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Již vícekrát© se mi stalo, zejména u
Spolkové republiky Německc •bjemnější zásilce, že byla roztržená
i V lašská 19 V
\ takovým způsobem,aby bylo možno zko
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'• ntrolovat její obsah. Pokud k tomu do
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cházelo za komunistů ničemu jsem se
nedivil, nie dnes se mi to zdá přine
jmenším za oodivný postup. Otázka zní:
vniká do zásilek soukromá osoba nebo
úřední moc? Ještě »řed oár lety jsem
si vždy myslel, že je to soukromá ini
ciativa, ale dnes? Dnes si to nemyslím.
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Antonín, nar. 16.1.1901, §127 tr.z., zemřel na
srdeční selhání 16.12.1950 ve Valdicích.
Stanislav, nar.5• 5• 1896, §134,137,99-, Í00 tr.z.,
srdeční selhání 6.2.1951 ve Valdicích.
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Matěj, nar.2.12.1905, 3/1 z.Č.231/48 Sb.,zemř
el na Tbc sešlost 6.5.1951 ve Valdicích.
pabrovský Miroslav, nar.12.6.1885, §2/3 z.č.231/48
Sb.,zánět plic 28.6.1951 ve Valdicích.
Šveněk
František, r^ar. 17.4.1903, §1/2 z.č.231/48 Sb.,
I
zemřel na krvácení z »lie 20.8.1951, Valdice.

D 1 a b

Liboslav, nar.21.8.1909, §2/2,3 z.č.231/48Sb
srdeční selhání 11.12.1951 ve Valdicích.
Antonín, nar.12.3.1925,protistátní trestní čin,se
bevražda oběšením 24.12.1951
ve Valdicích.
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o p r a v d u z a jím a v é ja k s o u d r u z i mí
í s v o u f y s i o g n o m i i . E s té b á k , k t e r ý mí
l a t i i na N á ro d n í t ř í d ě s i k n ír ohoi l a F r a n ta s i ho n e c h a l n a r ů s t.V H .
•Jě

dcera 20 let, žije ve Francii
-

Rodina, historie, myslivost a politologie
patří mezi jeho největší zájmy.

lou
VH.

_

z bláta do

Aktivně pracuje v myslivosti, tělovýchově
a odborech.

to

zaměstnán 1968

je

absolvent - VŠZ v Brně (1967),
provozně ekonomická fakulta
-VŠP Praha (1976),
ekonomika průmyslu
- Ostravská universita Ostrava,
spec, pedagogika (1990)

Myslím že

- od roku 1971
- dětská sestra
- syn 23 let, technik

ko nový senátor či Merta.
že.

Reitinger ja

ženatý
manželka
2 děti

UO SENÁTU

5 2 let

mperk, třeba v zále-t
žitostech restituuj
nich narokůjVěru
nevím, zůstalo-li tf
v rodině, zda je pro restituenty výhodnější

-

údajně manželku novvého senátora za Šu

věk

MERTA

Ost&tně jak znám
Ing.Reitingerovou/

M ERTA

FRANTÍŠEV.

In g . F r a n tiš e k

aby odsunul kan- •.
ditáta ČSSD až
na třetí místo. pj

K A N D ID Á T N A S E N Á T O R A Z A K S Č M :

Kandidátem do senátu za KSÖK v Šumperku byl jmenován Si
nasazen Ing.František Merta, jehož propagační materiály
jsem před volbou dostával a tedy myslím, že se k nim mohu
vyjádřit. Téměř 20% zisk v prvním kole pro komunistického
kandidáta je v šumperském takřka prokomunistickém prost
ředí skoro normální.. C® pa tom,
klaturním kádrům
\
O V KSČ. Chybělo mu
věru málo /asi l%/\,a

- 1971 SBČS Šumperk
1971 - 1989 OV KSČ Šumperk
1990 - Komerční banka a.s.,
pobočka Šumperk

Když jsem si s Fran
tiškem Mertouhrával
jako kluk většinou v
našem hospodářském
areálu o který jsme
přišli zčásti zcela
bez náhrady zčásti v
situaci jednoznačné
tísně za zvlášt nevý
hodných podmínek,za
řízení zločinecké or
ganizace KSČ a ještě
zločinnějších soudru|hů z jejího vedení,
í nepředpokládal jsem,
i že to Franta dotáhne
až za Rřeiseínický
stul, a hle jak málo
mu za té naší slavné
demokracie a slavného
právního statu chybě
lo, abych mu příště
při setkání říkal pa
ne senátore. V Šumpe
rku se totiž ve II.
kole volila levice.VH

Alois Švéd^
vedoucí tajemník
OV KSC
a předseda QV NF
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Vládám a parlamentům evropských států
Z popudu KPVC byla napsána „De
klarace humanity“, která byla odeslá
na všem vládám a parlamentům evrop
ských států a národů. Deklarace v roz
šířeném znění byla odeslána též OSN
k rukám gen. tajemníka Ghálího.
S návrhem Deklarace jsou obeznámeny
i další přední osobnosti kulturního
a politického života v Evropě.
K 402. výročí narození Jana Amose
Komenského-Comenia učitele národů
a velkého humanisty, které bylo
28. března t.r. zasíláme všem národům
Evropy jeho poselství.
Oslavy k 400. výročí jeho narození
byly uskutečněny v Československé federativní republice, v Evropě i na celém
světě jako odkaz Jana Amose Komen
ského - Comenia a výchova Člověka pro
21. století, které bylo ostaveno ve dnech
23-27/3 1992 Mezinárodní vědeckou
konferencí pořádanou Universitou
Karlovou v Praze, pod záštitou prezi
denta Václava Havla, Federální vlády,
UNESCO a následnou konferencí J. A.
Komenský-Comenius a slovenská kul
tura pořádanou Universitou Jana Amo
se Komenského-Comenia v Bratislavě
ve dnech 30-31/3.
Jan Amos Komenský - Comenius
všem národům Evropy: „Největší tou
hou mého života je věčný mír a bratr
ství mezi všemi národy.“ „Můj konečný
cíl? Počal jsem rozšiřovat své touhy na
to, abych smířil celé lidské pokolení
a abych našel prostředky a způsoby jak
by se to mohlo stát.“
Prostředky a způsoby J. A. Komen
ský - Comenius vyjádřil v Obecné po
radě a nápravě věcí lidských. Dále říká
všem, kterým leží na srdci osud jejich
národů, všem vládcům a vládám svčta:
„Důkazem duchovní velikosti člověka
je dilo jeho rozumu a rukou, až toto
pochopí všichni vládci nebude již vá
lek.“ Věříme, že tato jeho slova na
leznou své duchovní místo u všech ev
ropských národů.
V Obecné poradě o nápravě věcí lid
ských v Panglottii - Všemluvě J. A. Ko
menský-Comenius navrhuje a vědecky
uvažuje o potřebě jedné universální řeči
pro všechny národy Evropy i celého
světa, neboř svět je naším společným
domovem. Bylo to jeho vědeckým po
znáním, pedagogickou zkušeností i lid
ským přáním.

