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27. září 1996

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Obětem komunismu
postavený památník v
zahraničí je zatím
jediný monument,kte
rý vzdává hold pad
lým ve IILadlboji. Je
pravdou, že nyní vz
nikají v některých
městech pamětní des
ky a pomníčky r^a uc
tění památky našich
hrdinů. Ale to je ir.áilo. Nejlepší pomník, •
který si mohu předs- ;
tavit byl památník v '
němž by byli soustre-j
děni všechny oběti
alespoň svým jménem
a způsob, 'kterým by
li zbaveni života.N*
stačí planě vzpomínat
je nutné alespoň poj
menovat jejich vrahy
a oběti řádně odškod
nit. Ne podle Klause!
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosna nepublikováno./

Ladislav, nar. 17.5 • 190'9 , pobuřování , nezji
štěna příčina smrti 29 .11.1951, B.Rystrica.
Pohan Frsnitšek, nar.30.6.1916, §85,79 tr.z., smrtel
ný úraz při autohavárii 17.10.1956, B.Bystrica.
Fojt Juraj, nsr.7.8.1927, velezrada, zemřel na tyfus •
7.7.1949 v Leopoldově.
Iskra Josef, nar.12.1.1924, vojenská zrada, zemřel na
srdeční slabost 15.12.1949 v Leopoldově.
K a š i a r Josef, nar.16.10.1923, vzpoura, příčina smrti
nezjištěna 19.3.1950 v Leopoldově.
Freund Mojmír, nar.7.7.1923, velezrada, příčina smrti
nezjištěna 17.11.1950 v Leopoldov«.
G m i t e r Josef, nar.14-3.1920, úklady o republiku, příčina smrti nezjištěna 3.9.1951 v Leopoldově.
(uvnitř čísla: ------------------------- —------ i ->"-^vúr.í
Si kula j

1. Základní prohlášení Klubu právní podpory 14.2.1989.
2. Lumír P-á n e k:Zápis ze setkání S^PV v hotelu 1C.4.
3. Prohlášení SBPV k dopisu Alexeje Pludka z 10.4.1995.
4. Trig.Miroslav Lange r:Jak zase padají hlavy.
5« 0 t a nič; Reaganovy zásluhy o pád říše zla.
6.Lumír lánek: Doois jedné sestře.”Věrni zůstali”
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Z fhl a dn i _d r o hl £ š en í Elubu

KALENDÁŘ. ?

vt. 1 p-^|p

Založení klubu bylo inspirováno smrtí Pavla
tragicky zesnul na jaře roku 19p* ve věznici v Hrad5xKr*jÄVc
za dodnes ne vy jasněných okolností, nasvědčují cích porušovaní
základních lidských norem vůči vězněným osobám.
Klub je určen široké veřejnosti a členem se tudíž může
§tp*t každý bez ohledu na své politické či náboženské přesvěd
čení. Programem klubu je zajistit rozvíjení právního vědomí
mezi občany tak, aby mohli plné požívat pr*v zaručených. ústavrt a ostatními zákony československého st^tu* Zároveň se kli.
zasazuje o zajištění spravedlnosti a poskytuje pomoc v přípa
dech, kdy jo z-k?.n postupem státních orgánů, nebo společenské
crgaiiiz ? ?.e po rušen.
y.rjcbccné právní vědomí prostých občanu není na o^povídc
jící úrovni tah, aby se mohli v naunačer.ýc-1 případech učirno
h-jit a důrleic.ě uplatňovat svd pr-va, kterých si mnohdy nej
sou ani v'-:KK. nebo je nevyužívají. Cílům Klubu právní podpo
ry je ods br-.iuúní tohoto společensky nežádoucího stavu a*pr-osa
z >ní a zajištění opravdové glasnosti a zároveň poskytovaní
všestranné právní pomoci občanům.

?ů.WŘ: ■ • J-os ti ?
1. uhromaždov-ní případů osob stíhaných v rozporu se zákonem
a jejich zveřejňovaní yšetai dostupnými prostředky.
Ž.Shronaždov^ní a zveřejňovaní informací o životě postiženéhoaby se stal veíejně známou osobou.
3.Opi ?nizov-ní akcí na podporu postiženého a jeho rodiny včet
ně poštovního styku do vazby.
Podpora a pomoc Osob-m nejen v řízení trestním, ale i občan
skérr-vnín a správním, Zejména v případech sporů pracovně
právních či sporů's hromadnými sdélovcími prostředky.
5»Organize-viní setk-ní, na kterých budou občané seznamováni
se z-kladníui pr-vními dokumenty jak československými, tak
ctezinK rodní mi.
6.Na setkáních informovat občany “podrobně o pr-'vnicll vztazích
vyplývájících ze základních právních předpisů/správní, občai
oku-, pracovní a trestní~pr-'vo/<>
7.1-čas-jí na soudních jednáních tak přítomností yeřejnosti napí
n'u’.ho. t ob j ok iiv i tě s o adní ch rozhodnu b i.
p.Info-mov-ní československé a mí z in J rodní veřejnosti o poru
šení právního ř«du a tímto pomáhat k dosažení spravedlnnos tJ

Před 65 lety, 4.2.1929, zemřel v
básník Hugo Salus. Narodil se 3.8.18c
v České Lípě. Po studiích na gymnáziu absol
voval medicínu na pražské univerzitě (1891) a
působil pak v Praze jako ženský lékař. Publi
koval impresionisticky a novoromanticky ladě
né básně v časopisech Die Jugend a Simpiicissimus. Psal milostnou a přírodní lyriku a bás
nicky zpracované židovské, křesťanské a antic
ké legendy. Častým námětem Salusovy poezie
i prozaických děl je město Praha, jeho atmo
sféra a jeho legendy, v poezii samé lze najít
vliv soudobé české hudby (Smetana, Dvořák)
i českého výtvarného umění. H.Salus je též
autorem divadelních her, např. dramatu Römi
sche Komödie, které se hrálo za účasti autora
v Novém německém divadle v Praze v březnu
roku 1910.
6.2.1859, před 135 tety, se narodil v Hrani
cích na Moravě rakouský básník, prozaik a
publicista Jakob Julius David. Studoval germanistiku ve Vídni (1877-1881). Pak působil
jako domácí učitel a novinář, spolupracoval
s řadou vídeňských novin a časopisů, obzvláš
tě s Neue Wiener illustrierte Zeitung a s Weiner
Zeitung. David je považován za jednoho z nej
lepších rakouských • prozaiků, jeho význam
však není dosud plné doceněn. K jeho nejvý
znamnějším dílům patří romány Dar Blut
(1891) a Am Wege sterben (1899, česky vyšlo
r. 1911 pod názvem Smrt na cestě). Román Der
Übergang je vídeňskou obdobou Buddenbroko-

vých Thomase flarna. Za vrchol Davidovy
tvorby jsou považovány povídky, především
ty, které byly posmrtné vydány v souboru Die
Hanna (1904, česky pod názvem Haná r. 1913
a Hanačka r. 1919) zachycujícím atmosféru
moravské vesnice. J.J.David zemřel 20. listo
padu 1906 ve Vídni.
9.2.1934. před 60 lety, zemřel v Bratislavě
ALFRÉD JUST1TZ (nar. v Nové Cerekvi u Pel
hřimova 19.7.1879). K životu a dílu tohoto
významného malíře se vrátíme v některém
z příštích čísel Rch.
15.2. uplyne 160 let od narození rakous
kého novináře MICHAELA KLAPPA (nar. 1834
v Praze). Po absolutoriu pražské univerzity
přešel do Vídně, kde v letech 1859-1866
pracoval v redakci novin Ostdeutsche Post. Od
r. 1867 spolupracoval jako korespondent s časo
pisem Gartenlaube. Později byl dopisovatelem
novin Neue Freie Presse ve Španělsku. Po ná

vratu do Vídně založil a řídil Weiner Montags
revue (1870-1877). Kromě různých zpráv o
politickém a kulturním dění psal i divadelní

kritiky. Vydal soubory povídek Komische
Geschichten aus dem jüdischen Volksleben
(1859), Weiner Bilder und Büsten (1867) a
Zweierlei Juden (1871) a romány Mario, der
Roman eines Kirchensänger (1867) a Die
Bankgrafen (1877). Byl též autorem komedií,
z nichž populární byly zejména Rosenkranz a
Güldenstem (1878) a Der selige Paul (1888).
Patřil ke spoluzakladatelům spolku Concordia.
Zemřel ve Vídni 25.2.1888.
Ip

Milada Vilímková
ŽIDOVSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ

9.Zejištění veřejné kontroly poměrů v československých vězni
cích, např. besedami s bývalými vězni a funkcionáři stát
ních or g inů.

