R E S P U B L IC A

4. října 1996

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Ministerstvo kultury Č~R
/k rukás 3. Klusáks/

Valdštejnská 10
Praha 1 - Mslá Straně
Vážený pane einistře,

ebrecíme se ns Vás se žádostí ® pře
zkoumání postupu kulturních © Jiných institucí proti skla
dateli, textaři e zpěváku Jaroslavu Hutkovi. Domníváme se.
že einezování jeho umělecká činnosti znamená značné ochuze

ní československé kulturní scény. Věříae, že z titulu své
funkce se zasadíte o to, aby Jaroslav Hutkö sohl svobodně

vystupovat, aby vycházely gr&iř.efonevé desky s Jeho písněsi
a aby jeho tvorba nebyla opomíjena sdělovacími prostředky.

V.......... dne........
podpisy
Političtí_vězni_zemřelí?_ye_vazběL/Dosud nepublikováno/
Martin, nar.11.12.1888, neoznámení tr.činu.,
důvod smrti nezjištěn 8.5*1951, Leopoldov.
Ch c r v á t Jan, nar.2.6.1901, pobuřování, důvod smrti
nezjištěn 22.8.1951 v Leopoldově.
Adam Stanislav, nar.22.5*1901, vojenská zdrede, zápal
srdečního svalu 27*12.1952 v Leopoldově.
K r a k e r Štefan, nar.7.12.1913, velezrada, srdeční va. ds,zemřel dne 25*10.1952 v Leopoldově.
Nedbal Ladislav, nar.1.4.1885, velezrada, vyzvědačství, zemřel na kornat'ni tepen 24.9.195?,Leo.
Koma n dera Rudolf, nar.17.5•1921, vojenská zrada,
zemřel na TBC plic 6.1.1953,Leopoldov.
Kramarčík Stanislav, nar.23•3 * 1901, velezrada,ze
mřel na otvravu masem 24.4.1953,Leopold
„ v z o -i
________ Pokračování
Uvnitř čísla:
1

V r á b e 1

1. Rudolf M á ch a:Autentickě vzpomínky na I.republiku.

2. Petice -proti pronásledováníJaroslava H u t k y.
3. Ctirad M a š í n: Václave Havle, vzdejte se úřadu.
4. Jára M e c ů: Jak jsme hlavou proráželi zeď aneb...
5. "Svědomí”: Zařehtá úřední šiml? /Milo Komínek/ '•
6. Jarda Krásný: TGM a jeho názory na demokracii.
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Áutentické_vzpomírky_na_Ii_r*pubXikui
Rudolf M á ch s, otec mé manželky byl příslušníkem finanční stráže
- respieient.
Zapsal ;pem si některé jeho údaje, týkající se především životní úrov
ni za I.republiky. Domnívám se, že jeho údaje, které mi sdělil do pera
jsou důvěryhodné. Pozdějším povoláním byl ekonom a teda hovořil k věci.
Po absolvování státní obchodní školy, pracoval na notářství ve Frýd
ku u notáře Olšáka, to bylo v r.1934 s měsíčním platem 150,- Kč a bshem
dvou let docílil v r.1936 plat 500,- Kčs měsíčn*.
Poté nastoupil vojenskou službu v letech 1936 - 1938 v Dolným Kubíně
k horskému praporu č.2 - velitel podplukovník Vašátko. Vojín měl příjem
denn2 1,50 Kčs, poddůstojníci denně 2,50 Kčs.
V roce 1938 nastoupil k finanční stráži ve Slezsku do pohraaaičí.

Finanční příjem: služební plet.................. 630,oděvné ................................ 100,pohraniční příplatek. 120,za devátou hodinu.... 240,/8,- Kčs za kalendářní den/

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Celkem m^síčn* .............. 1090,- Kčs
Nájemné z jedné místnosti se zařízením v Osoblaze ..........
Ceny potravin: štangle suchého salámu /do1,- kg/ ...............
oběd u řezníka - výborný .....................................
v hospod* totéž - výborný obx-d ......................
10 zorek - cigarety .................................................
5 kusů vajec ...............................................................

30,- Kčs.
stála 7,stál 4,stál 4,stály 1,stálo 1,-

Kos
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Ve svých ?‘4 letech is^l uspořeno 9.000,- Kčs.
Ve Frýdku tak jako v celé ČSR se stavily celé ulice vilek na klíč:
20.000,- Kčs stála bez zahrádky a plotu - čtyřpokojová
25*000,- Kčs stála se zahradou a plotem - čtyřpokojová
Jeho otec - kvalifikovaný přadlák měl jeden týden zálohu 90,- Kč a
druhý týden doplatek 110,- Kčs.
U finanční stráže se chodilo do důchodu v 50 letech s plným platem.

í
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SVED

Toto druhé a přepracované vydání
zajímavé dokumentární knihy Milo
Komínka o životě v komunistických
koncentracích padesátých let. jež je
doplněno seznamem asi 800 auto
rových spoluvězňů a jmény všech
popravených, si můžete objednat na
adrese:

poštovní schránka 70, pošta 12
738 02 Frýdek-Místek
Cena včetně poštovného je 67 Kč.
S objednávkou přiložte peněžní
poukázku na tento obnos. Knihy na
dobírku neposíláme.

Nemysli si pořád, že musíš všechno
prožít, stačí jen pozorovat a to bez
klidu nejde. Největší milostí pro
nás, kteří to potřebujeme, je umění
dívat se a vidět.
K. Čapek

Ovšem nebylo ovšem všechno vždycky tak růžové. Učitelé - roka učili
zadarmo, potom í^x-li průmsrn* asi tak 600,- Kčs. Denní plat švadleny byl
10,- Kčs •+ strava. Pomocný dělník na stavbě mSl 1,- Kčs na hodinu práce a
při ježdění s kolečkem ručně do patra m^l 1,10 Kčs na hodinu. *
V.H.