PgEDPIatné se platí Předem. Kdo
předplatné za Věrni zůstali dosud ne
uhradil, prosíme, aby tak učiniL Možno
foužít složenku, anebo zaplatit hotově
v Praze 1, Na Poříčí 6. denně od 10-14
hod.

Podáváme proto návrh ve jménu
J. A. Komenského - Comenia všem
národům Evropy i celého světa vyučo
váním jedné universální řeči vyučo
vanou souběžně s mateřským jazykem.
Tato řeč pro dorozumění člověka s člo
věkem by duchovně zlepšila celý svět.
Nikdo si jeho zlepšení nepřál více než
Jan Amos Komenský-Comenius. Tou
to řečí dorozumění, mostem mezi ná
rody může být v dnešní době neutrál
ní. kulturní, dokonalá a živá latina,
nebo jiný národy zvolený jazyk. „Chceli svět odzbrojit, musí se duchovně vy
zbrojit.“ Je to problém jedné generace,
za 20 roků může být lidstvo u tohoto
velkého všelidského cíle. Tento huma
nistický návrh nemohl být v jeho ne
snášenlivé a svárlivé době uskutečněn.
Nyní před branou 21. století může dojit
přes všechny obtíže k celoevropskému
i celosvětovému dorozumění na základě
odkazu Jana Amose Komenského - Co
menia.
Prezident T. G. Masaryk prohlásil:
Jan Amos Komenský-Comenius byl
piavý a první vědomý Panevropan.“
Jako první Evropané podáváme všem
evropským národům návrh na posta
vení sochy „Evropy“ v Praze na Letně
(na místě bývalé sochy kultu osobnos
ti). Postavit sochu „Evropy", sochu

ženy, která nabízí všem Evropanům
„Chléb a Sůl", nejvzácnější Boží dar
„Mír a přátelství“. Vedle ní budou
stát chlapec a děvče, naděje nové Evro
py. Byl by to symbol všech evropských
národů vedoucí k jednotě Evropy
a k „Spojeným státům evropským“.
Věříme, že všechny státy Evropy při
spějí dle svých možností k této Panevropské věci.
V anglických novinách The Guar
dian byla vytištěna tato slova: „Může
být lepší místo pro založení „Společ
ného evropského domu“ se společným
Evropským parlamentem než je Praha,
tento zeměpisný a kulturní střed Evro
py?“
Jako první Evropané s poselstvím
Českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho
plánem na „Společenství evropských
států pro mír a bezpečnost“ a s dalším
návrhem Jana Amose Komenského Comenia na „Svaz národů pro mír
v Evropě“, věříme, že všechny evrop
ské národy přijmou naše návrhy ve
doucí k míru, přátelství a porozumění
a spoluprací všech a pro všechny vytvoří
„Společný evropský dům“ - „Spojené
státy evropské“. S Boží pomocí a ces
tou lidskosti se nám toto Panevropské
dílo podaří.

KPV Čtskl rtpubliky

■ - -UGxMlurví a ipíší o

Politické procesy na obzoru?
Schválení novely trestního zákona podle představ Slotovy Slovenské
národní strany /SNS/ by otevřelo cestu k politickým procesům na Sloven
sku. Tak komentuje oposiční list Sme Slotův návrh, který má nahradit
chybějící zákon na ochranu republiky. Slotova novela navrhuje trestat
odnětím svobody na jeden až pět let každého, kdo se zúčastní akcí proti
SR nebo jejím orgánům, které mohou vést k rozvratu ústavního zřízení,
územní celistvosti nebo obranyschopnosti SR. Pravda k tomu podotýká,
že i členem Evropské unie se může Slovensko stát jen tehdy, pokud se
dobrovolně zřekne části vlastní suverenity ve prospěch evropských struk
tur. Tím se omezí i slovenská samostatnost. Podle programového prohlášení
Mečiárovy vlády členství v Evropské unii je společným cílem celé koalice,
tedy i SNS. Po třech měsících se jeden ze základních programových cílů
mění na trestný čin. Absurdnost Slotovy novely tím však není vyčerpána.
Úmysl předkladatele zákona je jasný: uplést trestněprávní bič na každého,
kdo veřejně šíří odlišné názory než momentálně strana vládnoucí. Je to
bič na politiky, novináře i občany, což může být i předehra k politickým
procesům.
-*-
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♦ Pokud někomu dochází měsíčník na
špatnou adresu, prosíme, upozorněte
nás. Adresu přepíšeme. Spatně čitelné
adresy jsme možná uveřejnili s chybou.

KAŽDÉ 2. PONDĚLÍ V MÉSÍCI
schůzka politických vězňů v 15 ho
din, Národní dům na Vinohradech,
Mírové náměstí, Praha 2. Informace,
zajímavosti, kulturní a politický pro
gram. Příští setkání 15. května.

Očistit světlou památku všech obětí
V minulém čísle jsme přinesli článek
„Litoboř - české Babičce“. Článek
vzbudil u čtenářů velkou odezvu a pro
to jej doplňujeme dalšími podrobnost
mi. Jako výsměch spravedlnosti šedneš
jeví argumentace StB a justice, použitá
v případě „Litoboř“. Tři zmařené ži
voty a desítky lidí s pokaženým živo
tem - to je smutná bilance lidí, kteří
nic neprovedli - byli jen z venkova, svůj
domov měli rádi, byli dobrými hos
podáři a měli slušné pracovní výsled
kyV odůvodnění rozsudku se říká, že
všichni obvinění prováděli trestnou
činnost v úmyslu pomoci jakýmkoliv
způsobem k rozbití lidově demokra
tického státního zřízení, vůči němuž
měli postoj záporný. Nadto všechny
sdružovala jedna společná vůle a spo
joval jeden společný zločinný cíl. Zod
povídají i za činy teroristy a agenta CIA,
zejména, že vyhrožoval činovníkům
a členům KSČ.
Scénář akce Litoboř zpracovala StB
po dohodě se sekretariátem KSČ. Vy
cházeli z názoru, že každý zemědělec

je nepřítel lidově demokratického zří
zení a státu. Jsou ovlivňováni církví
a nechutí k socialisaci venkova. Kdo
na Litobořsku kalil již řadu dnů a týd
nů vodu, se ví bezpečně, ale ještě nebyl
čas k zatýkání. Mezitím agent-terorista organizuje skupinu, která je pozatýkána, souzena a odsouzena.
Nakonec agent Stejskal spáchat sebe
vraždu a jaképak dokazování viny os
tatním. Tehdy se v bezpečnosti i justi
ci ujímá názor ministra Vyšinského a soud nabývá přesvědčení. Důkazů
netřeba. Vůbec se nebere v úvahu mož
nost vynucené výpovědi, presumpce ne
viny. Naopak, soud bere v potaz třídní
původ a do soudního jednání zasahuje
i strana KSČ. Ta ovlivňuje i výši trestů.
Všichni odsouzení byli k doznání viny
donuceni násilím, ale na takovou ma
ličkost se zřetel nebere. Všichni země
dělci byli odsouzeni především proto,
že nechtěli vstoupit do zakládaného
JZD. Že bylo u vyšetřovanců použito
hrubého násilí, nebylo vůbec připuš
těno a že bylo u většiny použito i ne
lidských metod, bylo zamlčeno. Nejvýše