Poslední významná práce historicky PhDr.
Milady Vilímkové představuje jedno z nej
lepších děl zabývajících se historií, památkami
a významem pražské židovské čtvrti. Kniha je*
rozčleněna do obsáhlých oddílu - Dějiny; Jak.
žilo pražské ghetto (židovské tradice, zvyky a

Cílem Klubu pr^Vní podpory je postupné vytvoření veřejné
kontroly nad. dodržováním zákonnosti a pr-vního ř^du tak, jak
ji zaručuj o Ústava ČSSR.
Z-jec.ce o spolupráci Či pomoo'se může obrátit na mluvčí
klubu s tím, že nebude li si to pxMt, nebude jeho jméno zve
řejněno.
Mluvčí Klubu právní podpory pro rok 19°9í

obřady, židovsko-křesťanské vztahy): Osobnos
ti pražského ghetta; Pražské synagógy; Starý
Židovský hřbitov (v této kapitole čerpá autorka
z práce svého manžela, Otto Munelcse, jehož
památce je dílo věnováno) a Synagogální umě
ní. Faktograficky i obrazově nadprůměrně vy
bavená publikace směla před rokem 1989 vyjít
jen v cizojazyčných mutacích (francouzský,
anglicky a německy). Koncem minulého roku
se objevila konečné i originální česká verze.
Má 234 stran. 189 ilustrací a vydalo ji na
kladatelství Aventinum (cena 250,- Kč). Ke
knize se vrátíme zvláštní recenzí.
Ip

Bowia.pL
B.Němcové
Jablonec nad Nisou *66*04 1.21761
Lubor Kohout, Karlovo n-m. 17, Praha 2, 120 00
Alois Hedlväd, p. května 17^3, Louny, ^40 01

v

o M.ufcora

F1LANTROP ZE SAN DIEGA
V požehnaném věku 102 let zemřel v kali
fornském San Diegu Mendell Weiss, známý
průkopník maloobchodu a filantrop. Původně
si plánoval kariéru na prknech jidiš divadla
v New Yorku. Zabránila mu v ní první světová
válka. Po návratu se přestěhoval do San Diega,

kde založil velkoobchod s japonskými náram
kovými hodinkami. Jeho hlavním úspěchem
však byla maloobchodní síť FedMart, kterou
spolu se Sólem Pricem založili v padesátých
letech a která prosadila pionýrský systém
"členského nakupování": za malý poplatek se
člověk stával členem sítě, která mu pak pos

I

--------

kytovala značné slevy. Svou lásku z mládí
neopustil a daroval v jednom případě 1,25 a
v druhém 1,3 miliónu dolarů na výstavbu di
vadel, která učinila ze San Diega významné
divadelní centrum. Přispíval také na řadu
židovských aktivit, především na UJF. S jeho
pomocí byla založena katedra židovských studií
na sandiegské univerzitě.

ZPRÁVY
ZE
SVĚTA

Smutná zpráva
Dne 11. dubna 1995 zemřel P.
František Daniel Merth, duchovní
správce ve Strašíně a Albrechticích
u Sušice, bývalý politický vězeň.
Katolický kněz a významný básník.
Narodil se 18.10.1915 v
Jindřichově Hradci, kde maturoval.
Poté studoval na filosofické fakultě
v Brně a odtud přestoupil na
studium teologie v Českých
Budějovicích. Po vysvěcení na
kněze působil v duchovní správě v
Pelhřimově a Českých Budějovicích
do r. 1948, kdy byl StB zatčen a
posléze odsouzen na pět let.
Postupně poznal komunistické
koncentráky v Jiřetíně, Libkovicích
a "Dvanáctku" v oblasti Horního
Slavkova.
Všem svým spoluvězňům byl
vždy schopen a také ochoten
poskytnout mravní a duchovní
podporu a v případě potřeby i
útěchu. Už v Jiřetíně se kolem něho
vytvořila skupina mladých vězňů,
převážně studentů. Na Dvanáctce
se stal duchovním rádcem skautské
družiny Teplička, ale s láskou a
vděčností na něho vzpomínají i
ostatní spoluvězni.
Po propuštění, na podzim roku
1953, pracoval jako dělník, po úrazu
se stal vychovatelem mentálně
postižené mládeže v ÚSP Černovice
u Tábora.
Státní souhlas k výkonu služby
duchovního získal až v roce 1970.
Od té doby byl duchovním správcem
ve Strašíně a Albrechticích, až do
svého odchodu na věčnost.
P. Merth byl nositelem čestného
titulu kaplan Svatého Otce Pavla
VI., autorem četných básnických
sbírek a členem KPV. Za jeho
celoživotní básnické dílo se stal
letošním laurátem Ceny Jana
Zahradníčka za českou poezii.
K poslednímu odpočinku byl
uložen na hřbitově ve Strašíně. Čest
jeho památce.
Jiří Pokorný

Po krátké nemoci
zemřel dne 2.4.1995
Zdeněk Máchovský. Smuteční
obřad se konal v úzkém kruhu
rodinném. Všem, kteří ho znali,
sdělujeme tuto smutmou zprávu a
prosíme, aby na něho vzpomínali
v dobrém.

eatsiEaEiEaEiGa
Z Vašich dopisů:
Vážená redakce našeho časo
pisu!
Chtěl bych vyslovit obdiv nad
skvělým druhým časopisem
letošního roku. Díky všem autorům
a osobám, kteří se na něm podíleli.
Jsou to noví lidé a myslím
mnohem lepší úrovně, nežli p.
Jirásek, i když si troufá vydávat a
redigovat konkurenční "Věrni
zůstali".
Osobně jsem přesvědčen, že
v dřívějších číslech jím redi
govaných uveřejňoval jen to, co se
mu hodilo a i to, co se mu poslalo,
zkomoloval.
Toto druhé číslo bychom měli
rozeslat všem pobočkám v repu
blice, je tam srozumitelně a věcně
popsán smysl nedorozumění v po
bočce Praha a ústředím. To ať
rozhodne naše pobočka SPV.
Ještě jednou díky, to je krásné
číslo.
V Praze 15.3.1995
J. Červenka

Proč urážíte
politické vězně?
Reakce na dopis dr. Miroslava
Červenky z Prahy, který byl v ČD
zveřejněn 19. prosince pod titulem
Co bude za dalších pět let?
Pane doktore, nevím, co Vás ve
Vašem v podstatě kladném a
, konstruktivním příspěvku vedlo
\k tomu, abyste urážel politické
yězně. Cituji Vaše slova:"... političtí
! vězňové, kteří se dostali k moci,
l brzy zapomněli na komunistické
i zločiny ..."
i
Nikdo z nás, politických vězňů
I padesátých let, se nedostal k moci
X a nikdy nezapomeneme, co s námi
1 komunisté dělali. Po listopadové
t revoluci jsme byli sice uznáni, ale
I postaveni na vedlejší kolej. Naše
I volání po potrestání komunis> tických zločinů nebylo vyslyšeno,
i Nechci se Vás ptát, co jste dělal za
komunistů, když já jsem prožíval
i své mládí v koncentračních tá< borech. Váš příspěvek na mne dělá
dojem, že neděláte rozdíl mezi vězni
padesátých let, kteří byli, včetně
hrdinů, západních letců, mučeni a

popravováni, a politickými vězni'po
r. 1968, kteří kruté vězení ne
poznali, nicméně vystupují jako
hlavní aktéři a hrdinové proti
komunistického odboje. Nicméně
Vaše úvaha ve mně vzbuzuje naději,
že i po našem dožití, které není
daleko, budete všem připomínat
tisíce lidí, kteří byli zavražděni
jenom proto, že se vzepřeli
komunistickému zlu a nechtěli víc
než svobodu.
Ing. Miroslav Langer, Malé
Svatoňovice

Lovci duší

SPV
1948-1989
PRAHA
KVĚTEN 1995/4
TRADE MARK
Svoboda projevu. Sova a tisku Jo zaručena současnou českou ústavou. MezJnčrodnim paktem o občanských a politických právech. Jehož
Je signatářem (vyhláška min. zohr. věd 4. 120/1976 Sb ). Ustlnu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z r. 1991. Cenzura Je nepřípustná.
Rozumějí se tím jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě sleva a obrazu a Jejich šíferý hromadnými Informačními prostředky. Každý má
právo zastávat svůj názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případně Jinými prostředky podle vlastní volby.

