podivil, že prezident Jelcin jmenoval právě
tohoto muže prvním zástupcem ministra obrany. Přehlédlo se, že
Burlakov je jedním z nejintimnějších přátel ministra obrany
generála Pavla Gračova. A právě tomu je prezident Jelcin velmi

Píky, armádního generála Bočka,
generálů Hasala, Janouška, Ingra,
Moravce, plk. Kakrdy a dalších?
V té době se rozrůstá činnost
OBZ i proti banderovským skupi
nám na Slovensku, zajatí teroristé
jsou vyslýcháni a jejich odpovědi
jsou dávány do souvislosti s tzv.
extremními reakčními živly v re
publice. Pro oddělení Reidna ne
končí ani likvidací Burlakovy ban
dy. Shrnuje a zkoumá veškerý do
kumentační materiál.
V té době je Moskvou vydán ze
zajetí bývalý ministr národní obra
ny Slovenského štátu generál Čatloš a generál Turance. Není bez
zajímavosti, že jako první s nimi
hovoří Reicin a po něm hlavně
mjr. JUDr. Karel Vaš. Oba vězni
jsou umístěni na "domečku" a te
prve později jsou předáni do Bra
tislavy. Reicin stále ještě pátral po
všem, co by mohlo event, jeho
osobu kompromitovat. Prostřed
nictvím npor. Šalgoviče (byl spo
lupracovníkem NKVD už za vál
ky), tehdy důstojníkem OBZ v
Bratislavě, sleduje i výslechy bý
valého prezidenta Tisu, ministra
vnitra Saňo Macha a předsedy
vlády Tuky.
Kdo tehdy Reidna řídil? Komu
směřovala všechna ta zjištění? Do
rezidentury generála Mechlise ve

Vídni? Neuměla jsem se v tom
dobře orientovat a jen jsem vidě
la, naslouchala a musela si pama
tovat, protože jsem už tušila, že
se blíží něco špatného.
Koncem roku 1947 se zostřil
vnitropolitický boj v republice. V
parlamentu i v tisku dochází ke
konfliktním situacím a rozporům.
Vznikla "mostecká aféra" - politic
ký souboj mezi národními socia
listy a komunisty o pozice v Bez
pečnosti. Poprvé jsem z agentur
ních zpráv, které jsem v rámd své
pracovní náplně evidovala, zazna
menala, že akce je vyprovoková
na Státní bezpečností za účasti
Reidna. Tyto metody se později
uplatňovaly i na 5. oddělení, dříve
OBZ. Jsou dávány úkoly jednotli
vým informátorům, aby z branné
ho výboru národně sodalistické
strany byly získány zprávy (infor
mátoři placeni: pplk. Josef Hruš
ka a pplk. Stanislav Straka). Jed
ni z prvních zatčených jsou národ
ní socialisté kpt. Teichman a Ně
meček, příslušníd pluku T.G.M.
na Kladně.
To se již přiblížil únor 1948 a
vše, co do této doby jen něco na
značovalo, stalo se skutečností.
Začíná i odchod některých zpra
vodajských důstojníků z 5. oddě
lení do jiných útvarů armády a do

...

pro likvidaci lidi

ein ví, že ještě po válce leccos na
Moravě skryl SS-Oberstturmbannführer Otto Skorzeny. Po válce
byl internován v Dachau s ostatní
mi příslušníky SS a horských my
slivců, kteří tam čekali na soud.
Proto byl vyslán mjr. Staněk a já
jako zapisovatelka vzhledem ke
znalosti němčiny a německého
stenografu, aby zjistil vše, co
Skorzeny ví o wehrvolfu na území
ČSR, o štěchovickém archivu a
dalších akcích. Skorzeny mnoho
neřekl, ale jedno mne ohromilo,
on totiž prohlásil: "Až ve vaší ze
mi získají vládu komunisté, bude
te oba zavřeni" a ukázal přitom na
mjr. Staňka a na mne. Tehdy
jsem nedocenila možnou skuteč
nost a hrůzu těchto vyřčených
slov. Mjr. Staněk se před zatče
ním zastřelil, protože nechtěl zno
vu prožít věznění jako za války,
kdy byl odsouzen k trestu smrti
sekerou, ale jen zázrakem přežil.
Koncem roku 1946 dostává
OBZ pevnou strukturu. Bylo roz
šířeno o další oddělení, tj. ope
rativní, vedené pplk. Richardem
Mysíkem. Toto mělo za úkol bu
dovat síť důvěrníků, informátorů
a agentů. V té době studijní sku
pina OBZ pečlivě studuje doku
menty bývalého vládního vojska.
Prověřuje se i bojová činnost a
struktura nekomunistických odbo
jových skupin. Přibývají dokumen
ty a zprávy o jednotlivých zahra
ničních vojácích bez ohledu na to,
zda bojovali na východní nebo zá
padní frontě anebo v Africe. Rei
cin velmi pečlivě studuje tzv. lon
dýnský archiv a zejména sleduje
depeše mezi Moskvou a Londý
nem, tedy mezi zástupci čsl. lon
dýnské vlády v Moskvě a samot
ným prezidentem Benešem. Koho
tehdy napadlo, proč Reicin v do
kumentech zatrhává zprávy o vý
rocích, činech a názorech, ze
jména div. generála Heliodóra