Komunistické úpravy historie
Je doba otevíráni archivů. U nás do
ma a také v USA. Chtěl nás o tom také
přesvědčit televizní pořad S - Magazín
na ČT 1.
Stále dobře vypadající rozvědčík bý
valého komunistického režimu Česko
slovenska pan Miroslav Polrelch non
šalantně na obrazovce české televize,
vyprávěl o své práci na čsl. ambasádě
ve Spojených státech v době sovětské
agrese proti Československu.
Opíral se o údajný materiál USA
z této doby, kdy čsl. rozvědka zamezi
la, aby tehdejší čsl. ministr zahranič
ních věcí nepromluvil na shromáždění
OSN.
Rozvědčík Polreich zapomněl, že do
sud žijí lidé, kteří tuto dobu dobře pa
matují. Především bývalí političtí věz
ni, kteří v té době žili své exilové živo
ty ve svobodném světě, v USA a Ka
nadě.
Osobně pamatuji, že americké a ka
nadské televizní stanice u příležitosti
sovětské agrese proti Československu
21. sprna 1968 přerušily svá televizní
REDAKCE VĚRNI ZŮSTALI
zve k spolupráci s redakcí a admin
istrací dobrovolníky. Možnost do
hovoru každé úterý od 10 - 14 hod.
Příspěvky posílejte přímo na adresu
redakce.

vysílání a televizní komentátor opako
vaně oznamoval, že narychlo svolaná
Rada bezpečnosti při OSN zasedá
a čeká na příjezd čsl. zahraničního mi
nistra dr. HÁJKA, jehož sovětská agrese
zastihla na dovolené v Jugoslávii. Jeho
přílet byl očekáván v Radě bezpečnosti
a také jeho oficiální žádost o pomoc
okupovanému Československu od Rady
bezpečnosti OSN.
V ranních hodinách amerického ča
su televizní stanice znovu přerušily svá
vysílání a ve 4,40 AM dostavil se mi
nistr dr. Hájek před televizní obra
zovku s frcnetickým potleskem přítom
ných. Svým projevem šokoval nejen
členy Bezpečnostní rady OSN, ale celý
svobodný svět. Místo žádosti o pomoc
pro ČSR prohlásil, že soudruh Ale
xandr Dubček má situaci v ČSR pevně
pod kontrolou a žádná pomoc není za
potřebí.
To je osobní zážitek politických věz
ňů v exilových zemích. Existují o tom
záznamy kanadských a amerických te
levizních a rozhlasových stanic. A také

HLEDÁME
pracovníka(-ci) na počítač se znalostí
účetnictví. Celkem 12 hodin týdně.
Vhodné pro důchodce na částečný
úvazek.

přiznali estébáci a vyšetřovatelé, že při
výsleších zvýšili hlas. Rány a kopance
zamlčeli.
Záhadou dodnes je, proč nedostali
odsouzení řádné žaloby, řádný rozsu
dek a mrtví či pozůstalí úmrtní ozná
mení. Kdo tajil, jak byli pochováni
a jak byli pohřbeni? Odpor proti kolek
tivizaci byl všude u zemědělců velký.
V roce 1951 bylo na Českoskalicku
a území kolem založeno pouze šest
družstev. V roce 1952 při použití vel
kého nátlaku bylo založeno 223 země
dělských družstev. Ale kolik obcí bylo
stále ještě bez družstva?
Postupně došlo k rehabilitaci všech
odsouzených. Někde ještě zůstal do
datkový trest. Žel, že žádná světská re
habilitace nevrátí těm zemřelým, zmr
začeným a nemocným útrapy, a těm
mrtvým zmařené životy. Ale očistit
světlou památku od vykonstruovaného
nánosu špíny je v naší moci a v našich
silách. Je to i naše velká morální
a mravní povinnost. S balvanem lží
a pomluv a nenávisti za zády se žít nedá.
Tím méně pak nelze usilovat o demo
kratickou přítomnost a dobrou budouc
nost!

záznamy Rady bezpečnosti OSN.
Snaha o falšování historie byla
u rozvědčíka Polreicha viditelná. Otáz
kou zůstává, jak se tato stále arogantní
tvář bolševika dostala v roce 1995 na
českou televizní obrazovku ČT 1.
Je to otázka především také pro nás,
politické vězně v naší Konfederaci.

Zdenik Slavík

Dívčí koleda
Nevídaný zvyk se udržel na Rych
novská. Na Kvilnou ntdlli st na Rych
novsko, alt Dobruísku tradiční dritla
dívčíkoleda. Při ní svobodní dívky, alt
i vdaní ženy ebodís pomlázkamipo obci
a známých a koledují Divčata dostávají
stejní tak jako kluci při cblapeckí koltdl
malovaná vajíčka, ovoce i různí slad
kosti. Nevídaný zvykpřežil léta a udržel
se dodnes.

VEŠKERA AGENDA KPV
pobočka Praha, útsrý, středa, čtvrtek
10 - 14 hod.
Praha 1., Na Poříčí 6. Schodiště ve
dvoře, 2. patro.

Dví radostné události...
1. Poslanecká sněmovna schválila návrh na získání občanství
České republiky černobylských krajanů ve zkrácené době.
Splnilo se tak toužebně očekávané jejich přání. 'Zvítězili.
Blahopřejeme.
2. Z kazašské republiky repatriovala I. česká rodina. V krátké
době se očekává návrat dalších rodin do staré vlasti.
V obou případech se úspěšně projevilo velké úsilí mnoha
činitelů, především pak naší veřejnosti. Podrobnosti budou
uvedeny v dalším čísle.
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ÚVODNÍK
Motto:
51. výročí karpatsko-dukelské operace. Pro
volyňskí Čechy byla a je velkou bojovou
epopeji. Její odkaz musí být trvalý.