Dokončení ze strany 5
Bůh vám buď milostiv! Já bych vám
chtěl důvěrně sdělit: tento pán něco
jiného říká, vám, duše, a něco jiného
dělá! A proto mohu říci, buďte rádi
všichni, kteří již v obraze jste!
I osmašedesátníci byli odštěpenci své rodné strany. Byli? Oni
ještě žijí. Jsou zalezlí v každém
kožichu! I v našem! Dnes již se ke
starým zlatým časům "kupředu levá" nehlásí. A nedonutili by jstae
je aby se od něčeho "odštěpovali".
Hvězdu si nechávají pro všechny
eventuality schovanou v zásuvce.
Takže i my dnes víme, co je
odštěpenec a co štěpitel! Patří nám
to!
Závěrem bych rád dodal poslední
můj názor na obsah článku dr.
Drobného. To jest na výraz v něm
zveřejněný. Každá organizace má
takové vedení, jaké si zaslouží! A z
toho vyplývá i stať uvedeného
článku: "Stránský tvrdí, že KPV je
totalitní organizace!" Omyl, pane
dr. Drobný! Vy nejste organizace,
vy jste fyzická osoba, a jako taková
se se svým totalitním myšlením za
ní pouze schováváte! Názvy vašich
výtvorů na pozvánkách (odště
penec, neslučitelnost, duše, doka
zuje, kam vás může slušný člověk
zařadit. A váš odchovanec pan
Chval musel celou noc studovat
Marx-leninský kapitál, než stvořil
pozvánku s odštěpená! Jedině v
takových bolševiských tiskovinách
mohl okopírovat výraz jimž nás
obšťastnil. Děkujeme mu my
všichni odštěpenci, že nemusíme
stát v jedné řadě s odštěpiteli! To
bychom se rázem octli v éře zářných
zítřků! Tam si může odpochodovat
klidně sám, bez nás! A i s Vámi,
pane dr. Drobný!
Odštěpenec

Věrni zůstali - vydává Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89, redakce a administrace Praha 8, Křižíkova 97. Řídí redakční rada Jiří

Pokorný, Karel Král, Oldřich Košnář. Sazba a tisk PRINTEA, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754. Podávání novinových zásilek
povoleno Ředitelstvím pošt č.j. 1223, registrace u min. kultury ČR pod číslem MK ČR 7192..

Velikonoční vize
Setník Markus Licius se pro
cházel po Golgotě.. Ještě stály trosky
tří křížů, hlavní delikvent zemřel
na kříži neobvykle brzo a druzí dva
skončili se spřeráženými kostmi
vykrvácením na zemi, setník ani
neví, jak se jejich mrtvoly dostaly
do země. Marka Licia zajímá jen ten
hlavní mrtvý, te kterého má ob
rovský strach celá velerada. Přišla
před dvěma dny k Ponciu Pilátovi
a s pravým židovským mnoho
mluvným brebentěním z jejich
vůdců vyplynulo, že mají strach,
aby ten hlavní mrtvý znovu nevstal.
Marcus Licius se musel usmát - ten
hlavní mrtvý byl naprosto spole
hlivě nebožtíkem k nevzkříšení,
protože on sám mu důkladně kopím
rozpáral celé srdce i bok a všechna
krev i voda z něj bezpečně vytekla za to může ručit i třeba caeserovi.
Tak proč a k čemu ten obrovský
strach pejzatých členů velerady?
Nakonec se po dalším brebentění
dostali k vysvětlení, že se ani tak
nebojí zmrtvýchvstání toho
ukřižovaného proroka, ale jeho
učedníci, kteří prý by byli schopni
mrtvolu nějak uklidit a zahodit, aby
mohli vykřikovat, že ten spolehlivě
mrtvý je zase živý, to prý by bylo
nebezpečnější, než kdyby zůstal
živý dále.
Tomu se Markus Licius nedivil
- spousta uzdravených - dle vy
právění očitých svědků - tři dokonce
vzkříšení z mrtvých a z toho jeden
několik dní po pohřbu, kdy mrt
volný pach byl zcela jistým svě
dectvím o stavu mrtvoly - to byla
záležitost, která mohla přivést do
rozpaků lidi mnohem otrlejší, než
byli ti vousatí brebentící členové
židovské rady. Dalším faktem byl

zřetelný strach dobře pozorovatelný
na množství těch vousáčů, kteří se
intervence u Pontia Piláta účastnili.
Nakonec Pilát znechucený dlouhým
jednáním jim rovnou řekl, že on si
veřejně umyl ruce nad krví tohoto
člověka a tedy celou vinu nese sama
velerada, která mimoto vyvolal křik
zfanatizovaných židů: "Krev jeho na
nás a na naše potomky!" tak jestli
nějaká mimolidská spravedlnost
zasáhne, pak aťsi rada sama poradí
jak dál, on delikventa popravit
nechtěl.
Nakonec, aby zamezil stíž
nostem až do Říma, tak svolil k hlí
dání hrobu a pověřil Marka Licia a
jeho setninu touto nezvyklou
činností.
Vojáci připochodovali v pátek
večer, vlastně ještě za denního
světla a rozmístili se kruhově kolem
hrobu, takže dle vyjádření Dekuriona "tady by neprošel ani chrobák" udělali všechno pro splnění své
povinnosti.
Nyní se začaly objevovat první
paprsky nastávajícího třetího dne.
Markus Licius znovu došel k hrobu,
okolo pospávali vojáci držící v rukou
zbraně, kdyby byl nutný nějaký
zásah. Ticho v širokém okolí
nesvědčilo o žádné činnosti, která
by hlídající vojáky zaměstnala,
nikde se nic nedělo. Markus Licius
došel až ke kameni, který zakrýval
vchod do hrobu. Byl přistaven ke
vchodu trochu šikmo, aby vchod
zakrýval a zároveň chránil svou
váhou, i dle pohledu velmi značnou.
Nyní Markus Licius ztrnul v hrubě bylo světlo. "Kavete!"
Římský rozkaz ke střehu okamžitě
probudil všechny vojáky a ti bez
uvažování navyklou rutinou v ně
kolika vteřinách okolo vchodu ke
hrobu vytvořili kruhovou obranu

ježící se kopími, halapartnami a
meči. Obrana byla vytvořena proti
nepříteli přicházejícímu zvenčí tam byl ale klid a všechna činnost
se zřejmě vyvíjela uvnitř hrobu.
Světlo, které přimělo Marka Licia
k pohotovostnímu rozkazu se nyní
stalo přívalem, světelným výbu
chem bez třesku, ale s pozoro\
telným tlakem, který se zevnitř
opíral o kámen u vchodu a tlačil
do něj.
Kámen se zachvěl a začal se
odchylovat od vchodu. Nejblíže
stojící vojáci odskočili, aby je těžký
kámen nezavalil, otvor se trochu
otevřel a světelný výbuch i tlak
měly nyní víc prostoru na expanzi.
Tlak odsunul několik nějblíže
stojících vojáků - zřejmě, aby
uvolnili vchod. Ostatní vojáci stáli
zcela ztrnule bez pohybu a zírali,
co se bude dále dít. Kámen se svalil
a ve vchodu se objevil Člověk - živý
člověk se stopami po bičování na
celém těle, s trnovou korunou
kolem hlavy, se stopami po hřebech
na rukou a nohou, oblečený
do jakéhosi sněhobílého světelného
obleku, zářícího vznešenou

důstojností a vítězným majestátem.
Prošel beze slova kolem ztrnule
stojících vojáků a odešel někam do
ranního rozbřesku. Od vydání
rozkazu Marka Licia neuplynula
ani celá minuta, v dáli se ve svítání
objevily siluety několika žen,
přicházejících zřejmě ke hrobu.
Ztrnulí vojáci si teprve nyní
uvědomili, co se stalo a vstoupil
do nich strach - strach z nezná
mého, kterého před dvěma dny
zbičovali, ztloukli při posměšném
klanění a volání "zdráv buď králi
židovský', korunovali trním a
nakonec ukřižovali. Co by provedl
každý z nich těm, kteří by ho
takovým způsobem mučili, kdyby
měl tomu moc - a nikdo z vojáků
nepochyboval, že ten, co kolem nich
prošel, tu moc nepochyně má.
Do srdcí pověrčivých vojáků i
velitelů se stále intensivněji prodí
raly obavy z pomsty, která může
kdykoliv přijít, mocná a neznámá,
mučící i zabíjející. Myšlenky na ni

podporovala živě pracující fantasie,
která vyráběla stále nové představy
o možnostech do budoucnosti a
nakonec se všechno sjednotilo
v nenávisti k židům a veleradě,
která dle jejich mínění, za všechno
mohl a za všechno je odpovědná šli tedy na veleradu a tvrdými řečmi
se dožadovali satisfakce jako
poškození její činností. Velerada si
uvědomila, že nebude-li možno
z těchto lidí si udělat spojence a
naučit je nějakou výmluvu, bude
zle. Bolest vojáků šla vyléčit zlatou
mastí, výmluvu si velerada našla,
Pilát dostal radu, aby vojáky
nestíhal za nedbalý výkon služby,
kterou museli židé též přizlatit a tak
se okruhem úplatků a podvodů
ustálilo tvrzení, které židé říkají
dodnes.
A ten zmrtvýchvstalý? Z hlubin
dvou tisíciletí zaznívá dodnes jeho
vzkaz: "Já pak budu s vámi po
všechny dny až do skonání světa."
LUPA