K případu Jaroslava Hutky

V těchto činech vrcholí snaha znessežnit veřejné vystupování zpěváko
vi, básníkovi, hudebníkovi a osobitému interpretovi licevých písní
Jaroslavu Hutkovi•

Navzdory jeho oblibě v nejrůznějších vrstvách společnosti už delší
dobu nejsou jeho nahrávky vysílány Čs. rozhlasem, není e jeho tvorbě

referováno v odborném tisku a v nedávné době byl® pozastaveno i vydá
ní desky, na které se podílel. Zároveň s touto diskriminací je mu
v poslední® roce stále víc komplikováno a v mnoha případech přímo zne
možňováno vystupování ns koncertech- aíu už formou nátlaku na pořada

tele anebo přímým zákaze»®

Jelikož oficiální agentura, zprostředkevávající vystupování umělců
/PKS/, nebyla schopna začlenit Hutku - jako zpěváka autorského typu
eo některé ze svých konvenčních šablon a neměla ani zájem h© zastupo
vat, působil Hutka veřejně na základě ustanovení zákona 35/65 Sb0,

podle něhož může autorská osobnost /spisovatel, textař, hudební skla
datel apex./, o jejíž vystoupení projeví nějaká organizace zájem,

vystupovat bez zprostředkovatele a bez kvalifikace interpreta a při
jímat za taková vystoupení úředně stanovený honorář. Mnoho let vystu
poval Hutka — jakožto textař a skladatel řádně registrovaný Ochranným
svazem autorským - v nejrůznéjších organizacích, svazáckých klubech,
Školách ar?cd., které ho ns základě zlíněného zákona k vystoupením zva

ly a podle něho též honorovaly.
Úsilí znemožnit Hutkovi jakékoli veřejné vystupování vyvrcholilo
v srpnu t. r. tím, že bezpečnostní orgány zahájily proti němu trest
ní stíhání za to, že jeho dosavadní veřejné vystupování bylo údajně

Toto obvinění bylo vzneseno přesto, že ze zákona 35/65 Sb. i ze
sdělení MK ČSR /čj. 11.753/73-V/2 /, které upřesňuje pro tuto ©blest

KPV”

není dostatečně známou a výraznou osobností, aby mohlc být příslušné
ustanovení zákona 35/65 Sb.v jeho případě uplatňováno.

č .1 /9 5

neoprávněné a že za ně neoprávněně přijímal honoráře, protože prý

hoto drohu nesou pořádající organizace, a že jedině ony posuzují, zča
určitého občana lze považovat za osobnost, na jejíž vystoupení je mož
né ustanovení zákona 35/65 Sb. uplatnit. Stíhat třesně umělce za to,
že ho socialistické organizace považují za uměleckou osobnost, že ho
zvou k vystoupením a že ho za jeho vystoupení zákonným způsobem honoživoty, abychom mohli zase svobodně dýchat a rozhodovat o
ruji
Městskému zastupitelstvu Louny
Členové protikomunistické skupiny Louny, souzené v tamní
sokolovně státním soudem Praha, předkládají MZ návrh na
jmenováni čestných občanů města Loun pro popravené členy
této skupiny Josefa Hořejšího, Bohuslava Klepta, Josefa Plzáka
a Kamila Novotného.
V roce 1949 zahájila tato skupina ozbrojený odboj proti
nastupující komunistické diktatuře, která po 40-ti letě nadvládě
popravila, umučila a týrala tisíce našich občanů. Uvrhla do žalářů
a koncentračních táborů statisíce lidi. Tito čtyři položili svoje

svých osudech. Obávali se o osud naší republiky a neváhali za
demokracii bojovat a položit život.
Současné bychom chtěli připomenout zástupcům městského
úřadu a městského zastupitelstva :"Až budete pokládat kytice k
Památníku rudé armády k 50. výročí osvobozeni, uvědomte si, že
tato armáda přijela ještě jednou a to v srpnu 1968 a že za vašimi
zády stoji lounská sokolovna a na ni pamětní deska s vyrytými
jmény čtyř popravených členů lounské protikomunistické
skupiny. I oni si zaslouží Vaši úctu a pozornost. 7. ledna 1995
tomu bude 45 let".
Podepsáno 8 členů lounské KPV

O. Procházka

Z p ra v o d a j

jeho aplikaci, jasně vyplývá, že plnou odpovědnost za vystupování to

Kamarád, přítel, jeden z nemnoha
Před rokem, 25.únorajsme se rozloučili s členem dokumentační
komise KPV bratrem RNDr. Jaroslavem Švenekem. Ny ni. v čase
prvého výročí jeho smrti, kdy se opět ve vzpomínkách vracíme
do dnů našich vzájemných setkáni a spolupráce, si víc než kdy
předtím uvědomujeme, co všechno jsme v Jardovi ztratili. Byl
jeden z nemnoha. Dobrý kamarád, dobry' přítel, jemuž bylo
dopřáno být jedním z těch, na něž se nezapomíná.

Dokumentační komise

je tecy zjevné nesmyslné*

Hůlkoví ■ ri^z.' * Je

nesmyslnost

takového stíhsní jen t' z.-sílsns tis, iře Jt e
zpév>ks e búsníks, Jehož
kvalit. oceňuj v jek - očistná obec očb^rníků, tsk 'íroká vsřéjnost.
Trestní stíhsní Jarosl&va Putky aá ©v'em zcela zřetelná Jen z^stunrxý

charakter: j dis skutečným óůvoceo není pedezření z nšj/?k-4he kriminální

ho deliktu, <le snaha ěefinitivri-š Hutkovi znemožnit činnost* Maskuj e-li
se tato snaha kriminálním obvinenís, pek jediné proto, že příslušný»
orgánů® Je trapná přiznat pravý ciůved jeho postihu, © ovšem i proto,
aby tyle, veřejnost zmatena 2 aby byl oslaben Její případný nesouhlas
s tírata postihe».