Sanbat
Moje vzpomínka na "SANBAT”. První dny
krvavých bojů a záludného nepřátelského pře
padu v prostoru Machnuvky a Vrocanky při
nesly s sebou velké množství našich raně
ných. Zdravotní prapor I. brigády byl v té
době nedaleko Krosna v malé obci Svěžova
Polska. Velké stany plnily funkci polní nemoc
nice. V nich se třídili ranění, ošetřovali, posky
tovala se jim první pomoc, připravovali se k
operaci. Operovalo se dnem i nocí. Ti, kteří
byli schopni převozu, byli po ošetřeni odvá
ženi do týlových nemocnic v Sovčtském
svazu, ostatní leželi v nemocničním stanu.
Záplava ranéných neustále rostla. Jen 13. záři
zaznamenal zdravotní prapor I. brigády 339
ranéných. Za jediný den! Naši lékaři Dr.
Engel, dr. Škvařil, dr. Zinger, dr. Engelová.
dr. König, dr. Krvnický a dr. Scher neznali
chvilinku odpočinku, a přesto nebylo v jejich
silách ošetřit a včas operovat každého, kdo
to potřeboval. Životy ranéných ovšem často
závisely na jejich včasném zákroku. Proto k
nám byli přiděleni i sovětští lékaři. U I. brigá
dy to byli dr. Karpičev. dr. Charlamov, dr.
Dčmenťjev. dr. Pavlověc a dr. Anloňuk. Neje
nom lékaři, ale i zdravotní sestry měly tolik
práce, že nebyl ani čas na ten nejnutnější
odpočinek, na spánek. Proto jsme v těchto
těžkých dnech chodily vypomáhat i my. ženy z
jiných oddělení. Nepatřím k lidem, kteří bez
obtíží snášejí pohled na krev, na bolesti jiných.
Přesto jsem se ihned rozhodla všechen svůj
volný čas věnovat výpomoci v sanbatu (sani
tárním bataliónu), lined u vchodu do stanu
jsem se setkala s malou, štíhlou dívenkou,
jejíž téměř dětský obličej prozrazoval lak
hlubokou únavu a vyčerpanost, že mě bezděky
napadla myšlenka: "Vždyť je jí sotva patnáct
let. co zde dělá, proč není doma, u maminky?"
Bylo ji osmnáct. Stázinka Kučerová se jmeno
vala a byla operační sestra. Pocházela z. Čes
kých Novin u Dubna na Volyni, do armády
šla společně se svým jediným bratrem, ten
však byl někde v zákopech u I. brigády jako
průzkumník, lam jsem poznala i sotva
osmnáctiletou Jiřinku Suchou z Volyně. Její
otec byl nemocen, nevzali ho do armády, brat
ra neměla, byla jedináček. a tak se na frontu
přihlásila ona. l akově hezké děvčátko, které
válka zastihla v těch neiknisněiších letech

Neznala ještě žádné zábavy, nebyla v taneč
ních. o plesech slyšela jen z vyprávění. Dobře
však již poznala válku i zkázu, kterou s sebou
přinášela, lidskou bolest a utrpení. Několik
dní v nemocničním prostředí mi dalo možnost
osobně poznat tu nepopsatelné vyčerpávající a
odpovědnou práci všech těchto žen. kterou
dovedou ohodnotit jenom ti, kteří tam s nimi
v tomto ncjkrutéjšfm období bojů pracovali.
Probdělá noc mezi těžce raněnými s nejlepší
vůlí pomoci, avšak s vědomím úplné bezmoc
nosti proti takovýmto krutým zásahům války
mé úplně duševně vyčerpala a velmi rozrušila.
Věděla jsem však, že nikdo, a především ra
nění. nesmějí poznat, co právě cítím. Musela
jsem se přemoci, snažila jsem se. aby i ta
nejnepatmější pomoc z naší strany jim dávala
pocit jistoty, že se o ně nejen staráme, ale že si
jich i nesmírně vážíme. Ráno mne vystřídala
jiná žena. Venku již sluneční paprsky ozařo
valy krajinu. S úlevou jsem dýchala čerstvý
ranní vzduch, bez zápachu krve a chloro
formu. Před vchodem do velikého stanu
chirurgie stál dr. Škvařil. Kouřil. Na obličeji
mu bylo znát únavu, vyčerpanost, nevyspáni.
Jeho bílý plášť by l celý potřísněný a zmazaný
krví. Směrem k nedostavěnému domku šla
skupina čtyř sanilářů. něco nesli v pláštěnce.
Za chvíli jsem je viděla vracel se s prázdnou.
Zvědavost mě donutila jit směrem k budově,
na niž scházela střecha, dveře, okna. Vešlá
jsem dovnitř. Pohled, který se mi naskytl, snad
částečně vybledl, avšak dojem, který ve mně
zanechal, nevymizí nikdy. Mé sevřené hrdlo
nevydalo ani hlásku, jen v uších jsem cítila
nevýslovné bušeni, divný hukot, před očima se
mi roztančila černá kolečka. Jak dlouho jsem
tam tak stála opřená o zeď nevím, až. něco
teplého na obličeji mě přivedlo k vědomi.
Cítila jsem, že mi slzy tekou po tvářích i je
jich hořkost v ústech. Na zemi. až. téměř do
třimetrové výšky, byla velká hromada lidských
končetin. Slunce se opět vyhouplo o něco
výše, a tak ostře osvětlovalo hrozný, neob
vyklý jev. Hned blízko mne vyčnívala nataže
ná voskově žlutá paže, jejíž mírně pootevřená
dlaň jako by volala o pomoc, ta nahoře se mi
zdála sevřená v pěst, snad hrozila všem těm.
kteří jsou původci léto zkázy. Snad je zde i
ruka toho mladičkého chlapce, určitě i noha
toho vousatého tatíka. které jsem v noci ošet
řovala...
Jistě každá z těchto nehybných,
jakoby vysottslruhovaných paži, ještě včera
svírala pušku či samopal, aby spravedlivě
mstila své padlé kamarády, aby odplácela za
l.idice. Ležáky. Česky Malin, aby pomáhala

Redakce Zpravodaje děkuje všem krajanům, kteří
neustále pěstují i ve svých potomcích pocit souná
ležitosti k volyňskc rodině.
Zároveň žádá, abyste neustávali ve své aktivitě
a zasílali nám příspěvky, zobrazující život na Volyni.
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opět na vzduchu. Nechápala jsem, jak může
slunce vycházet právč tak jako včera, když je
na světě tolik bolesti. Všemi svými smysly
jsem vnímala hrůzu války a lidské křivdy. Je
tak nesnadné vylíčit vše to. co člověk cítí v
takových okamžicích, avšak jsem přesvědčena,
že veliké zážitky, ať hrůzy či pěkných vzpo
mínek. nevymizí z lidské paměti nikdy.
Marie Pánková, Žatec.