Prohlášení SBPV k dopisu Alexeje Pludka
Za žalostný stav našeho ovzduší,
řek, rybníků, za zničenou přírodu
v našich horách, za narušené zdraví
statisíců obyvatel Krušnohoří i
dalších krajů dosud nebyl vůbec
nikdo z bývalých komunistických
vládců volán k odpovědnosti ani
soudní, ani společenské. Tragické
je, že zákon před dvěma lety odhla
sovaný sice významné škody kons
tatuje, ale nevj^volává odpovědnost
těch, kteří se na zničení rozsáhlých
území beztrestně podíleli.
V minulých vládách se beztrest
nost zločinců i na nejvyšších
úřadech udržovala, soudní úřady
prostě nedbaly na trestní oznámení,
která některé instituce podávaly,
podání se nevyřizovala a ani
nejvyšší úřad - kancelář prezidenta
republiky - se vůbec nezabývala
urgováním nevyřizovaných zále
žitostí, i když k ní docházely
stížnosti občanů i organizací.
Koministou Mahlerem uměle
vyvolaná bitva o katedrálu sv. Víta
přinesla místo rozhodného hlasu
z nejvyšších míst jen jejich kapitu
laci, i když se odehrála jen na
ulicích za přítomnosti několika
stovek rozeřvaných desítkářů. Nyní
se další "zasloužilý" člen KSČ A.
Plůdek pokouší vnést jablko sváru
do naší společnosti návrhem na
podstatné ztenčení již nyní dosti
chudých rodinných příspěvků
způsobem vyvolávajícím hněvivou

odezvu všech lidí dobré vůle, kteří
ještě neztratili odvahu prosazovat
základní lidská práva.
Zločinné požadavky v dopise
ministru Vodičkovi vlastně diskri
minují celou komunisty postiženou
část naší generace a vystavují ji
bezprávnému, bezohlednému a
sobeckému zbavení těch nutných
vyživovacích příspěvků, které jim
právem náleží. Je to stavění jedněch
proti druhým, aby vznikla závist,
nenávist a pocit ohrožení, zvlášť u
těch nejchudších a v kalných
vodách by se dobře lovilo různým
živlům, které se nyní intenzivně
projevují a které nemáme rádi. Je
nám jasné, že proti pokusům o zná
silňování potřebných nemůžeme
stavět jen rozhodná slova, ale
hlavně rozhodné činy - činy lidí
dobré vůle, mezi kterými na prvním
místě je jednota, porozumění a
spolupráce a to zvlášť mezi těmi,
kteří dlouhá léta nesli celou tíhu
dějinného vývoje, násilí a bezmoci
a zvůle. Proti iniciativě zla je nutno
postavit všechno, co nás dlouhá léta
drželo v nerozbitném celku a zde je
nutno navázat na tradici politic
kých vězňů, ukázat našim potřeb
ným spoluobčanům, že je nechceme
odložit, ale máme dosti ochoty a
vůle bojovat s nimi na frontě prav
dy, dobra a lásky. K tomu nám
pomáhej Bůh.
Členové SBPV dne 10. 4. 1995
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Kdo střílel do lidí?
Je podivné, jak někteří lidé
zapomínají. Na události ještě ne
dávné historie už zapoměli, zatímco
při debatě o první Republice náhle
oživnou a ihned si vzpomenou, že
před sedmdesáti lety byli při
dělnické stávce četníky zastřeleni
dva dělníci. Za nic na světě si však
nevzpomenou, že pak na hranicích
komunistické Republiky byly
zastřeleny stovky lidí, kteří se
pokoušely utéci z rudého ráje a že
další tisíce lidí bylo ubito v kon
centračních táborech nebo při
výsleších.
Vůbec už si nevzpomenou, že
nedávno (1970) komunistická
"lidová milice" (pěst dělnické třídy)
v Polsku zastřelila při stávce 44
dělníků, kteří mají postavený
pomník i se svými vytesanými
jmény.(Nelze zapomenout na detail,
jak rudý milicionář na ulici střílí
šestnáctiletého kluku a blízko stojící
dělník mu říká:
"Ty prase, vždyť je to ještě dítě".
Milicionář obrátil zbraň proti
dělníkovi a zastřelil jej také. Rudé
právo i polský tisk se nám snažili
namluvit, že to nebyli dělníci, ale
tak zvaný "lupenproletariát" (výraz,
který odsoudil dávno předtím sám
velký Uljanov - falešným jménem
Lenin). Naše noviny dokonce psaly,
že zastřelení byli chuligáni. Teprve
když polští dělníci pohrozili, že
budou pokračovat ve stávce, která
ochromí celý průmysl tak dlouho,
dokud noviny neodvolají hanlivé
psaní o jejich spoludělnících a
dokud vláda nepovolí postavit na
jejich počest památník. Komu
nistická vláda v obavě před lidovým
povstáním vyhověla jejich poža
davkům.
Inu, některým lidem paměť
selhává a pamatují si jenom to, co
jim komunisté za těch 40 let
diktatury vtloukali do hlavy.
Ing. Miroslav Langer
PS: Větu pana Martina Petráška
v úvodníku k prezidentu Masa
rykovi "Za vlády Masaryka se
střílelo do lidí" - což zahrnuje do jeho
lidských nedostatků proto nepo
kládám za příliš šťastnou.

Zápis ze setkání SBPVv hotelu
Belvedere 10.4.1995
Schůzi zahájil Miloš Nechvátal
v 16 hodin referátem o jednání na
ministerstvu dopravy ohledně
zřizování jízdenek na místní
dopravu prostředky MHD a ČSD.
Miloš Nechvátal uvedl, že jízdenky
na každý rok zvlášť prodává vedení
konfederace politických vězňů a
jízdenku, která je uzákoněna
zdarma, prodává za 140-150 Kč,
ačkoliv dle zákona má být
poskytována maximálně za cenu 25
Kč, jak to provádí min. dopravy.
Dále uvedel, že prodávající KPV
rozlišpje, jestli přicházející zájemci
o jízdenky jsou členy nebo nečleny
KPV. Členům předepisuje 90 Kč
jako členský příspěvek do KPV.
Zákon uvádí výslovně, že jízdenky
patří těm bývalým politickým
vězňům, kteří splňují podmínky pro
její obdržení, t.j. rehabilitace dle
zák. 119, stanovení výše důchodu
dle téhož zákona a splněné
minimální doby věznění v délce
1 roku. Tyto záležitosti musí mít
každý uživatel legitimace doloženy
platnými doklady a při výdeji jízdní
známky doklady předložit. Pro
vydání známky není rozhodující
členství v KPV nebo i jiné orga
nizaci politických vězňů, pokud jsou
splněny zmíněné podmínky. Vlastní
členství neznamená automatické
splnění zákonných podmínek.
Dalšímu jednání byl přítomen
náměstek ministra dopravy, který
uvedené informace po příchodu
potvrdil. Jednalo se o stanovení
data schůze tří organizací a to
ministerstva dopravy, SBPV a
KPV, které podepíší dohody o
legitimacích.
Dále pokračovalo jednání ohled
ně jízdenek a legitimací. Náměstek
ministra dopravy informuje ohled
ně jednotlivostí:
1. Vyhláška min. financí říká, že
poplatek za jízdrií legitimaci nesmí
být vyšší než 20 Kč na hlavu. Sou
částí platby za legitimaci není a
nesmí být správní poplatek. Pro rok
1996 budou známky na jízdu
vydávány zdarma.
2. Pan náměstek se pokusí sejít
s KPV a najít modus vivendi ještě
pro tento rok.
Pan náměstek žádá o návrh, jak
provést předání legitimací lidem,
kteří nejsou členy organizace. Byl
ohlášen návrh, aby na průkazkách