Jaroslav Hutka je básník, který se říci ve sv.5 tverb* vlastní® viuáníni světa & vlastní®, uměleckým cit ním a Jehož tvorba se vzpírá

různým konvenční« požačavkOss, kl ©děným na oblast populární hudby. Je

ho tvorba Je přitom blízki e^otivitě dnešní sladů generace, kterou
důtka oslovuje nejen svou půvocní tvorbou, ale i svou osobitou inter
pretací lidových písní. V oblasti folklóru je iutkr dnes už odborník"í3, přičemž je J.-.-.oní© z sála ur.Šlcu, který skutečně oživuje v pov'écní společnosti lidovou píseň a probouzí 0 ni autentický zújeau
Je zřejmé, že Hutkovým jediný® skutečným proviněním Je, Že zpí
vá tak, jak sám chce, a ne tak Jak by chtěli různí úřední činitelé.
Po pronásledování mladých hudebníků kolen; skupiny The Plastic
People, která bylo rovněž zahalen© so roušky kriminálního obvinění,

je stíhání Jaroslava Bůtky delrír. coklsdess úsilí úředních činitelů

Zr.lr.j chčaltovat isledcu kulturu a potlačit v ní všechno osobité
a nekonforrmí• Včera bylo zakročeno proti Plastikům, ěnes proti
hutkovi - proti kosKU bude zakročeno zítra? Kde tento proces skončí?

Co nakonec mladým lidem zbytíe?

Příznivci Jaroslava Bůtky, p.říznivci nekonzumní u&olecké tvor

by, stejně Juko všichni, kosu záleží na svoboda kultury, by se měli
zastat Jaroslava Bůtky. Čím více licí se ozve ns jeho obranu, tím
větší buče naděje, že Putka bude moci zpívat dál a že proces sešně
rování ?sladó kultury nebude pokračovat.
Mládežnická kluby, školy i J-.čnctlivái začínají v tšcr.to dnech
psát dopisy Ministerstvu kultury ČSR a delší» institucím, v nichž

žáčají, sby byle zastaven© pronásledování Jarcsleva Hutky.
Připojte se k nim ! Zastaňte se Hutky I Zastanete se tía. nejen
jeho, sie i všech ostatních umšlců, které máte rádi 1 nastanete se
tím i sebe savých a svého práva na tekové umění, jaké je vám blízké.
Kdo z Vás, sestry a bratři nám pomůže ?
V padesátých letech jste neváhali dál v sázku život a vystavit
se i dlouholetému žalářování. Dnes komunismus už bezprostředné
náš život neohrožuje a nclirozi nám ani uvěznění, ale Vaše pomoc
je i nadále důležitá: demokracie u nás není ještě tak silná, aby se
bez ni obešla. Uvědomte si to.

Zločiny komunismu nebyly ještě plně předestřeny veřejnosti.
A nadále zůstávají na vedoucích místech lidé, kteří jsou
kompromitováni minulostí. Na Vás záleží, doví-li se společnost
plnou pravdu. Naše síly na to nestačí, je nás příliš málo.

Ano, má-li se společnost dovědět plnou pravdu o zločinech
komunismu a nelehkém boji proti němu, je zapotřebí, aby alespoň
někteří z Vás mezi nás přišli a pomohli. Zvažte prosím své
možnosti. Dovolujc-li Vám to Vaše zdraví, napište, přijďte. Přijďte
ovšem jen tehdy, jste-Ii skutečně ochotni obětovat svůj čas a
plně se v rámci svých možnosti podílet na práci naši dokumentační
komise a naplněni posláni Konfederace. Čeká Vás studium a
zpracováni archivních materiálů i práce s lidmi. Dokumentace
odboje a persekucí let nesvobody i publikační činnost. A je zde
i celá řada dalších neméně závažných úkolů, které třeba řešit.

Těšíme se. že alespoň někteří z Vás nám pomohou. Diky

Dokumentační středisko KPl '

Upozornění
S ukončením mé činnosti na ministerstvu spravedlnosti k

31.12.1994 sděluji následující:
V případech dosud nevyřízených žádosti o odškodněni za
soudní rehabilitaci, dále zbytkových trestá a stížnosti pro
ponišeni zákona, obracejte se písemně na předsedu KPVČ JUDr.
Stanislava Drobného, Ústředí KPVČ. Skřetova 6,
120 00
Praha 2
MUDr \'aděčda Kavalírova

"Zpravodaj KPV" č.1/95

Jak Jsme hlavou Proráželi zeď
aneb
■ útěk z chebské věznice

Zařehtá
úřední šiml?

Poezie je nakažlivá ...
Skutečná poezie ví,
že jsou pouště písku i pouště bláta,
navoskované parkety, rozcuchané
vlasy, zdrsnělé ruce, páchnoucí
oběti, bědní hrdinové, nádherní
i idioti, všechny druhy psů, košťata,
[květiny v trávě, květiny na hro
bech.
Neboť poezie je v životě ...
Eluard

JÁRA MEČŮ
Jelikož ten první den ba ani polo
vinu druhého dne nevzhlédl ke
stropu, neměl ani tušení do jaké cimry a situace se dostal. Opatrně
jsme ho oťukávali a uvažovali co
dál. K večeru druhého dne jsme
mu ukázali rukou ke stropnímu ot
voru s nalepenou košilí. Poblédl o
něco víc než stěna cimry a jenom

zašeptal: Ježíšmarjajosef, zase průser! Čekali jsme jak se vyjádří. By
lo na něm znát, že je v šoku, a že
si to v hlavě srovnává. Patmě mu
18

došlo proč ten slamník na kterém
první noc spal byl tak nepohodlný
a těžký, ale začal koukat podezíra
vě. Neřekl nic a co horšího, přestal
s námi vůbec mluvit. Snad si mys
lel, že se dostal do cely převleče
ných estébáků chystajících naň ja
kousi obrovskou boudu. Nedovedl
si představit jak někdo může v ta
kových bezpečnostních podmín
kách, za neustálého pozorování dě
lat nepozorovaně díru ve stropě.
Bylo to pochopitelné. Potřeboval
čas, ale my ho neměli. Už tak jsme
jeho příchodem ztratili dva dny
nicneděláním. Nakonec jsme mu
řekli: Jestli si troufneš po těch hro
mosvodech a okapových rourách a
chceš s námi, tak tě berem. V opa
čném případě tě tady necháme svá
zaného a ty řekneš žes byl ohrožo
ván na životě. Žes nemoh nic hlá
sit. Vojtěch Sova neřekl vůbec nic,
což jsme brali tak, že žádná odpo
věď je taká odpověď. Příštího dne
jsme už ve stropě pokračovali s ob
vyklou rutinou. Vojta seděl v koutě
a vše jaksi nezúčastněně pozoroval.
Začátkem třetího týdne v úterý ve
čer byl už otvor natolik rozšířen, že
bylo vidět skleněný vikýř a za ním
hotový ^zrak - hvězdy! Tehda po
prvé se dosud mlčící Vojta zvedl
ze stoličky, pohlédl otvorem k hvě
zdnému nebi a tiše téměř neslyšně
řekl: Půjdu s vámi. A tak jsme
všichni čtyři s dychtivou radostí
vzhlíželi otvorem za nímž nás če
kala svoboda, život nebo smrt!