Domov
Četl jsem ve Zpravodaji již několik článků
od kamarádky : Kuchyněk Jiřiny Suché, dnes
pí. Zárecké. Po přečtení článku "Kytička
fialek" jsem si vzpomnět, že když jsem býl u
Dukly raněn a pan Fojtík mé přivedl na naši
ošetřovnu, oslovila mč jako první člověk právě
ona slovy: "Vašíku, co tě to zasáhlo, neboj se.
všechno bude v pořádku" a pohladila mě po
tváři Dodnes to pohlazeni cítím a věřím tomu,
že i ono pomáhá léčit a uzdravovat. Když mě
lékaři vyfintili střepiny, byl jsem převezen do
sovětské nemocnice ve Lvově. I tam se mi
dostalo veškeré péče a doktorka, která se
jmenovala Marie Anna Parcliymovna. mi také
říkala: "Vjačeslav. Iv budeš zdorov. ty budeš
žit " a osud mi opravdu dopřál, abych žil.
Bojovnici starého Říma říkali: "O quam
dulce el decorum est pro patria moři." O jak
příjemné a sladké je umřít pro vlast". A vy
všichni, svobodné dívky, provdané ženy, mladí
hoši, kteří jste si připisovali léta, aby vás
přijali do naši jednotky, i vy. někteří veteráni,
kteří jste bojovali už u Zborova. jste byli
ochotni za svobodu svého národa, která je
člověku tak drahá, položit svůj život. Přitom
mnozí z vás mohli v klidu počkat, až bude po
válce
A hodně bylo těch, kteří si potichu a na
posledy mohli jen zašeptal, protože už neměli
více sil - umírám za vlast.
Kaše uznáni patři i ženám, které byly po
našem boku, nebol jejich přítomnost nám
dodávala sil a zmirňovala i bolest ze zraněni
Zákony přírody jsou neúprosně. je nás čím
dále lim méně Ale věřím, že v historii našeho
národa bude pamatováno na to. že ve druhé
světové válce i Volyňšti Češi bojovali po boku
spojenců proti nepříteli.
Přál bych si. aby naše poměrně malá, ale
zato lak krásná země už nikdy nepotřebovala
zahraniční odboj Aby tady byl navždy náš
domov, jhi němž jsme my všichni 1'olyňané
tolik toužili.
ť ih.li.h Inrnměř

Život a osudy volyňského generála Josefa Touška
Před několika měsíci byl povýšen do hod
nosti generála také volyňský Čech Josef
Toušek. iodák z llulče. Jmenovaný vyrůstal
v tyze české rodině. Oba rodiče ho vychová
vali vlastenecky od útlého mládl až do dos
pělosti. Jeho jinošský život se podobal životu
mnoha jiných volyňských chlapců a mladých
mužů. Poznal dobře poměry v polské části
Volyně Sledoval začátek 2. světové války,
porážku polské armády a také vstup jednotek
Rudé armády na Volyň.
Při vzniku nového státního zřízeni se
začínal jen pomalu a postupně orientovat v ra
dikálních politických, společenských a ekono
mických změnách Mnohé z nich kritizoval a
ironizoval. Jeho život byl však stále spíše
bezstarostný. Výrazný zvrat však nastal v břez
nu 1941. Byl totiž povolán do základní
vojenské služby v Rudé armádě. Za tři měsíce
přepadli nacisté SSSR. Toušek se ocitl v
seznamu tzv. nespolehlivých Narodil se totiž
na území bývalého Polska a ještě k tomu byl
Čech. To stačilo sovětským orgánům, aby ho
zařadily do vojenských pracovních jednotek a
poslaly daleko na Ural, do lajgy. Zde, v těž
kých klimatických podmínkách, za třeskutých
mrazů, které dosahovaly mnohdy až -40 "C, při
špatné, nedostatečné stravě, těžce pracoval. Ve
dne i v noci doslova dřel.
Vysvobozeni
nastalo
nečekaně, jako
zázrak, v zimě 1942. kdy se v SSSR začala
organizovat čs. vojenská jednotka. Ihned se
dobrovolně hlásil a v Buzuluku byl přijat jako
v pořadí 657. dobrovolník Zde se shledal s
několika desítkami dalších volyňských Čechů
s podobným předchozím životem a strádáním.
Měli si o čem vyprávět a vzájemně si sdělovali
své osud)
Po náročném a tvrdém výcviku se zúčastnil
bojů u Sokolova. Pak byl vyslán do tankového
vojenského učiliště. Stal se tankislou S celou
tankovou jednotkou útočil na Kyjev. Rudu a
Bílou cerkev. V karpatsko-dukelské operaci s
nim bojovali v lankové brigádě, která vznikla
na Volyni, i dva jeho bratři a také sestra. Ic to
krásný přiklad rodinného vlastenectví a hrdin
ství volyňských Čechli. Na jaře r. 1945 se
sourozenci Touškovi účastnili Ostravské ope
race. Zde v tanku zahynul mladší bratr a Josef
lóušek ulípčl těžké zraněni a byl vyřazen z.
boje. Za krátkou dobu skončila 2. světová
válka
Po vyléčeni odešel loset Ioušek do civilu
upracoval v zemědělství V i 1919 byl opět

povolán do armády. Absolvoval několik vojen
ských kursů a rychle postupoval ve veli
telských funkcích a hodnostech, takže se v
r. 1953 stal zástupcem velitele tankové divize.
Po čtyřech letech došlo ke kádrové prověrce,
při které byl opět označen za méně spole
hlivého. Po válce se totiž přihlásil do národně
socialistické strany, jako mnoho jiných
volyňských Čechů. Byl proto zbaven této
důležité a perspektivní funkce a přeřazen na
funkci nižší. V r. I960 byl ustanoven náčel
níkem vojenské přípravy na právnické fakultě
UK. Čs. armáda se zbavila jednoho z dobrých,
nadějných velitelů, zato příprava záložních
důstojníků získala zkušeného vojáka a dob
rého velitcle-vychovatelc. V r. 1968 byl
ustaven náčelníkem vojenské katedry Univer
zity Karlovy. Současně řídil vojenskou přípra
vu na dalších třech vysokých školách.
Ke svým povinnostem na vojenské katedře
přistupoval velmi svědomitě, věděl, že ve
válce patří rozhodující úloha ve veleni vojsk
záložním důstojníkům a nikoliv důstojníkům
z povolání. Těch je vždy méně a jejich počty
již v prvních bojích se rychle zmenšují.
Josef Toušek znal cenu lidského utrpení
a života. Přesvědčil se o nich za Uralem a v
krvavých bojích čs. jednotek na východní
frontě. Snažil se proto pomáhat v nouzi nejen
přátelům, nýbrž každému, kdo pomoc potře
boval. Nezapomínal na své krajany. Jim se
snažil zejména vycházet vstříc.
Po odchodu do důchodu se zapojil aktivně
do činnosti ve Svazu bojovníků za svobodu,
zápasil o soulad mezi odbojem západním a
východním, o pravdivý výklad a hodnoceni
dějin čs. odboje, snažil se též o zlepšeni
postavení účastníků odboje v naší společnosti.
Za iniciativní organizační práci v SBS. za
válečnou činnost vc 2. světové válce a za
celoživotní politické a společenské postoje byl
prezidentem České republiky povýšen do
bodnuti generálmajora.' l ato skutečnost, a zej
ména slavnostní akt na pražském hradě, byly
úspěchem nejen osobním, nýbrž i úspěchem
celé naši krajanské veřejnosti. Vždyť tělo
vysoké vojenské hodnosti dosáhli jen zcela
ojedinělí volyňšti Češi Právem jsme mu
tenkrát vyjádřili naši upřímnou radost a kra
janskou hrdost a přáli jsme mu mnoho dalších
pracovních Úspěchů, především však dolně
zdraví.
loto poslední přáni se však bohužel dlou
hodobě nesplnilo Znovu se začala hlásit jeho
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nemoc a v prosinci 1995 gen I. I oušek náhle
zemřel.
Pohřeb měl velkolepý, přišli se naposled
rozloučil mnozí spolubojovnici, volyňšti kraja
né a přátelé. Smuteční projev přednesl gen. V.
Kužel. Četné věnce a kvéty. salvy na počest,
dojemná hudba a nakonec hymna vytvořily
velmi výrazný pietni akt
Odešel voják-odhojář. Zanechal nejen
smutek, ale i trvalé výsledky své práce a úsilí
o nápravu věci veřejných.
Zapsal se do volyňských dějin
V Dufek