bylo uvedeno "Politický vězeň 19481989, zákon 119". Dále byl dotaz na
pana náměstka ohledně povinného
roku ztráveného dle požadavku
zákona ve vazbě nebo výkonu
trestu. Bylo sděleno, že u některých
lidí chybí do doby 1 roku trvání
vazby nebo výkonu trestu jen 2 dny
a požádáno o zmírnění nebo odpuš
tění těch dvou dní. Pan náměstaek
odkázal na soudní vyjádření, které
je směrodatné.
Dále byla zmínka o deportačních
dekretech - bylo poznamenáno, že
na to není zákon. Pan náměstek
sdělil, že poprosí právníky minis
terstva dopravy o přezkoumání věcí
těch lidí, kteří měli změněnou nebo
zkrácenou dobu vazby. "Nechvátal:
"My nepůjdeme na schůzku s KPV,
protože zákon je jasný a my se
nemáme o čem a s kým bavit."
Stránský upozorňuje, že poš
tovné na časopis bude stát 2,50 Kč
a žádá členy z Prahy, aby si
docházeli pro časopis do Křižíkové,
aby se nezdražovala cena pošty.
Bratr Stránský upozorňuje na
opomenuté vdovy, které zatím
nemají nárok na odškodné, na ubité
lidi bez rozsudku, na dědečky a
babičky, kteří bez dětských pří
davků vychovali na své útraty děti
vězněným rodičům - v těchto
případech je nutno poskytnout
pomoc i náhradu. Upozorňuje na
celou řadu lidí vězněných bez
rozsudku na vyšetřovačkách.
Br. Pánek upozornil na nekalou
činnost "spisovatele Alexandra
Pludka a herečku Švorcovou", kteří
jezdí po shromážděních a propagují
nelidskou euthabasii (odmítání
pomoci a poskytnutí zákonných
práv slabým a nemocným). Jedná
se o uzákonění odmítnutí
výchovných přídavků rodičům při
více než třech dětech a v případech
dětí s tělesným nebo duševním
poškozením.
Zapsal: L. Pánek

Zatím co vedení KPV dává
muklům podepsat potupná
prohlášení, že nejsou členy SPV, my
naopak vítáme, když budou naši
bratři a sestry z KPV i našimi členy.
Vždyť přece je naprosto normální,
když lidé jsou členy organizací,
které mají stejný úkol a stejné
poslání.
Ha
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Již vzhůru
psanci této země
aneb

Jak zase padají hlavy
... Tak se nám ta "polistopadová
sametovost" začíná vyplácet! Sou
druzi, u vědomí své nepostiži
telnosti a nepostradatelnosti, se již
nejspíše rozhodli, že je čas se vrátit
k bolševickým praktikám v plném
rozsahu. Na železnici to již začalo!
... O výsledcích šetření NKÚ,
který zjistil mnohé nesrovnalosti
v hospodaření s přidělenými finan
čními prostředky, nechce vedení ČD
ani slyšet a vše vehementně popírá.
Aniž by mělo tu nejmenší snahu
něco napravovat. Ale o ty, kteří se
odvážili k tomu něco kritického říci
a dokonce drze požadovali nápravu
(hle ty kverulanty!), se stará vedení
CD přímo "mateřsky". Příkladem
může být okamžité odvolání pana
dipl. ing. Jana Zenkla, mimocho
dem nekomunisty (!) a hlavně
synovce bývalého pravicového
ministra předgottwaldovské éry
pana Petra Zenkla, z funkce
náměstka generálního ředitele ČD!
Odvolání člověka, který za totality
sloužil v "modré armádě" většinou
na místech, o kterých se říká, že
tam lišky dávají dobrou noc. Ted
v nové funkci v mnohém pomohl
nezištně "muklům". A soudruzi si
jej nyní doslova "vychutnali"! Nena
dále a prakticky bez udání důvodů
byl z funkce ze dne na den odvolán!
A není sám! Hra "škatule, hejhejte
se" se rozběhla v ČD plnou parou!
Podle názoru některých železničářů
začaly v ČD nové čistky. Podle
hesla, ti "nežádoucí" dolů a na jejich
místa "bývalí komunisté a mnohdy
také milicionáři! V ČD jde tichý
hlas, oznamující zahojení "NBRNZ"
(Nové Bolševické Revoluce Na
Železnici).
... Ano, zase začínají platit první
slova písně bolševiků "Již vzhůru
psanci této země ..." Tentokrát se
však netýkají soudruhů, ale těch,
kteří byli opravdovými psanci za
totality a nejspíš jim je souzeno jimi
býti i nadále! Aby se nepletli "sou
druhům" do cesty za jejich "naplá
novaným komunistickým kapita
lismem"! Proto v ČD dostávají "sou
druzi" zelenou a pro "nežádoucí" je
připravena výhybka na vedlejší
kolej!

Jak je to s naším antikomunismem?
Po revoluci 1989 nebylo v našem
státě jednotnějšího přání, než
skoncovat s komunismem a vyřadit
ho ze společnosti jako vrcholného
škůdce jak morálních, tak i poli
tických hodnot. Bylo vyčísleno, ko
lik obětí si vyžádala t.zv. "třídní
nespravedlnost" a to nejen provede
ním rozsudků smrti, ale i uštváním
lidí, kterým nebylo dovoleno ani to
nejhorší zaměstnání, jejich děti
nebyly připuštěny na studia a bez
vzdělání jim bylo naznačeno, že
mohou být rády, když budou pone
chány na smetišti dějin, jak se s ob
libou mezi komunist. bosy říkalo.
Bylo vysloveno mnoho poža
davků a mnohokrát opakováno na
shromážděních, že by měla být
zrušena komunistická strana jako
zločinecká organizace a její skutky
vyjmenovány, zločiny potrestány a
zločinci odsouzeni podle práva tak,
jako to bylo provedeno na Norim
berském procesu se zločinci nacis
tickými pro postrašení celého světa.
První, kdo se proti těmto mnoho
krát předneseným požadavkům
postavil byl pan prezident a dodnes
si pamatuji, jak na můj dotaz
ohledně zrušení KSČ při setkání
v hotelu Belvedere mi sdělil, že by
musil zrušit i stranu lidovou a ná
rodně socialistickou, což vzbudilo
ohlas nevole, protože obě jmenova
né strany rozhodně nevynikaly
příliš ochotným prováděním komu
nistických násilností a jejich vůd
cové se spokojili občasným
presentováním své přítomnosti na
různých i mimostátních setkáních,
aby tam ukázali "komunistickou
demokracii". V jejich případě by se
asi o zločinnosti mnoho mluvit
nedalo, zvlášť ve srovnání s tím, co
40 let vyváděla KSČ.
Na setkání muklů na Václav
ském náměstí se pan prezident
omluvil a poslal tam svého bratra,
který nám krátce vysvětlil, že náš
požadavek na zrušení KSČ je
nedemokratický a nesplnitelný.
Je nutno ovšem spravedlivě zdů
raznit, že před prvními demokra
tickými volbami rozpoutal pan
prezident dle označení "Svobodné
Evropy" zničující protikomunis
tickou kampaň, která se ale minula
výsledkem, protože strůjci kam
paně asi zapoměli, že KSČ měla 40
let z ostudy kabát, její umístění bylo
úděsné a měli jsme opět komunisty
ve vládě, ani jsme se jich nezeptali,
jak se v bývalé komunistické vládě
uplatňovali.

Tak jsme připustili, aby lidé
z KSČ se opět dostali prostřed
nictvím parlamentu na svá bývalá
místa v závodech (mnohdy jsme si
je i bez parlamentu velice ochotně
zvolili) a plně nás uspokojilo, když
v novinách někdo udělal BUBUBU
na bázi protikomunismu - všichni
jsme si spokojeně řekli, že jim to
pořádně dal a byl zase klid.
Postupným prolínáním bývalé KS
(nyní jednotné ve všech politických
stranách) do státní správy,
ponechávání v úřadech téměř všech
i mimořádně se provinilých soudců
pod heslem: "Škatulata, hejhejte
se", připuštěním milionových rozkradaček různých "takyprezidentů", kteří včas dovedli opustit náš
stát i spravedlnost, nijak nelpící na
přílišném plnění svých povinností
buď z ochoty nebo za slušně
naplněnou obálku byl do naší
společnosti zanesen nutný neklid,
umožňující klidně provádět reje
v bouři ve sklenicích vody.
Orgány KPV postupně degene
rovaly a z Rady se stala instituce
na vylučování provinilých muklů,
neochotných snášet diktát před
sednictva i nedemokraticky přepra
cované stanovy. Antikomunismus
postupně utichal a mimo několika
článků ve Věrni zůstali, pone
chaných bez odezvy, se raději
pěstovala nenávist mezi pobočkami
i uvnitř poboček a hojně se
rozšiřovaly útoky jedněch proti
druhým, aby komunisté věděli, jak
to mezi námi chodí. V sérii článků
zpracovanových a otištěných
v Rudém právu se nechal slyšet i
sám předseda KPV a byl uveřejněn
s neskrývanou radostí i s velkou
fotografií, aby se někdo nespletl,
kdože s RP spolupracuje.
Tak jsme vlastní pílí náš anti
komunismus pohřbili a nyní se o
něm už vůbec nemluví, je to něco
nevhodného pro obnovenou poli
tickou arénu v republice. Komu
nisté si mohou opět bezstarostně
provádět, cokoliv se jim zlíbí
za nadšeného potlesku vytíračů
ministerských předpokojů servilně
nabízejících jako malou službu ví
kendovou rekreaci v muklovských
zotavovnách.
Jestliže jsme v minulosti o antikomunismu vůbec mluvili (někdy
padla řeč v politické komisi), tak to
byl konglomerát naprosto rozdíl
ných názorů hlásaných neústupně
jednotlivými členy, takže o nějakém
programu se nedalo vůbec ani