Nádvoří chrámu "Lorety" v Plaze, za jehož zdí
se ve vojenském gamisónu vraždilo
I

Odděleni

Američané tzv. štěchovický ar
chiv, který obsahuje doklady Sicherheitsdienstvu, gestapa a také
archiv K. H. Franka. Reicin o
uložení archivu oficiálně věděl od
ledna 1946 a jeho vyzvednutí plá
noval na jaro 1946. Upozornění
na tuto skutečnost přišlo do zaja
teckého tábora ve francouzské zó
ně, přes 2. oddělení hlavního štá
bu. Proč Reicin váhal a proč ne
podnikl příslušné kroky? Vždyť se
nabídl i sám příslušník SS, který
byl ochoten místo vstupu do sloje
na území Hradištka ukázat. Celá
lokalita byla silně zaminována.
Tohoto váhání využili Američané
a pod vedením kpt. Richardse
bedny s tajemným obsahem odve
zli přes Rozvadov. Závora byla
otevřena dříve než přišel dálnopis,
aby Američané s nákladem byli
zadrženi. Bezpečnostní jednotka
OBZ přijela na území Hradištka
pozdě a v hotelu Alcron byli ka
pitán Richards s doprovodem za
jištěni a převezeni do místnosti
ÚDA (Ústřední dům armády),
které sloužily jako cely oddělení
Reidna, tj. v době, než byl zřízen
"domeček" v Kapucínské ulici.
Část archivu Američané vrátili na
základě několika vyměněných nót
mezi čsl. ministerstvem zahraničí
a francouzským vojenským atašé
generálem Kónigem. Bedny byly
uloženy ve Vladislavském sále,
později v Jiřském kostele a přístup
k nim měli toliko vybraní přísluš
níci ministerstva vnitra - Jindřich
Veselý, Plaček, Pokorný, Šváb a
samozřejmě Reicin. Reicin byl
zneklidněn tím, co všechno si
Američané ponechali. Neznal, ja
ké doklady to mohou být. Mohly
se třeba týkat i jeho osoby z doby
výslechů na gestapu v roce 1939.
Nejen štěchovický archiv, ale
ani Reicin nevylučoval i tu mož
nost, že existují další dokumenty,
které zůstaly na území ČSR. Rei-

zavázán, neboť to byl právě tento Gračov, který zlikvidoval
povstání 19. srpna. Ostřelováním tak zvaného "bílého domu"
přinutil pučisty ke kapitulaci.
Předpokládá se, že to byl právě generál Gračov, který
vykonával nátlak na prezidenta, aby Burlakova povolal do
vedení. V Moskvě, v dobře informovaných kruzích, se hovoří o
velmi těsných vazbách mezi Burlakovem a Gračovem. Tyto vazby
daleko přesahují pouhé přátelství a mají zcela praktický materiáhů
základ. Hovoří se o tom, že v neposlední řadě nemůže existovat
mezinárodní černý obchod s plutoniem v takovém rozsahu bez
mocné vojenské záštity.