Dr. František Soukup, člen tehdejší vlády při příležitosti narozenin
T.G.M. řiká :" Národ Československý a v jeho čele především
všechen jeho vzdělaný a uvědomělý lid sklání v tento den své
prapory před touto postavou historickou. V dějinách našich žije
a provždy bude žiti jako politický neohrožený průkopník, jako
osvícený sociální reformátor, jako prorocky nadaný revolucionář,
jako moudrý' stavitel Nové Evropy a prvý nesmrtelný prezident
republikánského státu Československého. T.G.Masaryk jest od
staletí, od Husa a Komenského, zase prvou naši osobností dějin
světových, jedním z. mozků, jenž, dal světové válce a světové
revoluci její program a cíl."

K?V"

Koncem druhého týdne jsme se
s rozedranými dlaněmi a stejně rozedranými nervy, ale se spokoje
ným úsměvem konečně prosekali
stropem na půdu. Naše práce pro
příští dny bude tedy jen zvětšování
otvoru svobody. Jenže jak už to v
podobných situacích bývá - náhoda
je vůl a čert nikdy nespí jak se ří
ká.
Příštího dne v sobotu a tedy ne
čekaně se dopoledne rozlítly dveře
a v nich stál další, do počtu čtvrtý
obyvatel naší cely, který se před
stavil jako Vojtěch Sova. Pocházel
ze Šumavy a já si vzpomněl, že ho
znám z lágru. Z koncentračního tá
bora Svatopluk umístěného v ura
nové oblasti Horního Slavkova.
Vzpomněl jsem si, že jsme ho jed
nou viděl v krejčovské dílně. Hle
dal jsem někoho kdy by riskoval
ušití šály z několika kapesníků. By
lo to trestné a právě krejčí Vojtěch
Sova to risknul. A nechtěl za to ani
krabičku nabízených cigaret. Naše
trojice starousedlíků si oddechla.
Mohlo to být horší. Vojtěch byl
starý průserář a v daném okamžiku
ho zrovna čekal soud za členství v
jakési ilegální muklovské skupině,
která jak řekl měla jméno Západ.
Měli odkudsi fotak a fotili sadisty
z řad bachařú. Jakýmsi kanálem to
pak posílali na druhou stranu.
Jinak byl Sova tichý asi třiceti
letý muž a tak po celou dobu co
byl s námi toho moc nenamluvil.

"Z p re v o d e j

Čtvrté pokračování
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Vydavatel časopisu Svědomí Mi
lo Komínek, který se pokusil po
únoru 1948 utéci za hranice,byl za
držen v prostoru Mariánských Láz
ní a tam ve věznici StB dva dny
vyslýchán, pak převezen na Ústřed
nu StB do Prahy a nakonec eskortován do krajské věznice na Pan
krác, odkud byl na základě amnes
tie propuštěn 21. června 1948.
V r. 1991 žádal Milo Komínek u
krajského soudu v Praze-Pankráci
potvrzení, že byl vězněn za pře
chod hranic. V této věci napsal
několik urgencí. Správa náprav
ných zařízení o výkonu trestu mu
odepsala, že nemá žádné podklady
o jeho věznění. Až teprve letos ob
držel dopis z krajské prokuratury v
Plzni ze dne 22. února, že soudní
spisy byly z této prokuratury ode
slány k okresnímu soudu do Che
bu. Při dopise byl také přiložen
rozsudek okresního soudu v Mař.
Lázních, který odsoudil Milo Ko
mínka v jeho nepřítomnosti dne
15.3. 1950 m.j. podle paragrafu 13
zák. č. 50/1923 (za nedovolené ozbrojování). Komínek nikdy o tom
to soudu nevěděl, také nikdy ne
obdržel obžalobu nebo rozsudek a
nemluvil s obhájcem. V době, když
proběhl zmíněný soud v Mar. Láz
ních,byl už Milo Komínek dva ro
ky v trestnici Plzeň-Bory s trestem
20 let těžkého žaláře, který mu
vyměřil Zemský soud jakožto Stát
ní v Ostravě dne 6. října 1948, ja
ko vedoucímu "protistátní skupi
ny". Proto komunistická vrchnost
neuznala za nutné se Komínkem

vážněji zaobírat a ztrácet svůj čas,
který páni komunističtí soudci tak
nutně potřebovali k odsuzování
mnoha dalších novodobých otroků
do Jáchymovského pekla.
Od února 1993 napsal Komínek
okresnímu soudu v Chebu pět ur
gencí pro porušení zákona o vazbě
a odsouzení. Konečně Okresní soud
v Chebu rozhodnul pod jednacím
číslem Rt 26/93 o veřejném zase
dání.
Trestní věc: rehabilitace proti
M. Komínkovi, které se bude ko

nat 3. listopadu 1993 o 15.00 hod.
v místnosti č. dv. 46/1.
Perličkou je, že na obsílce Před
volání k veřejnému zasedání je
napsáno: Vaše přítomnost při ve
řejném zasedáni je nutná. Nedostavíte-li se bez dostatečné omluvy,
můžete být předveden a potrestán
pořádkovou pokutou do 2.000 Kčs.

Od doby pokusu o útěk za hrani
ce k současné době uplynulo pl
ných 45 roků, z toho Komínek byl
17 roků ve vězení. Místo omluvy

nebo aspoň soucitu, jc zde ještě vy
hrůžka pokuty a proto invalida
Komínek musí vážit přes 600 km
dlouhou cestu z východní Moravy
z Frýdku-Místku až na západní
výspu Čech, aby slyše! jak byro
kratický úřední šiml zařehtá!