hovořit, ani do budoucnosti o něčem
podobném doufat. KPV se tedy
v tomto programu pro naprostou
neústupnost nedostala, ani dostat
nemohla, a nesnažila se o krok
kupředu na poli tak slibně zahá
jeném.
V nynější době se už o antikomunismu mluví jen jako o dávné
minulosti, občas se někdo odhodlá
k navztekanému článku plnému
prudkých slov bez jakýchkoliv činů
a celá věc se pomalu uzavírá.
Mládež se dostává do područí drog
a do závislostí, ohrožujících její
existenci a nikoho to nedojímá, jen
se konstatuje přítomnost, ohrožení
a v některých případech i smrt,
uroní se sem tam slza nad ztra
ceným mladým životem a dost,
mají, co si přáli.
Co mohou udělat muklové? Ve
věku kolem sedmdesátky už toho
mnoho není, na co bychom mohli
stačit, zvlášť, když se nedovedem
ani sjednotit, ani se spojit k práci
tak nutné a potřebné.
Co bychom potřebovali?
Především najít organizaci, která
má v boji za mravní obnovu (dosud
zcela zanedbávaném) dlouhodobé
zkušenosti i praxi a vyzkoušenou
metodu, která se již postupně i
zavádí a osvědčuje - potom bychom
nemuseli ztrácet mnoho času
dlouhodobými debatami, ale naučit
se uvádět tuto metodu do života
spojenými silami, každý ve svém
okolí - výsledky by se mohly
dostavit v době relativně krátké.
Existuje taková organizace?
ANO! EXISTUJE, RESP.
EXISTUJÍ. Jsou to křesťanské
církve - každá z nich v minulosti
prošla obdobím pronásledování,
utrpení, obětí na majetku i životech,
školou pokory a sebevlády a naučila
se odpírat zlému - tedy všemu, co
bude v přicházejícím boji nutné
ovládat i používat, jen to umět sdělit
a použít.K tomu bychom se měli
vyzbrojit vírou, kterou budeme
stejně za několik let potřebovat, až
se nás ten, kdo nás stvořil a koho
se nesnažíme ani pochopit, ani
přijmout nás proti našemu
souhlasu, pozve ke svému soudu a
zeptá se nás, co jsme pro něj učinili
a co pro nejmenšího z jeho bratří.
Protože dle jeho slov nebude
zanedbána ani sklenice podané
vody, bude práce na mravní obnově
rozhodně dílem mnohem více
ceněným a nám u tohoto soudu
prospěje k získání milosti a slitování
nad tím, čím jsme se celým naším
životem proti Bohu postavili.
LUPA

Ministr není řadový občan
Podle ministra financí CR Ivana
Kočárníka, je částka sedm miliard
astronomická pouze z pohledu
řadového občana. Vyjádřil se tak
v souvislosti se známou naftovou
aférou. Na nejvýš sedm miliard
odhadl ztráty na daních. Ministr
průmyslu a obchodu Dlouhý
připouštěl dokonce jen tři miliardy.
Skutečná částka, která se důmy
slnými machinacemi dostala na
konta zatím převážně neznámých
šejdířů místo aby naplnila státní
pokladnu, bude pravděpodobně
mnohem vyšší. Pokud se jí vůbec
podaří zjistit. Vládní činitelé budou
mít zřejmě zájem celý případ spíše
bagatelizovat, než řádně vyšetřit.
Aby se voliči příliš neptali, proč
nehyla včas přijata účinná opatření,
která byla dokonce navrhována.
Protože většina voličů je řadovými
občany a za astronomické považují
i podstatně nižší částky.
Ministr Kočárník však není
řadovým občanem a nejspíš jím
vůbec nikdy nebyl. Za totality byl
členem KSČ a tudíž i tehdy patřil k
privilegovaným. Zřejmě nikdy
nepoznal nedostatek čehokoli, natož
bídu, v jaké žily statisíce lidí, kteří
se opovážili jeho rodné straně
protivit. Ani takovou, do jaké se
vlivem politiky současné vládní
garnitury dostávají mnozí z nižších
sociálních vrstev. Zejména někteří
důchodci, ale i mnozí pracující
v dělnických profesích. Jaký div, že
mnozí z těch, kteří zhroucení
komunistického systému uvítali,
dnes litují, že tenkrát zvonili klíči,
mrzli na Václavském náměstí i
Letenské pláni... A hledají spásu u
těch, který by byli před několika
roky nejraději šlápli na krk. Jak
už to bývá, to špatné se rychle
zapomíná. Že koncem vlády
komunistů se dávno nenakupovalo,
ale shánělo. Že při jakékoli
rozmluvě bylo nutno se ohlížet, zda
není nikdo nablízku, protože
kdekdo špicloval a donášel, což mělo
tragické následky. V paměti však
zůstává, že rohlík tehdy stál 30
haléřů, přesnídávková polévka do
dvou korun, oběd v automatu se dal
pořídit za 10 Kčs, v závodní jídelně
za polovinu. Je nutno pokračovat?
Snad ne.
Pokud by po přečtení těchto
řádků považoval někdo za potřebné
poučit mne o principu tržních cen
a pod., ujišťuji ho, že mne nikdo
poučovat nemusí. Nikdy bych se
před listopad 1989 nechtěl vrátit.

Ale není málo těch, které nechali
komunisté relativně v klidu žít.
Stačilo, když se přišli občas prospat
na nějaké školení v rámci činnosti
ROH nebo CO a ukázali se na 1.
máje na shromaždišti. Pak si došli
vystát ke Stánku tradiční (kolem
pěti korun) klobásu, zapili ji pivem
a šli pomalu na oběd. Jistě, i oni by
dnes mohli na rozdíl od tehdejší
doby trávit dovolenou na Ka
nárských ostrovech. Jenže jim
mnohdy nezbývá ani na výlet na
Karlštejn.
Když to tak shrnu, rozmnožili se
milionáři, ale i chudáci. Je to ná
sledkem záměru, nebo krátko
zrakosti? Nevím. Vím jen, jaké to
může mít následky.
pý

Vstanou noví bolševici?
Nejspíš ne. Jen se někteří z těch
starých semknou kolem Miroslava
Štěpána v jeho nedávno regis
trované Straně československých
komunistů. Právem lze očekávat, že
se v této straně časem shromáždí
výkvět vší bolševické špatnosti.
Štěpán věří, že v době prvního
$jezdu, který bude za několik týdnů,
bude mít jeho strana 18-20 tisíc
Členů. I kdyby se jeho předpověď
splnila, sníží se o tento počet
členské základny ostatních
komunistických stran, takže není
důvod k obavám.
Zato je zde důvod k zamyšlení.
Informace o registraci další ko
munistické strany nevyvolala mezi
představiteli současné politické
scény žádnou reakci. Na tom by
nebylo nic divného, nebýt živých
vzpomínek na podráždění, které
v těchto kruzích vyvolala registrace
Demokratické unie. To byl rachot,
to bylo urážek a zesměšňování!
Komunisté by rádi obnovili
socialismus. Představitelé DEU
usilují o obnovení morálky ve spo
lečnosti.
Pro některé politiky je zřejmě
možnost obnovení morálky tou
největší hrozbou.
pý