7
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Nedávno byl v Moskvě zavražděn mladý žurnalista, který se
zabýval touto problematikou. Následné vyšetřování se stále více
a více dostává do blízkosti generála Gračova. A že je to pravda,
dokazuje právě propuštění generála Burlakova, aby byla
odvrácena pozornost. Zdali se to podaří zůstává otázkou.
Tyto personální otázky jsou více zajímavé pro kriminalisty
než pro politiky. Dále všechno ukazuje na skutečnost, která bude
mít v blízké budoucnosti nedozírné následky pro sousedy' Ruska.
Je to skutečnost problematiky ruské armády.
Není žádné tajemství, že tvrzeni moskevského vedeni, že
snižuje stavy vojsk, není pravda. Světoví znalci Ruska stále varují,

kúra tury a soudu, ale je nekontro
popředí vystupuje Reidnova zálo
lovatelná a dá se říci je i sa
ha. Speciálně jsou to plk. Ludvík
mostatná součást 5. oddělení.
Len (Kreisel), pplk. Bohumil Nyč,
Ke Státnímu soudu odchází ge
mjr. Jarmil Precechtěl, mjr. Tylš,
nerál Jan Vaněk, jako vedoucí
pplk. Richard Mysík, plk. Josef
vojenský prokurátor. S ním i mjr.
Musil, kteří jsou pověřováni
JUDr. František Suchomel, o hěprvními úkoly. Jsou připraveny se
co později pplk. JUDr. Juraj
znamy západních letců, příslušníků
Vieska a JUDr. Pavel Tichý.
západní armády a dalších nepo
V "domečku" je připraveno bicí
hodlných důstojníků. Těmto je vy
tomando na čele s praporčíkem
slovena nedůvěra, jsou propuš
Františkem Pergjem, později
těni. Reicin musel uvažovat i o
škpt., který ovládá sadistické me
jejich zatčení, umístění na "do
tody mučení a podle nich dává
mečku" a o pár měsíců později i v
pokyny svým podřízeným - důstoj
samotném podkroví hlavního štá
níkům čsl. armády. Nadřízeným
bu. Zřizuje se Mírof, vojenská
této skupiny je vedoucí vyšetřo
část pod přímým řízením a kon
vání pplk. Ludvík Souček.
trolou pplk. Reidna a mjr. JUDr.
Reidn ví, že má oddělení do
Vaše.
konale v rukou. Figurky na ša
Rozšiřuje se skupina důvěrníků
chovnici jsou rozestavěny, první
a agentů, kterou lze zařadit do tří
tah může začít. Síť důvěrníků a
skupin. Jedni se vyloženě podvo
agentů, řízená pplk. Rudolfem
lili ke spoluprád pod vyhrůžkou
My šikem, podává pravidelně
ztráty existence. Jistě se v tomto
zprávy. Někdy drobné a třeba i
momentu vyplatilo poctivé stu
bezcenné, ale ze složené mozaiky
dium dokumentů o lidech pošpi
se skládají začátky případů. Je na
něných kolaborací s nadsty. Druzí
řízeno sledování všech generálů
byli kariéristé, kteří měli při
ve službě i v jejich soukromí. Zde
slíbeno povýšení a kteří pracovali
skutečné je práce informátorů vel
za úplatu. Byly to odměny finan
mi dobrá, takže na kartách gene
ční, anglické dgarety, potravinové
rálů je zapisován a sledován jejich
lístky, lístky na benzín, atd. Další
denní pohyb. Odposlouchávací za
důvěrníci byli lidé, kteří spoluprářízení, kontrola pošty, styky se
d s 5. oddělením považovali za
známými, kontrola na letišti a dal
svou třídní a stranickou povinnost.
Reicin promyšleně a cílevědo
mě rozmísťuje své právníky, kteří
postupně působili na 5. oddělení a
měli zde za úkol vypracovávat
spoluvězně, kteří byli
trestní oznámení na zatčené důs
ix politických důvodů
tojníky dle návodu a potřeby Rei
í • vězněni ve věznici
dna. Ve druhé fázi jsou přemís
těni už jako vojenští prokurátoři k
Valdice - Kartouzy
vyšší vojenské prokuratuře nebo
v
létech 1978 - 1989.
přímo ke Státnímu soudu. K Vyš
šímu vojenskému soudu v Kapu
íZprávu pošlete na adresu:
cínské ulid jako první odchází
Moravia Publishing Inc.
tehdy mjr. JUDr. Karel Vaš a tím
\ 2098 Dundas St. W.
se dostává do přímého styku s vě
S..
Toronto, OnL
zením "domeček". Tato budova si
K Canada MÓR 1W9
ce stojí ve dvoře vojenské pro-

t Hledáme

aby ujišťování Ruska nebylo bráno vážně. Je stále velké množství 8
ukazatelů, že i nyní Rusko neustále horečně zbrojí.
V neposlední řadě máme rovněž zkušenost o tom, že současné
vedení klidně pošle vojáky do ulic. Zmenšení sil po afgánské
válce mělo velmi špatné následky. Vedení přislíbilo vojákům byty
a pracovní příležitosti. Vyšlo při tom najevo, že stejný slib dalo
i— vedení SSSR svým vojákům po druhé světové válce a které
nesplnilo ani do roku 1989. Po 44 letech čekají stále tito veteráni
na skromný přístřešek. A veteráni z afgánské války mají stejné
vyhlídky. To má ovšem velký vliv na růst kriminality a na sílu
•