Konfederace
politických
veznu
v

o

v součinnosti s
MĚSTEM KUTNÁ HORA
a
OKRESNÍM ÚŘADEM
V KUTNÉ HOŘE

slavnostně odhalili 27. října 1993
Pamětní desku účastníků III. Od
boje umístěnou u vstupu do nád
voří Vlašského dvora.

V 15,00 hod. byla Koncelebrovaná mše svátá v kostele sv. Jaku
ba Msgr. Karlem Očenáškem bis
kupem diecéze Hradce Králové a
Otcem Vítem Tajovským,opatem
kláštera v Želivě.
V 16,00 hod. byla odhalena pa
mětní deska účastníků III. odboje
a krátký projev starosty města
Kutné Hory.
V zasedací síni byly projevy: zá
stupce Okresního úřadu Kutná Ho
ra, zástupce Města Kutná Hora, zá
stupce Konfederace politických
vězňů a pak následoval akt sym
bolického odškodněni politických
I vězňů a zakončení Státní hymnou.
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Vyslechněme si pozorně aspoň malý zlomek z. názorů T.G.M.
na demokracii, který, ač tak starý’, je přece lak aktuální:...
Demokracie není jen formou státní, není jen tím. co jc tuapsáno v
ústavách. Demokracie jc názor na život, spočívá na důvěře v lidi,
v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.
Řekl jsem jednou, že demokracie jc diskuse. Ale pravá diskuse jc
možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají
pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení
svobodných občanů před celou veřejností - slovo "parlament"
má krásný smysl, ale jen jc učinit tělem!... Krize demokracie? -

prosím vás. co dnes není v krizi? Žijeme právě v době přechodili
-jak Švchla řikal. že válka dosud trvá, i když se nestřílí. Jsme v
těžkém přerodu, těžko žádat hned dílo dokonalé a na věky. To
neznamená, že by naše demokracie, naše řády nemohly být lepší
než. jsou. Demokracie má své chyby, protože i občané máji své
chyby. Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonat
ty nedostatky, ale ne překonávat zásady demokracie!...

Nezdá se Vám - jako by to řekl včera?
Jarda Krásný

frsKýíýdcníK

Dopisy a polemiky čtenářů

Mapsali jste nám
Slova sotva mohou stačil

EL!

Přátelé moji milí, bude mi chybět vaše psaní, mnozí si posteskneme, že
nezbude nám než velké znechucení a víc než mírná beznaděj. Dál se
pachtit mezi tupci, když vše je jasné, zřejmé, srozumitelné, že pravda je
totiž nad slunce jasnější, ale pro mraky vědomých i podvědomých lží ji oni
zpozdilí, a přiznejme si, že mnohdy ani my sami nejsme s to rozeznat. Svět
nebude nikdy dokonalý, dost možná zajde v temnotách i naše tak slavná
civilizace, Duch pravdy tím však nepomine... Pokolikáté se to vše již opa
kuje? Protnout kruh nevědomosti je nejvyšším cílem bytí a nezáleží tolik
na tom, co bylo a bude... Jsme tu každý sám za sebe a přece všichni dohro
mady... Slova sotva mohou stačit, ale jsem si jist, že ta ve vašich článcích
přinášela a bohdá budou přinášet světlo, jež je s námi od stvoření světa.
Váš
Daniel Emirger, Most

Zavinili Jsme si to sami

SI

Nářků nad neexistencí Českého týdeníku bylo napsáno dost. Je nám to
také líto, ale zavinili jsme si to sami. Kdyby alespoň čtvrtina voličů Demo
kratické unie si předplatila český deník, byla naděje, že bude vycházet. Re
daktorům a spolupracovníkům českého týdeníku přejeme, aby si i nadále
zachovali čistý štít, což bude zatraceně obtížné, a panu Kudláčkovi díky,
že byl i přes finanční ztráty ochoten tyto výborné noviny vydávat. Před
platné na český deník do roku 1997 propijte na naše zdraví, neboť vzhle
dem k důchodovému věku jsme nuceni dožít v Absurdistánu jménem Čes
ká republika.
Jaroslav a Vítězslava Malákovi, Říčany
<----- J
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Litují, že nejsem bohatý

Vážení přátelé, nevím, je-li vám milé, že vás takhle oslovuji, ale věřte
mi, prosím, že bych si takového přátelství velmi považoval. Když jsem se
dočetl o oné smutné zprávě, že totiž Český týdeník přestane vycházet,
zůstal jsem dlouho a uše sedět. Byla to pro mne drtivá chvíle, ale také čas
hlubšího poznání: Jak vás mám všechny rád a jak představa, že už nikdy
nebudu přítomen vašim myšlenkám, mě kruté skličuje a rozesmutňuje.
Proč to nepřiznat - několikrát jsem musel mužně potlačit zrádnou vlhkost,
jež se mi plížila do očí a zalitoval jsem, že nejsem bohatý. Tuším, že to jsou
Francouzi, kteří mají takové zvláštní, ale krásné přísloví: .Rozloučil se zna
mená vždycky trochu umřít. 'Je to přesné. Milí a vážení přátelé, všem vám
bez výjimky děkuji za všechno, co jste (také pro mě) udělali a napsali, dě
kuji i všem stálým dopisovatelům a přispěvatelům a těm dopisujícím spo
luobčanům, kteří mi dali pocítit, že nejsem sám. Přeji vám i sobě, aby se
vám dobře vedlo v dalším životě a abyste zůstali takoví, jací jste; a abyste
měli úspěch a štěstí při rozhojňování svým duševních i duchovních statků.
Z plného srdce vás zdraví
Ing. Karel Jileček, Praha 2
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Neíolcrancc nás oslabuje E»J