Několik čtenářských ohlasů
ke knize Jiřiny Zárecké
Sůl volyňské země.
Na druhé straně Zpravodaje č. 10 z loňs
kého toku jsme tuto knihu stručně charakte
rizovali, ale tehdy jsme nemohli sdělit její
cenu. Prodejní cena je 35 Kč a je nižší než
výrobní náklady, protože ústřední výbor
rozhodl, aby byla částečně dolována z pros
tředků Sdružení. Nyní k čtenářským ohlasům
Začalo to již v tiskárně. Mladý výtvarník
(20 let), který prováděl konečný zlom textu i
obrázků Miluše Dědkové se mi přiznal:
"Nedalo mi to. a některé povídky jsem celé
nebo zčásti četl přímo z obrazovky počítače
Když jsem pak pečlivé přečetl celou knihu a
spojil s lim to. co již o Volyňských vím. pak
Češi byli skutečně soli volyňské země a autor
ka o lom poutavé a poučně vypráví "
Docent Dr Jaroslav Vaculík, kterého nemu
sím představovat, poslal poděkování za čestný
výtisk, který jsme mu poslali. Mimo jiné
napsal: ... "Díky také za velmi čtivou a pěkně
graficky zpracovanou brožuru Sůl volyňské
země Myslím, že tento druh publikaci má své
místo a bude mít vděčně čtenáře, kteří si oživí
své vzpomínky, nebo v případě mladších si
vytvoří obraz každodenního života na Volyni
Svým rozsahem a přístupnosti je člením pro
každého, což asi nebude planí o vědecky
pojaté historické práci " A pan docent, znalec
volyňské problematiky nad jiné povolaný, ví.
o čem mluví.
Václav Simek v děkovném dopise napsal
"Jsem velmi potěšen I ašim překrásným darem .
publikace Jiřiny Zárecké-Suché Děkuji l am
za milou vzpomínku a dárek za něž jsem velmi
vděčný ." Když autor těchto řádku pak rodinu
Šimkových v Sumpetku navštivil. pani Milka
se mu přiznala: "Knihu nejdříve četl tála Celý
den Na přišli den /sem předem uvařila oběd
a nepustila knihu z ruk\ dokml /sem p celou
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podporu.

podněcovat

vědecký

vědách o řízeni stí.

konči:

ni

ve

i

výzkum

filozofii,

sociologii,

roziiřavat prostor pro tvořivou aktivitu Xidu,
naíi

země,

hodnoty,

vielldskě

také

ale

KPP

modernímu

tohoto procesu,

který

Socialismus,

demokratismu.

by

»41

a

ekologicky

svobodný

každého

rozvoj

jedince

svobodnému

ke

přispívá

Josef

Stehlík.

reformních kruhů

Hájek,

Vladimír Kabrna,

Obrody

50.

let.

Čestmír Císař,

např.

tuboě Kohout,

Vladimír Kadlec,

ministerstvo

Struktura

klubu

je

118

CSR o

vnitra

• One 15.

rozvoji

koncipována

jako

úr.crs

vězně

1989.

Pavla

které

by

Lidských

poruáovšni

vězňů.

práv

za

zemřel

okolnosti.
Wonka

Pavel

února

Společnosti

jménem

jejího

kterými jsou

Lubor Kohout

znám

tin,

g

Poslání KPP se z části kryj* * cíli

pro

studium

příprsvného

eoalallsmu

demokratického

výboru

Nedbalek

Břetislav

/SSDS/

Stanislav

a

SSDS chce přispět k rozvoji pluralismu na bázi socialismu
čeho bylo v

Před-

SSDS bude shromažčovat Informace, studovat je a vyměňovat si

diskusní akce.

Na základě získaných poznatků bude dávat politickým

Bude také organizovat konference, besedy a

Svou činností chce přispívat i X formování evropské

levice.
Cleny SSDS se mohou stát naěi 1 cizí občané.

Současně se vznikem

SSDS bude založena nadace Volfganga Jankovce,

která ma sloužit k za-

jilčováni hospodářské činnosti společnosti.

Plánuje se i

polygrafického

nasvědčujících

byl

veřejnou

1989 požádali aínisteratvo vnitra CSR o schválení

stanov

vydávat různé materiály.

ee

Jeho redaktorem je Miloí Hájek.

který

také

a odborným Institucím různé podněty. Pro členy a spolupracovníky buds

Organizační

systém odboček,

napomáhali

tak

zajistit

Roman Rákosnik z Jablonce nad Nisou.

o nich názory.

členů a její přípravný výbor
registraci.

i

na

aětem studia budou i různé národní ekonomiky a mezinárodni dělnické

Viněk Šilhán,

laloženi klubu bylo inspirováno smrtí politického

Wonky.

aby

jednání,

Chtějí

zájmu socialismu dossřsno v Československu 1 ostatních zemích.

Mllož

Klub právní podpory /KP?/ vydal své základní prohlížení v Praze

14.

soudních

rozhodnuti.

a chce svou studijní činnost zaměřit na věs pozitivní,

ustavily •/ □□círh na úx«a£ CSR.
S ::u:o Iniciativou je ipojan saaizdatový časopis Dialog, vycháze
jící už od podziau 1988.

zúčastňovat

soudních

řofuata.

osobnosti

Jiří Hájek,

ale

pořádat, setkání,

Vojtěch Mend a

Josef Stehlík,

úřední

občsny chc*

Pro

jejich

na

akce

trestním,

a Csakoslovenského helsinského výboru.

hnutí.

Josef Špaček a dallí.
K 15. únoru 195 9 měla Obroda
požádal

1

patři

správním.

organizovat

a

nejenom v řízení

dallí

Václav Kural,

Iniciátory

Mezi

a

veřejnost

poekytovet

kde

vlach. •
2a přípravný výbor jsou podepsánl Antonín B.nčík, Josef Domaňský,
Miluie Fischerovi.

nad

áiroké

určen

Výboru na obranu nespravedlivě stihaných. Iniciativy sociální obrany

ekonomicky

rozvinutého a rovnoprávného společenství národů,

bud*

Prahy a Alois Nedvěd z Loun.

bude tak moci úspělně plnit i své národní a inter

nacionální posláni a spolupůsobit při utvářeni mírového,

budou

se

pro rok 1^19

k

výsledkem

být

je

kontrolu poměrů v čs. věznicích.
Zájemci ’O spolupráci se mají obracet na mluvčí KPP.

hodnoty

sejměne

informovat

Pomoc

objektivitě

uplatňovat výsiedky

svobodně se rozvíjejících věd. využívat a obohacovat nejlepěí tradice
národů

Československu. Klub

kontrolu

■ kterých by byli seznamováni se základními právními předpisy. Členově

Prohláže-

jak soustavně

evropské civilizace od antiky přes křesfanstvi á osvícenství až

veřejnou

KPP ence získávat informace o případech stíhaných oeob.

nich

o

v

zákona

poruáenl

případech

vytvářet

jeho členem ** může stát každý občan bez ohledu na sví

občanskoprávním

ekonomii,

Chce pořádat i semináře, diskuse apod.
přestavbu jako historický úkol,

-Chápeme

bude

Klub

zákonnosti

v

pomoc

postupně

Chce

orgány.

dodržováním

názorových

právní

poskytovat

a

státními

Že cíl*« klubu je zajižtění rozvoje

klub se bud* zasazovat o zajiátění sprave

právního vědomí občanů,

Klub má

isilcvat i o prohloubeni ústavnosti • právního řádu v souladu

3ude

a

a vývoj

stav

a vězněn.
V prohlálení KPP se praví.

a

knihařského

družstva.