-ší špiclování se stávají běžnou
me-todou 5. oddělení.
Reidn si rozestavuje své infor
mátory i v politických stranách a
je nejvíce zajímavé, že přes sou
druha Gustava Bareše dostává vý
borné informace přímo z ÚV
KSČ. Pod kontrolou má stranu
národně socialistickou, lidovou a
stranu slovenských demokratů.
Jsou přijímány zprávy z různých
-nápadních velvyslanectví a řízení
te zaměřuje na velvyslance Stein?
íardta, na anglického velvyslance
Nicholse, francouzského generála
Kóniga, dále na col. Kateka,
Kurta Tauba, kpt. Nowaka, Bir
ge, Taggarta, mjr. Worrala a
Gibsona.
Jsou sledováni různí vládní či
nitelé, jako např. ministr zahraničí
Jan Masaryk a jeho přítelkyně
Marcia Davenportová. Zásah po
stihuje i státního tajemníka Lichnera, kde dění kolem něj sleduje
lískaná informátorka přímo v jeho
blízkosti. Sledován je Pavel Tigrid
a opat Opasek, poslankyně Kože
luhové a pod. Přijímá zprávy o
pohybu Bohumila Laušmana a
dává pokyny k dalšímu sledování.
Zarážející je první odvolání,
důstojníků ze studia na Frunzeho
akademii v Moskvě (mjr. Kosík,
pplk. Dočkal) a sledování a poz
ději i zatčení důstojníků z okolí
tehdejšího ministra národní obra
ny arm. gen. Svobody, o kterých
bylo známo, že jsou zastánci linie
sociálních demokratů.
Reidn má už své lidi i za hrani
cemi v západním Německu v růz
ných táborech emigrantů, odkud
jsou přijímány zprávy. Je např.
vyslán vyhozený důstojník s daný
mi úkoly, signálem a Šifrou, s pří
slibem návratu do armády, když
vše splní. Nikdy více jsem o něm
neslyšela, žádná zpráva nebyla
podána. Kde skončil? Došel vů
bec?

ruské mafie. Tato nachází stále mezi nezaměstnanými a
nebydlícími vojáky schopnými všeho, vynikající materiál.
Toto všechno popisuje jen stávající stav vojska. Ale ještě
důležitější je stále pokračující výzkum azbrojení. Již za bosenské
krize bylo jasno, že Srbové dostávají z Ruska zbraně a elektronické
systémy, které před tím vůbec neměli. Žádnou důvěru na západě
také nevzbuzuje postoj moskevského vedení pokud se týká
kontroly nad atomovými zařízeními. V Rusku ještě existují
uzavřené oblasti, kam nesmějí západni odbornici vstoupit. V této
otázce se od dob Gorbačova vůbec nic nezměnilo. Armáda je

Ve spolupráci s ministerstvem
vnitra (Veselý, Šváb, Pokorný,
Plaček) přichází hlášení od VávryStaříka, který pracuje v lágru emi
grantů v Německu. Proto o mno
hých agentech nebo dokonce sku
pinách je vnitro, ne 5. oddělení,
informováno předem. Jsou zatýká
ni, někdy i zavražděni na hrani
cích a pod násilím vypovídají o li
dech, s kterými měl být navázán
kontakt. Přitom jsou případně zís
káni k další spolupráad s 5. oddě
lením (případy Stříbrný vítr a Mo
drá chryzantéma).
Reicin se rozhodl zaznamenat
případy a prezentovat zradu dů
stojníků anebo je předem umlčet.
Takovým prvním případem je mjr.
MUDr. Jan Šmíd z posádky Po
hořelec, protože měl blízký vztah
k Alici a Janu Masarykovi. Po zá
hadné smrtí Jana Masaryka by
mohl být MUDr. Šmíd nebezpeč
ný, co kdyby zpochybnil? Je zat
čen po zákeřném vylákání do jed
noho bytu a odsouzen na doživotí.
Za války byl rovněž vězněn a
unikl trestu smrti.
Západní letci mizí z armády,
pokud se jim podaří, utíkají za
hranice, je mezi nimi i mjr. Ho
rák z Lidic se svojí manželkou
Angličankou. Zatčení a pobytu na
"domečku" aspoň krátkou dobu
neunikne ani druhý žijící muž z