Vážená redakce, děkuji za vše, co jste vydáváním skutečně nezávislých
novin pro naši společnost vykonali. Až dosud jsem se neobešla bez vašich
novin a nevím, co s touto mou specifickou narkomanií bude dál. V mé zá
vislosti by mi nesmírně pomohlo, kdyby vaše noviny vycházely dál, třeba
čtrnáctidenně, měsíčně či jednou za dva měsíce - prostě jako pojítko pro
mne s těmi téměř dvě stě tisíci spoluobčany, kteří stejně jako já volili Demo
kratickou unii jako naději na návrat práva a morálky do našich životů.
Dovolte mi, abych poděkovala i paní ing. Hromádkové a jejím spolupra
covníkům, kteří přes blokádu ze strany veřejných sdělovacích prostředků a
s podporou pouze vašich novin, nedostatečně dodávaných a předčasné ode
bíraných z prodejních Stánků, tedy při minimální publicitě a soustavném
utajování programu DEU mocnými tohoto národa dokázali, že DEU získala
ve volbách 177.000 hlasů odevzdaných přes obavy, že zástupci této strany
do parlamentu za těchto neregulérních podmínek nezasednou.
Ještě prosba k těm, kteří útočí proti všemu, co není v souladu s jejich .za
ručeně správnými" názory. Zde cituji především Leonida Křižka z Prahy 1.
jeho dopis Konec ušlechtilých snah, publikovaný v českém týdeníku č. 163.
V tomto dopise útočíte proti samotnému Českému týdeníku, pokusme se
být alespoň spravedliví, budeme pak i šťastnější, pane Křížku. Tu nenávist,
netoleranci i zlobu v nás zanechala totalita, musíme se od ni osvobodit před
vstupem do širší evropské vlasti! Prosím o vice tolerance nás všechny, hlav
ně ty, kteří ,po prohrané bitvě" znají příčiny slabého volebního výsledku
DEU. Snad mají i pravdu, že vedení DEU chybovalo - ale s každou činností
se pojí i chyby; největší chybou pak je nečinnost a ta se vedení DEU

Důsledek nemorálnosíi

Myslím si, že k řešeni restitučních sporů dojde jen na základě meziná
rodního tlaku na dodržováni lidských práv, např. ze strany EU, kam by ráda
ČR byla přijata. Uvádím alespoň svůj názor na provádění restitucí. Jestliže si
pan Havel nechá přidělit čestný titul doktora práv, měl by i zodpovědět, proč
braní důslednému uplatňování ústavy. Měl by se mu připomenout slib, kte
rý složil. Nárok na majetek, jako základní lidské právo, je neporušitelné a
přirozené právo člověka a občana. Podle křesťanské nauky, 7. a 10. přiká
zání, je porušení práva jednotlivce na jeho majetek porušením křestánské
morálky - je hříchem. Ještě těžší je prohřešek proti 8. bodu přikázání, když
soud, který podle ústavy má poskytnout ochranu právům, vědomě nespráv
ně vykládá zákon. Tím ignoruje ústavu, když odpírá vydat majetek opráv
něnému majiteli a přiznává ho těm, kteří ho drží jako výsledek nepráva v kri
tické době. Tímto vědomě vydává falešné svědectví.
Ustavní soud má podle slibu chránit neporušitelnost přirozených práv
člověka. ÚS zcela opomenul posoudit restituční zákon z hlediska jeho
ústavnosti. Podle článku 36, exist. 2 Listiny není přípustné, aby kterýkoliv
soud vyloučil přezkoumání rozhodnutí - to znamená také přezkoumání
zákona, týkajícího se základních práv a svobod, což se určitě vztahuje i na
restituční zákon. O přezkoumáni může podle čl. 36 Listiny žádal každý. Pro
tiústavnost restitučního zákona je dána tím, že tento zákon odporuje sám
sobě. Podle formulace má upravovat podmínky pro vráceni majetku, avšak
umožňuje takový výklad soudem, že se majetek majiteli nevrátí. Omezení
platnosti ustanovení ústavy v tom smyslu, že soudy jsou ve svém rozhodo
vání nezávislé, má hranici nezávislosti v ustanovení ústavy, která zaručuje
platnost základních práv a svobod. Podle čl. 4, odst. 4 ústavy musí být záko
ny vykládány v mezích daných ústavou. Ustanovení ústavy o právu na maje
tek je nedotknutelnou hodnotou lidské důstojnosti. Má kořeny v morálním
dědictví lidstva. Odmítání tohoto práva je důsledek socialistické nemorálnosti a odporuje odhodlání řídit se osvědčenými principy právního řádu,
čl. 90 ústavy stanoví, že soudy jsou povolány k tomu, aby zákonem stano
veným způsobem poskytovaly ochranu právům. To znamená, že soudy se
mají aktivně podílet na realizaci práva. Tomu nebráni žádné zákonné usta
novení.
F. F., Hamburk (Jméno a adresa v redakci)
Mil/ pana Josefa,
dík/ sa dopis a otisky a článků se Západu. Mesilía ai

pMlel cel/ ekutečn/ Západ 1 « tlel články. Do «pórů o uprevencích
•• skuteční eohu tílko aíchat, nesnáafjeko adejlí č lov!k} vlec hny
aspekty toho probllauj privátná o Čisti pocitová naKpósobí přesvidčiviji ar<uaentaoe proti upravencůa, savádijloia do deaokretiek/ch

seal totalitu ssvádinía «trochu s ní. Co se Tlnohredsk/oh t/Ce, ne
ed« nlo proti jejich jetdloí kaakoliv, byl bych osol, kdybych proti
toaa niao nil. Jen ano trochu rosvesslují nikterá ■ aoaenty. Mapříklsd to, QO ni říkala jedna přítelkyni, která v Kanad! Vinhradeká
•hládla: ie pr/ dotyča/ čeek/ krajanek/ «oubor odaítá
Havla,