K

SSDS

se

založeni
lide

hlásí

se

sociálně demokratickou orientací.

ž*
Demokratická iniciativa se rozhodla dne 9.

poskytoval svým spoluobčanům právní podporu a byl za to pronásledován

února

1989 podpořit

r
Í4

23

•blast nezávislých iniciativ by si zaslouží
la zvláštní pozornost a samostatné pojednání

leien - březen 1989
návrh na uděleni Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi.
záležitost

přesahuje

Chramostovou,

jedné

rámec

iniciativy,

Protože tato
Vlastu

požádala' Dl

Evu Kantůrkovou a Danu Němcovou, aby spolu s Emanuelem

Handler«® vytvořili výbor pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny

17.

Jmenovaní žádosti vyhověli a výbor se ustavil dno

Havlovi.

míru

V jeho první zprávě se píle suj., že přinos V.

února 1989.

Havla

CZECH DIRECT

případně odmítnut, se neplatí!!! Náklady za uskuteč
něný hovorCZECH DIRECT uhradí vesvém měsíčním
účtu volaný účastník.
Jaké číslo budete vytáčet?

z Itálie

Jste v zahraničí a potřebujete telefonovat do
České republiky bez potřebných valut?

pro přesazení lidských práv v Československu je zcela mimořádný a že
Hav-ovi přisluží i zásluhy o_lidská práva v evropském kontextu. Výbor
konstatuje, že se •jméno.a osoba Václava Havla staly symboly zápasu
Cecnů 1 Slováků za svobodu*. Vyjádření k návrhu na udělení Nobelovy

ceny síru lze zasílat na adresy E.

Kantůrkové a E.

Mandler*.

Výcor pro podporu návrhu na udělení Nobelovy ceny míru za rok 1989

Václavu Havlovi

vydal

zatím 18 sdělení.

Informuj* veřejnost o tom,

že návrh na uděleni Nobelovy ceny podpořilo asi

nezávislé iniciativy Charta 77,

Demokratická iniciativa,

České děti a redakce

helsinský výbor.

Tyto dopisy a podpisové archy budou zaslány Nobelovu

Lidových novin.

ústavu v Oslo,

Cs.

1550 občanů a dále

který uděluje Nobelovu cenu míru.

Nezávislé ekologické hnutí v Československu působilo zpočátku v

První fórum Charty 77 v roce 1987 mělo právě eko

rámci Charty 77.

logickou tématiku.

kolem kterého se vytvořil* neformální ekologická

logický bulletin,
skupina,

1987 začal samizdatově vycházet Eko

Na podzim

ve které působí m. j.

Josef Danlsz a Ivan Dejmal.

V nejvíc*

ekologicky postižených severních Cechách působí jiná skupina kolem

Karla

akt-vssty

Mrázka.

iniciativa

klarovaně,

s

Od

letoJního

pracovním

roku

názvem

zatím

působí,

Ekomonitor.

nede-

Jsou

zastoupení aktivisté z východních Cech a také Lenka Hrachová,
Marečková

z

Prahy.

Jejich

cílem

je

sledovat

situaci.

veřej rest a usilovat o nápravu ekologických poměrů,

občanům při

řeíení místních problémů.

chtějí spolupracovat s každým,

SPT TELECOM,as zavedl s některými zeměmi, jejichž
počet se bude stále zvětšovat, službu CZECH DIRECT.

Co to znamená?
Jste v cizině a z kterékoliv telefonní stanice nebo tele
fonního automatu vytočením určitého čísla budete
spojeni automaticky se spojovatelkou mezinárodní
ústředny v Praze, která Vás bez dalšího čekání spojí
s kterýmkoliv telefonním účastníkem v ČR.

Kanady
Maďarska
Švýcarska

‘zazní druhý tón

Hnutí za občanskou svobodu,

VONS.

1720042
19*00421
060220242
0130800042
0800890042
18006094690
18004229324
18008830042
18002335612
00 ‘ 80004201
1555059

Francie
Nizozemí
Německa
Velké Británie
USA-Sprint
USA-MCI
UŠA-AT&T

Musíte jí ovšem sdělit
■ svoje jméno,
■ číslo volané telefonní stanice včetně směrového
čísla nebo názvu uzlového telefonního obvodu

Při volání z telefonních automatů je někdy nutno
vhodit mince v hodnotě pro místní hovor nebo
použít telefonní kartu, přičemž po skončení hovoru
automat mince vrátí. U telefonních karet se hodnota
hovoru z karty neodečítá.

V některých zemích, například v Itálii, je doba než se
spojovatelka v Praze přihlásí delší (30 sec).

Další podrobnosti a nebo dotazy na službu CZECH
DIRECT Vám v České republice zodpoví naše pracov
nice na čísle: 0139

Cena a způsob placení:
Cena za tuto službu je 63,- Kč + sazba za každou minu
tu hovoru, která je stejná jako při automatickém volá
ní z České republiky do příslušné země. Za rozhovor
se spojovatelkou a za čekací dobu, než je hovor spojen

A nezapomeňte, služba CZECH DIRECT je připra
vena Vám posloužit nepřetržitě 24 hodin denně.

Váš SPT TELECOM

zde

roz.

Informovat

;

a to i pomocí

Jlřl Gruntorád. narozen 1952, původní® povolání® dělník, nyní pracuje

jako

Zásadně se zříkají násilí a

topič.

Je

signatáře® Charty

Ivane® Polanským,

včetně oficiálních organizací.

77,

člene®

Výboru

solidarity

a

podílí >e na činnosti Iniciativy sociální obrany

a je člene® Hnutí za občanskou svobodu.

V letech

1980

-

1984

byl

vězněn čtyři roky pro rozJiřování samizdatových publikací. Následují

cí

tři

roky byl podroben tzv.

ochrannému dohledu.

Spolu s

Uhlem uspořádal sborník "0 československém vězeňství*,
Oo

tohoto pojednáni

vzniklé do kor.ce února

informace.

textu.