Lidic - mjr. Stříbrný, který přes
všechno nebezpečí, které mu hro
zí, odmítá emigraci. Je přece z
Lidic. Do konce svého života se
uchyluje jako dřevorubec do lesů.
V každé manželce - Angličane*»
západních letců vidí Reicin ško
lené špiónky pro britskou zpravo
dajskou službu a proto v jejich
pronásledování neustává.
Koncem dubna 1948 vydává
Reicin příkaz k vyprovokování
gen. letectva RNDr. Karla Ja
nouška k ilegálnímu odchodu za
hranice. Úkol je svěřen osvědče
nému agentovi Igorovi. Na fingo
vané hranici je generál zatčen a
předán 5. oddělení. Je odsouzen a
na Borech další provokaci útěku
odmítá. Za války maršál letectva
obdržel doživotí.
Sledován je plk. generálního
štábu Lukas, za války letecký vo
jenský atašé v USA a v Kanadě,
před válkou řídil práce na čsl.
opevněních na hranicích státu. Byl
ubit a zemřel, aniž bylo podáno
trestní oznámení, během cca šesti
týdnů. Jeho cenného majetku se
zmocnila ihned StB.
Naplno se otevírá a rotzehrává
případ gen. Heliodora Píky, pod
osobním dohledem Reidna. Ge
nerál Píka je zatčen po operad na
lůžku a je převezen do konspirační vily. Dne 5. května 1948 zase

Máte problém s návratom
majetku v ČSFR?
Máme humorné riešenie z okolia Banskej
Bystrice na video kážete.
Kaseta + poŠL $ 12.00
Adresa:
Mr. L Petřík
50 Conroy Dr.
Guelph, Ontario
NIG 2V6

stále stát ve státě.
V féto situaci je rozklad ve vedení armády velmi nebezpečné
znamení. Přísloví "ryba zapáchá od hlavy" je v tomto případě
nanejvýše pravdivé. Předpokládá se, že podezřeni na vysoká
vojenská místa v momentu, kdy je armáda tak otřesena, vyvo a
velkou krizi důvěry a bude mít dalekosáhlé následky.
Nemůžeme bagatelizovat a přehlížet bídu ruského vojáka*
Dostává mizerný plat abydli v nelidských podmínkách. Železná
disciplina ze strany nesvědomitých důstojníku a ještě více
poddůstojníků vede k přestupkům proti podřízeným Je
' charakteristické, že v ruské armádě daleko přesahuje počet
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dla zvláštní komise ve složení gen.
Drgac, gen. Drnec, plk. Klen,
kterou vedl pplk. Reicin. Provedl
první tři výslechy. Chtěl se jako
vítěz přesvědčit nad statečným
důstojníkem generálem Píkou a
začal předstírat nasbírané materiá
ly proti němu. Výpisy z londýn
ského archivu, sledování, odpo
slouchávání, falzifikáty, které mě
ly dokázat spoluprád se zpravoda
jem Davidsonem z britské tajné
služby již z doby války. Byl obvi
ňován ze zpomalení vyslání parabrigády do Slovenského národního
povstání. Jeho uplatňovaná apolitičnost v armádě a oddanost prezi
dentovi Benešovi byly přitěžujíd
prvky. Mezitím byli zatčeni i tzv.
svědci, kteří podle představ Reid
na měli pomoci pošpinit generálo
vu čest. Až na jeden případ se to
nepodařilo. Generál měl být omá
men chloroformem a odvlečen do
Vídně a předán Sovětům, kterým
jistě překážel pro velkou informo
vanost z doby války. Byl předán
na "domeček" poté, kdy Reidnovi
řekl, že právě o něm je známo,
že je spolupracovníkem NKVD.
Zde již byl připraven mjr. JUDr.
Vaš a vlastně byl odsouzen v mo
mentě, kdy Vaš pronesl větu:
Tak řekni, Bedřichu, kolik potře
buješ, 15 let nebo provaz? Od to
ho jsem právník, abych udělal pa
ragraf!"
A nyní nastává další zajímavá
situace, kdy generál Píka je pře
dán do věznice na Pankrád. Rei
cht přemísťuje JUDr. (již pplk.)
Vaše ke Státnímu soudu na Pan
krád do funkce prokurátora. Tedy
předtím vyšetřovatel a nyní pro
kurátor, takže generál Píka nemá
šanci. Dne 27. ledna 1949 byl od
souzen k trestu smrti. Generál Pí
ka byl zavražděn na Borech, kde
nebylo zvykem popravovat. Tak
daleko sahala zločinnost Reidna a
jeho výkonných orgánů. Z nejvyš-