Vážená redakce, chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za vaši
'osavadní činnost. Velice mě mrzí, že český deník nebude vycházet, a vůK-; nejhorší na tom je, že mizí poslední nezávislé pravicové noviny. Vaše
důvody a pouze chápu,Vě'po‘móc~nedóvé<Iu7Právě'ňynrse’přitom schy
luje k důležitému zápasu. A mám pocit, že na konci bude velká cedule:
.Dokázali jsme, že to dokážeme - je rozkradeno". A nebudete ani vy, ani
my mit možnost promluvit. Takže se budeme muset vrátit k samizdatu.
A tady je ten důvod, proč vám píši. Byl jsem členem volební komise
v Kožlanech a ani nevíte, kolik lidí mi řeklo: .My bychom vás volili, ale
v televizi ukazovali, že se do parlamentu nedostanete." Náš volič neví o
teorii dezinformace vůbec nic. A kolik lidí se ptalo: .Kdepak je ten Zeman,
ten pro nás na venkově něco udělá." Cítíte tu mezeru v povědomí voliče?
Velmi častá výtka na naši volební kampaň byla, že jste proti všem. Takže
jsme se někdy jevili jako sektáři. Už před volbami bylo jasné, že nastanou
velké potíže. Prognostický ústav má své figury dobře rozestavěné, proto se
Čcslci strana sociálně demokratická profiluje .státotvorně", jenže tím si

Otevřený dopis Ctirada Mašina .dávnému spolužáku“ Václavu Havlo
vi k 50. výročí založení koleje Jiřího z Poděbrad, v níž byli oba žáky na
jejím buržoazním začátku. (Dopis Václava Havla připojen)
Motto: Mnoho se zmínilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže led víme, kdo
je kdo. Kdo je služný, byl služný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i led. Kdo se
točí s větrem, točil se i dřív. Kdo myslí, že přižla jeho chvíle, myslel vždyjen na
sebe. Kdo mění víru, neměl žádnou. Kdo nenáviděl, měl v sobě tu nenávist
vždycky. Kdo chtěidobře, bude chtít zase dobře.
Karel čapek
Václave Havle, jako dávný spolužák vyzý”ám Vás jménem všech čestných
lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí položilo životy: VZDEJTE SE ÚŘADU!
Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl. Jste
zdrojem dezinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kritické
době, šest drahocenných let bylo promrháno!
Blíži se naneštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně souhla
sit alespoň s jednou z Vašich pochybných rad, a sice: .Vy jste tady, a my jsme
tam a nechrne to tak", a dodávají k tomu: .Zaplať Pán Bůh!" Odjeďte a zalezte
do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osamocen. Bude Vás násle
dovat celá řada Vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta.se rychle plní.
Někteří nedobrovolné poté, až se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který
mu Vám podobní nasadili a pod kterým jej pomáháte mistrně držet.
Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm ještě zůstalo
a brání poctivým lidem v odvržení jeho dědictví.
Vaše oblíbená hesla .Nejsme jako oni!" nebo .Všichni jsou oběťmi komu
nismu" jsou jedním z vrcholných produktů morálního relativismu a zcela na
dně morální žumpy všech věků. Tato demagogická hesla jsou Vámi uplatňo
vána se zpětnou platností. Omlouváte se sudetským Němcům. Podařilo se
Vám urazit, plivnout do tváře a pošpinit památku obou mých rodičů a památ
ku statisíců čestných a statečných Čechoslováků, kteří trpěli a padali v boji
proti krvavým diktaturám nacismu a komunismu. Stavíte na stejnou úroveň
mého otce, generála J. V. Mašina popraveného nacisty v Kobylisích, s vrahy
K. H. Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umuče
nou, zavražděnou- komunisty a odpočívající v hromadném hrobě opravdových
obětí komunismu na Ďáblickém hřbitově, s vrahy Reicinem, Slánským
a Pichem-Tůmou a dalšími pochopy režimu, jako byli Honzátko, Ročický aj.
Dalším důkazem Vašeho pojetí spravedlnosti je zneužití úřadu prezidenta
republiky pardonováním zločinců, jako je například cyklista, který zabil
několik lidí svojí neopatrností - což je zvikláváním, zpochybňováním důvěry
občanů v existující právní systém, který se snaží o kontrolu nad nejhoršimi
výstřelky kriminálního živlu. Shodou okolností z Vaší .lidumilnosti" mají
největší užitek především zločinci komunističtí a obecní.

vytknouti nedá. Netolerance nás rozděluje a oslabuje. Skoda že jednota
a nadšeni po listopadu 1989 vydržely tak krátce! Nebo je to zásluhou akce
.Klín"? Vážený pane Kudláčku, slovy nelze vyjádřit a již vůbec nelze oce
nit, co jste pro budoucnost této země vykonal a ještě vykonat chtěl. Osob
ně v skrytu své duše a v rozporo se zdravým rozumem chci věřit, že přece
jen o Vás a o Vašem přerušeném snažení ještě uslyším...
K tomu Vám dopomáhej Bůh!
M. Popovi, Pardubice

zakódovali potíže uvnitř stran, dojde ke štěpení a my máme historickou
šanci posbírat ty, kterým zůstanou čisté ruce, až nastane velký třesk. Buď
to dokážeme, nebo ne, a pak přijde ke slovu Grebeníček. Mohli bychom
to dokázat, ale spory je to nejhorší, co nás může potkat. A taky lepší tak
tiku a schopnost se domluvil Jenže bez vás a českého deníku, nevím. Přes
to všecko znova děkuji. Já jen spoléhám na to, že oba máme stejnou letoru a že si pokoj nedáme.
Ladislav Triner, Kožlany

ES Dokázali jsme (o: Je rozkradeno

ES Václave Havle, vzdejte sc úřadu!
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Václava Haviejiqste hoden úřadu, který zastáváteŤVáSřéra je zhoubněj