Lovci duší!
Navazuji na článek dr.
Drobného, předsedy KPV, ve kte
rém se dozvíte, že dochází k lovu
duší!
Každý z minulých režimů dával
vězňům nějaký přívlastek. Ať již to
byl nacistický nebo komunistický.
Létaly názvy mukl, drbán nebo i
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jiné. Pan dr. Drobný, duše
studovaná, pro vás, mukli, našel
nový název! DUSE! Opravdu velice
hezký termín. Jste sice něco a
přesto nejste nic, co by se dalo
nahmatat. A tak je s Vámi dle toho
manipulováno. Obvinil Stani
slava Stránského, že se snaží
ulovit 1 300 duší! Hezký název

našel pan dr. Drobný pro své
soukmenovce mukli! Pozorně si
milé duše přečtěte článek pana dr.
Drobného! Zjistíte, že z prosté
skromnosti zatajuje, že hon na duše
začal on, jejich svoláním do
Národního domu na Vinohrady.
Komu čest, tomu čest! V honbě za
dušemi vede tedy proti Strán
skému! Prostě zabodoval! Přiznej
me mu to! Podařilo se mu (dle jeho
článku) namačkat do sálu, kde se
vejde nejvíce 400 lidí, představte si:
800 duší! Prostě duše jsou duše a
s těmi se dá dělat cokoliv. Dokážou
se i podepsat na prohlášení o
spolupráci! Zkrátka v lovu na duše,
natrhl dr. Drobný Stránskému
zadeček! Kdo umí, umí! To je vše,
co bych vám, milé duše, k tomu lovu
chtěl říci!
A teď proč je Stránský takový
břídil, že se nechal v tom lovu na
duše porazit? Za prvé neumí
přeměnit mukli na duše! A

neumí je taky namačkat do sálu tak,
že se jich tam vejde 800 a ještě se
dokáží podepsat na prohlášení.
Jeden zaměstnanec Národního do
mu řekl, že museli opravovat vyva
lenou stěnu, po tlaku osmi set duší
v sále pro čtyřista. To však není
hlavní důvod zpoždění Stránského!
Dr. Drobný zapomněl říci, že bude
psáti tento článek. Nechal ho běhat
po ministerstvech a vyřizovat, aby
všichni bez rozdílu, mukl nebo duše,
dostali známky na legitimace oprav
ňujících je k výhodám z vyhlášky
119/90.

On ten pan dr. Drobný to asi
trochu popletl! Nejdříve vyhrožoval
duším, které se stanou odštěpeneckými a nebudou dušemi v KPV,
že nebudou mít výhody, vyplývající
z vyhlášky 119/90. A potom napíše
článek, ve kterém dodatečně školí
Stránského, aby věděl, že každý
mukl, ať je odštěpenec nebo pouhá
duše, nemůže mu nikdo výhody ze
zákona vzít.
Znovu sil přečtěte článek pana
dr. Drobného. A hlavně vy, kteří
jste byli dušemi ulovenými na
Vinohradech panem dr. Drobným.
Víte, jak se to lidově říká? Milé
duše, již jste v obraze? Ne-li, pán
Dokončení na straně 8

Reaganovy zásluhy o pád říše zla

domácích programů. Vynucená
soutěž ve zbrojení se notnou měrou
zasloužila o rozpad už beztoho
nedobře fungujícího impéria.
Impérium se v té době potýkalo
s neřešitelným konfliktem v Afghá
nistánu. I tam se Reagan pustil do
práce. Nejen dodávky zbraní, zej
ména protileteckých raket Stinger,
bránit se na domácí půdě, ale
s pomocí Pákistánu organizovat
zásahy přímo na sovětském území.
Přes řeku Amu začaly pronikat
afghánské mohamedánskéjednotky
ke svým soukmenovcům v Tád
žikistánu, kanonáda zasahovala

Ota ulč

(Převzato ze Zpravodaje Svazu
čs. spolků ve Švýcarsku)
Na prstech jedné ruky bych mohl
spočítat americké intelektuály,
s nimiž jsem se potkal, aniž by se o
Ronaldu Reaganovi nebyli vyja
dřovali s pohrdáním - že primitivní
to showman, bez citu pro potřeby
potřebných (černochů zejména) se
sklony k agresivnímu počínání
(Grenada, Libye) a bezuzdnému
militarismu (tzv. Star Wars).
Dobrá, připouštím, tento údajný
zloduch kdysi vystupoval ve filmech
nikoliv nejvyšší kvality, v jednom
hrál s opicí jménem Božo. Proč ale
toto povolání, po němž následovala
kariéra kromobyčejně schopného
guvernéra Kalifornie, velikého
státu, by mělo znicotňovat jeho
kvalifikaci na prezidentství? Harry
TYuman, výtečný prezident své doby,
kdysi prodával kravaty a podvlékačky. Konec konců, Hollywood
vyprodukoval Janičku Fondovou,
zamilovanou do komunismu a tolik
proklínající americkou demokracii.
Rozpad největšího a co do počtu
způsobených mrtvol nejkrutějšího
experimentu dvacátého století neví
tali přemnozí američtí myslitelé.
Nebylo se co divit. Však slovutný
harvardský ekonom Kenneth Gal
braith si donedávna pochvaloval
kvalitu sovětského hospodářského
systému, z něhož by se svět prý mohl
mnohému poučit; profesoři
Marshall Shuiman (Kolumbijská
universita, někdejší prezident
AAASS -American Association for
the Advancement of Slavic Studies)
či Stephen Cohen (Princeton) vždy
našli slova když ne zrovna chvály,
tak tedy aspoň pochopení pro
Brežněvovypočiny. (Ovšem takováto
pochopení bujela nejen v aka
demických kruzích. Stačí si připo
menout prezidenta Cartera a jeho
líbačky s Brežněvem, razantně se
tehdy prosazujícím ve Třetím světě,
senátora Fulbrighta a jeho důraz na
nebezpečí, které pro svět znamenaly
tyto USA, či senátora Churche,
pronásledujícího CIA, ale zcela bez
zájmu a počínání KGB.)
Tak tedy Sovětský svaz již není,
kdopak se o to asi zasloužil? Na naší
univerzitě jeden mezinárodně
uznávaný kolega, kterého ale raději
nebudu jmenovat, vyprodukoval
analýzu, v níž dokazoval, že rozpad
SSSR je důkazem fiaska nikoliv
komunismu, ale kapitalismu. Ano,