sebevražd počet v jiných armádách. Stále se dozvídáme o
stížnostech na špatné zacházení a o hrozných tělesných trestech.
Mnohé takové informace se teprve nyní dostávají na veřejnost.
Nespokojenost se však netýká jenom mužstva. Ještě
pozoruhodnější je to, co se odehrává ve středních šaržích. Zde
vyrůstá nová generace, která stále více vystupuje proti
stávajícímu stavu.
Až do dneška se dařilo udržet nespokojenost na uzdě, a to ne
v neposlední řadě diky politické kontrole. Přesto se dá najisto
prohlásit, že vnitřní disciplina absolutně zmizela Přispěl k tomu

šího velení armády nikdo neza
kročil a nikdo Reicina nezastavil.
Mezitím odchází ilegálně za
hranice mnozí generálové, např.
Hasal, Liška, Kudláček, Vesel,
Ferjenčík, Moravec, atd. A Rei
cin pokračuje v zatýkání důstoj
níků - zpravodajců 2. oddělení
hlavního štábu (mjr. Dítě, pplk.
Vacek), naplňuje Mírov, aniž byli
řádně odsouzeni. Zatčen je i
generál Bartík, náš nejlepší
zpravodajec z doby války. Dne
27. 5.1948 je záhadně zastřelen i
mjr. Schramm, kdysi partyzánský
velitel, přítel Reicina. Na podzim
roku 1948 je zadržena partyzánka
paní Faitová, dána do bedny a
odvezena na chatu ministerstva
vnitra v Dolní Úpě. Byla vyslý
chána příslušníky ministerstva vni
tra a plk. Klenem. Není bez zají
mavosti, že byla dotazována i na
osobu Reicina. Co vše bylo zatím
v té době již skryto?
A nyní se vraťme k Reidnovi.
Na podzim roku 1948 odchází ja
ko první náměstek ministra národ
ní obrany a odtud řídí gen. Klena
na 2. oddělení a generála Musila
na 5. oddělení hlavního štábu. Te
dy obě zpravodajské složky.
Pplk. Mysík rozehrává první
velkou vyprovokovanou akd
"Pravda zvítězí, kde hlavní úlohu
hraje důvěrník - placený pplk. Jo
sef Hruška. Ten dostává od Mysíka letáky, vysílačky a předává tzv.
skupině. Likviduje i jednoho
agenta chodce. Skupina se rozrů
stá a je potřeba najít "hlavu".
Hruška doporučil gen. Kutlvašra
a tak dne 18. 12. 1948 případ čistá provokace 5. oddělení končí. Generál Kutlvašr a všichni
další jsou zatčeni. Jako první je
zatčen Josef Hruška, protože je
nebezpečným svědkem a mohl by
mluvit. Následuje všechno podle
scénáře Státního soudu, který mají
v rukou prokurátoři Reicina. Tři

popravy, mezi nimi i Hruška, aniž
se dočkal slíbené odměny - hod
nosti generála.
Nebyla to poslední odplata to
hoto druhu, dostali ji i další, po
kud se zdáli nepohodlnými svědky
a předtím zrazovali za odměnu.
Tímto případem se otevřela cesta
pro všechno následující. Každé
jméno osoby, které při výsleších
padlo, je sledováno, dává možnost
k dalšímu zásahu a zatčení. Dů
stojníci různých útvarů projevují
svoji nespokojenost a chtějí zasáh
nout. Byli připraveni tankisté v
Žata (příslušníci východní armá
dy) a důstojníci pluku T.G.M.
Kladno (kpt. Sábela, Šlajs, velitel
plk. Čížek), posádka Žamberk velitel pplk. Knop, hrdina z Du
kly. Velký odpor byl zlikvidován
v případě plk. Sieger-Sok, plk.
Gůnitz s návaznosti na skupinu
Jebavý a spol. Přepadení hlavního
štábu bylo zlikvidováno v polovině
května (majr. Prokeš, gen. Při
kryl) - akce Květa, v návaznosti
na skupinu dr. Borkovce.
Na základě provokace provede
né pplk. Strakou a Igorem je zat
čena celá posádka Pohořelec pro
své negativní postoje ke stávají
címu zřízení. Je zatčeno 24 dů
stojníků (včetně mého otce) a dne
1. května 1949 se naplnila i slova