ší pro duši národa než řádění Stalinova kata Klementa Gottwalda. Tehdy
národ alespoň věděl, kdo je jeho nepřítel. Gottwald měl odvahu postavit se
za svůj .poblouzněný ideál' veřejně, bez kouřové clony. Vaše .duchovní ve
dení' prodlužuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý komunisty. Vykládám-li si Vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé
výzvě! člověk ve Vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li,
nepatří do úřadu, který zastáváte.
Václave Havle, jako dávný .spolužák' podle Vašeho dopisu z 16.12. 1987
(je připojen mám právo na důvěrnější oslovení, ale vzdávám se této výsady.
Nechci se ocitnout na stejné úrovni s Vámi. Jsou věci v životě, kterých se člo
věk nechce dotknout ani desetistopovým bidlem - jak říkají Američané.
Podle Vás - spolužák je každý, kdo chodil Jo školy v té samé zemi, v tom
též stolen? Podle Vás • oběti komunismu jsme všichni: .Milada Horáková, Reicin, Zdena Mašinová, Slánský, farář Toufar, Pich-Tůma, Gottwald, generál
Pika a mnozí jinP Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív, než jste začal
razit Vaše relativistické a morálně pomatené heslo, jimž jste položil rov
nítko mezi zločince a lidi statečné a ušlechtilé Toto heslo nejlépe vystihu
je Vaši duševní a morální .devastaci“.
Podle Vás - láska k bližnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible: Zlu
je nutno se bránit! Svoboda je statek, který se vykupuje krvi, Václave Havle!
Podle Vás - demokracie a právní stát jsou, když komunističtí zločinci mohou
veřejně před celým národem v TV a dalších sdělovacích prostředcích požado
vat, aby byli před soud postaveni lidé, kteří proti nim v minulosti bojovali.
Podle Vás ■ taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům,
hlasatelům a komukoliv jinému, kdo se odváží kritizovat Vás a Vaše kumpá
ny na poli demagogie a ekonomie.
Podle Vás - pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, kdy se to hodí.
Podle Vás - není nutno odpovídat na dopisy bývalých politických vězňů.
Podle Vás ■ není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa.
Podle Vás - americké cigarety jsou lepši než výrobky čs. tabákového prů
myslu (viz Vaše Dopisy Olze).
Podle Vás ■ vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější (velmi
prozíravé - souhlasím) než vila v české republice.
Podle komunistů (a hlupáků) jste jediný, kdo může zastávat Váš úřad za
daných okolností, což je pravda. Jste perfektní jako zadní voj při jejich
(dočasném) nynějším částečném ústupu.
Promiňte, vážený pane, a doufám, že mi rozumíte, co chci říct, přesto, že
moje čeština není současná - up to date. Stalo se tak zásluhou těch, kteří
.devastovali' nejen moji otčinu, ale i český jazyk. Což se ovšem nezdá, že by
Vám příliš vadilo.
Podle nás - máte místo v historii národa zajištěno. A to jako černi skvrna
na počátku období, které každý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze.

/
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Fikni vánoce Zden! i Váa přeje
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Faksimile dopisu Václava Havla Josefu Mažínovi z 16. prosince 1987.
(K otevřenému dopisu C. Mažína otižtěnému dole na léto strance)

Podle Vás • několik set tisíc občanů ČSR, kteří byli donuceni poměry (mu
seli) opustit svoji vlast, má zůstat, kde jsou, a neplést se Vám a těm, jež chrá
níte a omlouváte, do plundrování toho, co zbylo po 40 letech totality.
Podle Vás • je zapotřebí brát ohledy, mít slitování pro kolaboranty a komu
nistické zločince, klen vykořisťovali a utlačovali vlastní národ přes 40 let.
Podle Vás • KSČ si nezasloužila zrušení, protože neprovedla nic podob
ného puči proti Gorbačovovi.
Podle Vás - byla Říše zla (.The Evil Empire" Ronalda Reagana) hodna po
moci Spojených států amenckých, když jste v řeči před Senátem USA žádal
podporu pro SSSR.
Podle Vás - je těch více než 50 tisíc .zbytkových' trestů vyměřených býva
lým politickým vězňům zcela v pořádku a nestojí za zmínku, že např. Václav
Švéda, popravený Vašim: soudruhy, byl odsouzen na 15 let .in memoriam'.
Styďte se! Styďte se všichni, kdo tomu dali kdy průchod...!
Podle Vás - zmatky na Balkáně zasluhují Vaši pozornost více než zmatky
v zákonech a v ekonomii České republiky.
Podle Vás - .devastace' českého jazyka komunistickými nedouky a pseudo
intelektuály není hodna povšimnuti a je přijatým faktem; stala se známkou
pokroku a je nutno v prznění a ničení dále pokračovat, chce-li člověk, aby
mu česká .elita" rozuměla.
Jedinou službou národu, kterou můžete Vy dnes prokázat • žc byste po tom
toužil, však pochybuji -, je odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma ruka
ma, rovnou páteři, nezakaleným mozkem a citlivým srdcem! JSOU TAKOVÍ!
Jak je vidět z Vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro .hrubé' zacházení s ko
munistickými zločinci jakéhokoliv kalibru • což přijímám! Věcné vylíčení doby
a popsaní situace nazývat .holedbáním", nepřijímám. Rovněž tak nelze při
jmout Vaše tvrzení, že jsme byli spolužáky. Vaše tvrzení se nezakládá na prav
dě! Tenkrát, v roce 1987, jsem to omluvil. Bylo jasné, že Vaše korespondence
do ciziny byb určité kontrolována - nebo snad i diktována StB. Vaše pozděj
ší chování od té doby však potvrdilo moje podezření nad veškeré pochyby
Podle Vás - je v naprostém pořádku, když Vaše rodina dostane ukradený
majetek nazpět a na druhé straně např. František Otta (Mýdlo Rakovník)
zůstane okraden. Takto dopadlo mnoho jiných občanů, jejichž majetek by!
příliš .velký' na to, aby byl vrácen...
Otřesné je, s jakou tvrdošíjností odmítáte vrátit ukradené majetky v plném
rozsahu církvím. Církve potřebují svůj majetek k dobročinným, charitativním
účelům, ve prospěch všech občanů republiky. (Odpadne Vám tak žebrání po
zdejších krajanech na zajištění ošetření těžce nemocných dětí aj.) ’
Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formování civilizace!
A znovu zdůrazňuji: Církve potřebují nazpět svoji nezávislost, aby mohly
sloužit společnosti ■ to znamená i Vám! Vašimi .Hovory z Lán' Bibli nena
hradíte, Václave Havle! i když se o to pokoušíte... Bibli nenahradíte ani Vy,
ani nikdo jiný.
Ctirad Mašin, N. Ridgeville, Ohio, USA