prosím. Zeměkoule je plochá. Ale i
zastánci méně extravagantních
interpretací s rozhořčením odmítají
připustit, že onen hollywoodský
kašpar Reagan by se byl o tento
mimořádně historický vývin nějak
zatoužil. "Zřejmě víte něco, co
nevědí v Rusku, tam se vyjadřují
jinak," uštěpačně jsem reagoval,
aniž ovšem kohokoliv zviklal.
Nezviklá je ani navýsost infor
mativní článek Petera Schweizern
"Who Broke the Evil Empire"
v měsíčníku National Review
(květen 1994). Citovány tu jsou
trapné nehoráznosti z pera his
torika Arthura Schlesingera,
sovětologa Seweryna Bialera,
někdejšího pracovníka polského
partajního aparátu, a též Strobe
Talbotta, nynějšího Clintonova
intimního poradce ve věcech Ruska
a východní Evropy.
Talbott například tvrdí, že
Sovětský svaz by se byl rozpadl pod
váhou vlastních domácích pro
blémů a studená válka by skončila
i v případě znovuzvolení Cartera.
V Moskvě to tedy vidí jinak.
"Americká politika let osmdesátých
byla katalyzátorem, přivodivším
kolaps Sovětského svazu," tvrdí
Oleg Kalugin, bývalý generál KGB.
Aleksandr Bessmertnykh (takto
psáno v anglickém originále) bývalý
náměstek ministra zahraničních
věcí, veřejně přiznal, že Strategická
Obranná Iniciativa (čili ony tolik
vysmívané Hvězdné války, Star
Wars) urychlila rozpad supervelmoci.
Reagan se zásadně nezto
tožňoval s názorem, že komunistické
režimy jsou "prostě jinou vládní
formou" (slova experta nestora
George Kennana), ale že jde o onu
Říši zla, kterou nutno nejen zadržet,
aby se dál nerozpínala (ono tzv. con
tainment, oficiální doktrína všech
předchozích prezidentů), ale udělat
vše, aby se komunismus dal na
ústup. Nikoli pouhá koexistence, ale
změna, o to šlo. Tahle novota, na
jejíž formulaci se značně podílel
Richard Pipes, harwardský
profesor polského původu, se zrodila
jako National Security Decision 75
(NSDD - 75) začátkem roku 1983.
Začalo to vyhlášením stanného
práva v Polsku v prosinci 1981.
Reagan si rozhodl (proti protestům
Al Haigha a George Bushe) dodat
do ilegality zahnané Solidaritě jak
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měsíc, Standa Stránský jako
vyloučený ohlásil založení další
muklovské organizace, a to Svaz
bývalých politických vězňů, čímž se
kolo nenávisti roztočilo na šílené
obrátky, protože právníci našli, že
veškerý majetek patří organizaci
Praha a tím jsem byl chudší o
počítač i tiskárnu, obojí jsme museli
předat ústředí. Nedovedeš si
představit, jaké tam byly scény,
když si tam mnoho lidí z ústředí
přišlo "převzít majetek", demon
tovaly se klíče od kanceláří a
osazovaly se jiné, nakonec do toho
musila zasáhnout policie a StBáci
měli nádherný pohled na to, jak se
"bratři" hádají. Já jsem z toho
cirkusu utekl, abych nedostal ze
všeho žaludeční obtíže.
Od té doby existuje KPV jako
Samozřejmě jsme nebyl jediný, kdo konfederace politických vězňů a
se Standy zastal, názorů bylo víc a nespravedlivě vyloučený Stránský
nakonec tato různost byla příčinou je vedoucím Svazu bývalých
rozpadu redakční rady ke konci politických vězňů - obě organizace
roku 1994, čímž samozřejmě přestal vydávají časopis s titulem "Věrni
časopis vycházet.
zůstali" bez ohledu na to, že na to
V té době jsem byl hospodářem máme ochrannou známku. Láďa
redakční rady a podařilo se lmi ještě Jirásek je navzdory svému věku a
před tím koupit levně tiskárnu tím i omezeným schopnestem
adresních štítků a počítč, takže jsme šéfredaktorem vzdoročasopisu a
byli zařízeni, ale neuměl nikdo z nás časopis "Svazu" je zatím bez
s tím pracovat. Můj přítel si mne šéfredaktora, ale vychází dosti
vzal na starost a naučil mne s tím pravidelně a doufám, že bude i
pracovat, takže ještě s jednou nadále. To je velmi krátký přehled
sestrou jsme dosáhli toho, že jsme situace, další informace budou
měli v počítači uloženy všechny uvedena na schůzce v hotelu Bel
adresy odběratelů a uměli jsme je vedere v pondělí dne 10. dubna
vytisknout, nalepení adres byla v 16 hodin. Bylo by dle mého úsud
poměrně malá ztráta času - tím bylo ku výsměchem všemu lidskému,
možno pokračovat ve vydávání, což kdybych Ti nyní po tom všem přál
jsem zařídil u tiskárny a zadal jsem příjemné prožití Velikonoc, ale dle
jim nové Články na rok 1995. Tvého lístku se domnívám, že jsi
Koncem roku ale v redakční radě katolička nebo alespoň věřící a pro
došlo k rozkladu, ta se rozpadla a nás Pán Ježíš skutečně vstal z mrt
ve spolupráci se Standou Strán vých, ať se to komu líbí nebo nelíbí
ským jsme vydali 1. číslo "Věrni a jednou skutečně přijde soudit
zůstali" z roku 1995. Máš-li ho, tak všechny sprosťárny vykonané od
zjistíš, že je tam většina mých počátku světa. Doufám, že my,
článků s označením LUPA.
neúčastnění diváci lidských kome
Tím proti mně vypukla pomlou dií i tragedií budeme mít místo ve
vačně kampaň, bylo hovořeno, že správném houfu.
jsou u nás defraudace, na mne se
Srdečně Tě zdraví
hledělo jako na zločince a nakonec
Lumír Pánek
se zjistilo, že v letech 1991-1993
P.S. "Věrni zůstali" vydávané
jsem měl rozdíl v hospodaření Svazem bývalých politických vězňů
ve výši 180 Kč způsobený rozdílem si můžeš objednat na adrese: Svaz
v kursových hodnotách valut. Za bývalých politických vězňů, Praha
rok 1994 byla chyba 1 haléř - v té 2, Křižíkova 97. Předplatné činí dle
době byla účetní s. Obadálková. oznámení 100 Kč ročně.
"Věrni zůstali" vydávané jako
Samozřejmě nikoho ani nenapadlo
se mi za pomluvy omluvit, jak by se vzdoročasopis L. Jiráskem si můžeš
mezi slušnými lidmi dalo předpo objednat na předsednictvu KPV,
Praha 2, Škrétova 6.
kládat.
Na schůzi v hotelu Belvedere,
kam se schází pobočka Praha každý

sovětské posádky a letiště.
Nerozbornépřátelství národů SSSR
se začalo klížit až Moskva dala povel
k odchodu. Internacionální pomoc
Afghánistánu skončila fiaskem
jakož i skončilo celé impérium.
Ten, který se nejvíc zasloužil o
pád železné opony, zůstává zne
uznán. Ten, který konflikt svobody
s nevolnictvím měl vždy před očima
v jasných barvách, ten, který věci
nazýval pravými jmény bez ohledu
na přízeň davu a intelektuálních
snobů, ten čeká jen na spravedlivý
soud dějin.
HF

Dopis jedné sestře
moderní technické vybavení, tak
fondy, a tuto ofenzívu, též s pomoci
VOA a RFE rozšířit do ostatních
částí tehdejšího sovětského bloku.
Současně zahájil tvrdá hospo
dářská opatření proti Kremlu.
Sankce na vývoz technologie, tolik
potřebné při stavbě plynovodu. Pro
Moskvu export energie byl zdrojem
80% všech valut. Sověti - s pomocí
západoevropských zemí ■ pak stavbu
ukončili s dvouletým zpožděním,
znamenajícím ztrátu 15 až 20
miliard USD.
O ještě větší ztráty se Reagan
postaral jiným manévrem.
Přemluvil saúdskou královskou
rodinu ke zvýšení produkce ropy, jež
pak ovšem vedla ke sníženíjejí ceny.
Na oplátku králi dodal moderní
vojenskou technologii (letadla
AWACS a rakety Stinger) a zaručil
se, že Washington ho nenechá
padnout jako nechal iránského
šáha. Ceny ropy tedy padly, z 30
v r. 1985 na 12 dolarů za pouhých
pět měsíců. Pokles jednoho dolaru
znamenal pro Moskvu ztrátu téměř
jedné miliardy dolarů, tak si to
spočítejte. Druhý nějvětší sovětský
export byly zbraně. Ty se ale
vyvážely zejména do arabských
zemí, které najednou neměly čím
platit.
Tím se Reaganovy nevlídné
novoty ještě nevyčerpaly. Zvedl
vojenský rozpočet o 25% a soustředil
se na moderní technologii, známou
Achillovou patu bolševiků. A jak
praví autor Schweizer, nová
technologie (právě ony Hvězdné
války) hrozila deklasovat existující
arzenál tak, jako vynález tanků
deklasoval kavalérii. Moskvě
nezbylo, než předělat investiční
záměry ke škodě potřebných

Vážená sestro!
Děkuji Ti za lístek s dotazem
ohledně předplatného na "Věrni
zůstali" a zároveň se omlouvám, že
Ti odepíši poněkud obšírněji,
protože několika slovy se celá ta
spletitost vypsat nedá.
Na podzim loňského roku jsem
byl spolu s Láďou Jiráskem v Dě
číně na schůzi jejich pobočky. Bratr
předseda se omluvil, protože měl
zároveň být na schůzi Rady
konfederace, tak jsme s Láďou volně
mluvili s členy pobočky, když přijel
br. předseda s mnoha novinkami a
hlavní z nich byla, že byl vyloučen
z KPV vedoucí pobočky Praha br.
Standa Stránský. Byla to pro nás
rána, ale i důvod k zamyšlení,
protože vyloučení se odehrálo
hlasováním, kde jeden hlas právě
br. předsedy z Děčína byl proti,
ostatní hlasy byly pro. To by
nevypadalo nijak zlé, ale nejhorší
bylo, že Standa Stránský byl
vyloučen
bez
jakéhokoliv
uvědomění o tom, že bude projed
náno jeho vyloučení a ani mu
nebyla dána možnost vysvětlení
nebo obhajoby, prostě vůbec o tom
nevěděl. Právě proto br. předseda
z Děčína hlasoval proti. Po návratu
jsme v redakční radě "Věrni zůstali"
projednávali, že byl Standa vylou
čen a jaké k tomu náš časopis zauj
me stanovisko. Na návrh s. Vopařilové se o tom nemělo v časopise
mluvit, protože je to věc Stránského
a Rady. Tedy my, jako členové
pobočky, jejíž předseda byl celkem
protiprávně vyloučen, jsme měli ke
všemu tomu nespravedlivému
v časopise mlčet, což se nakonec
stalo a šéfredaktor Jirásek nad tím
pečlivě dbal, aby se to neventilovalo.
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