Skorzenyho, byla jsem zatčena i já
a krátce na to i můj bratr - důstoj
ník. Výsledek je špionáž, velezra
da a vysoké tresty.
Po tomto jaru následovalo další
zatýkání, mučení, popravy. A
Reicin se nezastavil ani před dal
šími hrdiny z front a domácího
odboje. Generál Paleček, parašu
tisté ze Západu mjr. Pohl, Plešmíd, Nechanský, pplk. Robotka
a Korda a další a další. Mimo
oprátek jsou nasouzeny vysoké
tresty, které naši hrdinové přetrpěÚ na Borech, v "domečku",
Pankráci, Ruzyni, Opavě, Míro
vě, Leopoldově a v Jáchymov
ských dolech. To byla Reidnova
odměna za jejich statečný boj za
války ve vzduchu i na zemi, aby
přinesli svému národu svobodu.
Už tehdy, ve válce, trpěly v ně
meckých koncentrácích jejich ro
diny a v padesátých létech jsou
znovu pronásledovány manželky,
děti a celé příbuzenstvo. Zločin
pokračuje a nezná meze, až do té
doby, než mlýny semlely aktéry
těchto hrůz. Už i oni se stali
nepohodlnými a proto za pomoci
sovětských poradců byl Reicin 1.
února 1951 zatčen a 3. prosince
1952 popraven.
Padá Reicin a s ním i jeho spo
lupracovníci, jsou odsouzeni za
něco, co nespáchali - paragraf sa
botáž - pod kterým se skrylo lec
cos a proto po nástupu ministra
Baráka byli postupně propouštěni.
Jejich oběti však zůstaly ve věze
ní. Takže praxe zůstala stejná za
Reicina i po Reidnovi.
Spáchané zločiny v armádě a
porušování zákona v létech pade
sátých prokázali již v r. 1951-52
dva prokurátoři tehdy kpt. JUDr.
Milan Richter a kpt. JUDr. Zde
něk Zatloukal. Sepsané protokoly
museli odevzdat sovětskému po
rada Pěrvuchinovi. Takže moje
první svědectví o všem, co jsem
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také svobodný tisk a vojáci již nemlčí.
Že situace v armádě přitahuje všechny druhy demagogů je
nabíledni. Bohužel se všude přehlédlo, že Žirinovského liberálně
demokratickou stranu v posledních volbách volilo 60 % vojáků.
V kasárnách přesvědčují vojáky daleko nebezpečnější lidé nežje
tlučhuba Žirinovskij. Je to generál Ruckoj a generál Lebed’. V
žádném případě tam nevyučují demokracii. Generál Lebeďminulý
měsíc v ruské televizi na otázku, zdali je demokrat odpověděl
tvrdě "ne!". Co je zde hlásáno je extremní nacionalismus a

imperialismus, ale také socialismus a znovuobnovení Sovětského
svazu. Nejlépe by se to mohlo nazvat nacionální bolševismus.
Dezintegrace ve vedení, jehož výrazemje propuštění generála
Burlakova, bude urychlovat vývoj. Je docela možné, že rozsáhlá
nespokojenost armády se obrátí do politických kanálů. Oslabený
Gračov již však nedokáže v kritické době Jelcinovi pomoci.
To by neměli přehlédnout západní politikové. Musí totiž do
nepříliš vzdálené budoucnosti počítat s jiným, daleko
nebezpečnějším partnerem v Rusku. Rozhodně se tomuto

znala, do doby mého zatčení, bylo
být vězněni, mučeni a vražděni.
ukryto. Svědectví proti Reidnovi
Jaký tribunál posoudí míru
podle scénáře StB jsem odmítla a
viny odpovědných a vinu systé
proto jsem byla vězněna dále. V
mu? Na léta padesátá a všechna
roce 1960 přišla amnestie, nikomu
další nelze zapomenout!!!
ani na svobodě nebylo zapomenu
Ing. Oldřich Tihelka
to, že na čele nosí Kainovo zna
mení. V roce 1968 hrdinové sta
Čs. t^jná služba
tečně kráčeli i k případným obno
vám, aby bojovali svůj velký boj varuje před německou
o svoji čest. Jenže brzy bylo vše
hospodářskou ofenzívou
umlčeno. Znovu doba výslechů,
Vysoce postavený činitel napsal
sledování, podezírání a vyhrožo
dopis Václavu Havlovi, ve kterém
vání. Systém zločinů byl hluboko
varoval před německou ekono
zakořeněn. Jak je možné, že je
mickou ofenzívou. Podle zprávy,
den člověk - řízený jemu podob
která se 4. ledna objevila v nezá
nými - zničil celý výkvět našeho
vislém deníku Lidové noviny, do
důstojnického a velitelského sbo
pis varuje, že k "úplnému ovlád
ru. Hrdinové, kteří se brodili v
nutí Čech a Moravy německým
krvi na frontě, padali znovu do
kapitálem" má dojít ve spolupráci
své krve při mučení v čsl. krimi
s vládními místy - hlavně na čes
nálech. Takové metody prosazo
ké straně.
val Reicin a ti, kteří se mu chtěli
Němečtí podnikatelé si jsou
zavděčit. Jejich potrestání bylo
jistí tím, že jejich hospodářská a
minimální, byli rehabilitováni z
příkazu ÚV KSČ a byli odškod
nakonec politická nadvláda v
Československu je neochvějná.
něni. Paradoxem je, že po revo
Činitel varoval, že poučná jed
luci 1989, kdy jsou odhalovány
nostranná politika by mohla
hrůzné pravdy v archivech, žáda
ohrozit naši státní suverenitu.
jí tito dosud žijící zločinci nebo
(DPA,4/Z)-BrK
jejich rodinní příslušníci o pový
šení a odškodnění. Nový zákon o
rehabilitaci (z.č. 119/90 Sb.) totiž
Boj
neuvádí, že na tuto kastu lidí pokud je možno je nazvat lidmi se nevztahuje!
na
Norimberský tribunál odsoudil
zločiny nacismu a nacismus jako
Delegace složená ze zástupců
takový. Jaký tribunál a kdy i u
Vatikánu a židovských aktivistů
nás odsoudí aktéry dlouhých čty
se vydá na cestu do Českosloven
řiceti let? Utrpení mužů, žen a
ska, Polska a Maďarska. Meziná
dětí? Ještě žijí mezi námi i ti,
rodní židovská komise pro vnikteří nesou odpovědnost a mlčí.
tronáboženské záležitosti sdělila,
Je těžkým úkolem našich histo
že delegace se hodlá setkat se
riků napsat celou pravdu, učit
zástupci vlád a reprezentanty ka
mladé generace, které to vědět
tolických a Židovských organizací.
nesměly a i dnes se leccos ukládá,
Tato mise byla zřízena na zá
aby nebylo slyšeno. Každý národ
kladě dohody dosažené v Praze r.
je chudý, když nezná svoji historii
1990 mezi Vatikánem a židovský
a nezná hrdiny, kteří museli za
mi vůdci o společném boji proti
téžkých podmínek opouštět vlast,
antisemitismu.
BrK.

Zkušenosti

proti
antisemitismu
Východě

mní??!h‘hospodářskou pomocí, jak nás už historie
’"o^okrá' P°učl a- Nejlepší cesta je rozšířit hranice svobody
roJřenun Evropské Unie a NATOjak možno nejdále na východ
S°
u?uČ3S! (Z prOjevU P°s,ance Evropského parlamentu
dr. Otty Habsburského k českým novinářům ve Štrasburku.)
•
P°I‘,,čtl vězni- musíme neustále toto nebezpečí z
Cívat a
maximální tlak na naši veřejnost a
nřehn? xVedeni’
J'Ž Opust,,i hlouPou a podrážděnou,
přehnaně nacionalistickou, šovinistickou a komunistům
nahrávají« reakci v otázce vztahu k našemu západnímu sousedu.
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Měli bychom se zachovat stejně jako Poláci a Francouzi, kteří
dokázali překonat stiny minulosti ve vztahu k Němcům a vykročit
tak do nové Evropy jednadvacátého století. Vladimír Struska _

’’Zor«voda.i KPV" č.8/94