1 989.

některou z nezávislých skupin,

pokud

popsaných v tomto

2 nich jsou nejvýznamnějJí samizdatová knižní vydavatelství

Petlice

a

Edice

Charta 77 v roce 1987.

o kterých se autorovi podařilo získat

Zmíněny nejsou nezávislé vydavatelské iniciativy,

přímo .nesouvisí s

Edit*

byly zahrnuty vJechny nezávislé iniciativy

Expedice

a

25

z

periodik Lidové

noviny.

Tato

'

Petre®

který vydala

Německy vyjel sborník v roce 1988 pod názvem

•Der CSSR - Gulag: ein
Frankfurtu nad Mohanem.

Bericht

der Charta

77*

nákladem IGFN

ve

Anna Saoatová,

01

Emanuel

NMS

Tomáš Dvořák,

Čimická 19,

Zdeněk Kulík.

Březenecká 4689/428,

182 00 Praha 8

Rokycanova 2583,

Augustin Navrátil,

Lutopecny 14,

Artf.

Karel Srp,

Vostrovská 42,

768 31 Zlobíce
500 06 Hradec KráJ

831 01 Bratislava

160 00 Praha 6

U letenského sadu 10,

Joska Skalník,
Petr Placák,

KOS

Rudolf Battěk,

Křižíkova 78,

186 00 Praha 8

Jiří Kantůrek.

Xaverlova 13,

150 00 Praha 5

Chelčického 6,

CSHV

Jiří Hájek.

Ladislav Lis,

MKJL

Podolí 2762,

149 00 Praha 4

276 01 Mělník

Petr UM viz VONS
Petr Pospíchal,

Jan Urban,

f
j

i
i
l
I

Arbesova 6,

Thunovská 19.

|
’
I

182 00 Praha 8

Václav Malý viz VONS
Stanislav Jene, Vycpálkova 972,

Heřman Chromý,
VIA

I
■

602 00 Brno

106 00 Praha 10

Šišková 1228,

•
;
f
t
•
|
[
I
I
I
•
i
'

130 00 Praha 3

Chorázova 3,

Kosatcová 11,

j

170 00 Piaha 7 ■

CD

Jaroslav Sabaca,

;

160 00 Praha 6

Ckalova 5,

Vladimír Kouřil,

530 03 Pardubic«

765 02 Otrokovice

Cemlgovská 1354/230,

Jiří Skoda.

Miklós Ouray, Jaškovy rad 161,

_
j
.
1
1
;
l
;

430 09 Chomutov

Jarmila Stxbicová,

638 00 Brno-Lesná

■

110 00 Praha 1

'

Necenzurované noviny
Nálepková 38
637 00 BRNO

H /fa x 0Í/793 Í5 ÍI
00 P.4,

<

Vilcel IteaXM, vthloéoa k élototýv vykovat alakýe lkdtéa •• v t!ta brelweo
w*e4*/Ui »tobytlt vleetoy «■LetejXaC mUfIjU 41, ekaoaomll,
eltereatlvel
laloUtlvy, které v ecuUeal 4oU v Cooaoeleveaeto pdookX. Uter éatoUll tarv
V ké*«m tok*to r*«, ale korektury, éeplákv a tlak *1 vvUXaly Jekl! éoto t/X
■Aaíai. kosi lla Joaa mmiěili «IMsmI nékollto éalileh UUUllv, které
W4 privi veaikly. aaUa • alek actor novééél. Přete ee o atak aleopca krétoo
m látce v této pocakace.
Qtev^eeý 4|alor • Ja vola! Mru i cel tváře! a aaJXad, Jekal vrtuval y-iui.
ni byla r*e/ejjUao Jli v Hjto 19» aa Zfcaeb OtevPeaého étaleee v Br*é.
P».
kl 4 lni podepřelo 4a*4t yr« ovsík! kultury, —íaý»k a výtvarných,
baéatoUb,
live! cla lek 1 fUoaeílakýeb afér. Otovftoý 4Ule< aaaX ercaalaaeX, »W
výbor, pkeértaceoetvo tot eekrvtarUt. Za eětruleol aa adie připojil kal<ý, Mo
ao akce podílet aa Jaka «lateaaU >4 aktlvLaty laXerauJo preotPodaLatvia adtolik act rdakrvéko pUUaa ”4opUy...*, který aaaOl vito Ujaaaáa, Jel ao
p/LUbalil k oyéleatoo a prtMlpúsa wtopolbo prtoUlcat.
CeekkalyTeaaká no Uriel! *144*1 - a yreklí iaaí této etudoulakb tale lálivy aa
k— 19. 4. 18W vyplývá, ío jejž ykviUi eaUjl vytratit aaťeraUaí a aliew a»
pudl tbajíaí Lala Uliru, edrulujíol alad! 1141 kat ohlodu aa >JLah Mcee-rveu
pitoluXaoot a druh 11 alru vUlléaL. CoakAaltoeoMkd aeUvloL! aL44al oo
akae
W8>8taé vyjadýwet k ethakáa, 1/kajloto *e Uvol« epeledunei^ aa ivLétla ía
t/oioleo aa prchléry oLM.Le.
1» TVflljjř
- “»4JH» «U Wem-,
O.
X. kvélaa 1909 ^ébto třído« ?olltle<yeh véaád aa prvyuttéaX pelltUkýeh Heil’
▼ Pr**e. Pécek X Jaka alteraaáival etevfuaá lalalatlva, JaJ 1*4 klevela kréd« Je
p/toiupovat < preOXéedo rULatoo oeolalLcu« taasraou faruou. Jej la procr*»«« Je
vlky prkv4 yreklkajUX akee, 4e které ee alle Me44ý aktiva! aafejlt« SyeleAtteet
aa vveelejll eeUaeeeet, etejal Jaka OtevPeaý 4Lalo<( •< eawnrrlri 4a
kraale
441 lelek e4 seka Jekaatllvl «táty a eyeleleaeM tMaeaí a pevaluje ee taky
»a
epeleáaeet eeaLakretol.
Výbor kýevÉa/jeitl ycaoel • vaalkl v 4aoru 1909. PPI výkeru ea&atuje tafereeřiaí
etředUie r*. lakeataa • poeoi pre aavUcaé a Ipetai vtkleL. SÍ41Í aa yrelekm
arelkLatsíper*í a e Jeke ČLaaaati la/orwjl ek41alky prwlakáka arviklakvpetví.
Týker seal epalkaa aal laatltual vale Ja! pravé íke ekaraktera, aýbri ryae valtr«»elrkevaÍM útwea.
30 re i <nf 4e^r4ž>e fkUai • Je Jekla! aeUvUlÁ eMeeerk lalaLatlva ve 3ter4a
PXaencLs 7ydávi aeeévLaXi aevLay *3taroplaeaeeký atai!” a «lakuje aPeJa! J14
o4 laíselb* ro«M. C*peé44ala Peka koaeertA, vyvteupeal a vývta*.
levUlkwv alld*( • vaalkla v Xlrt-c^edu X9M v lavlílkee! Brv!!, Jaka r*>
akee' aa ryte fervaíěl iLaneet 3Sk a aeéeexaledaau aelaaet tekerealtaeaa all!».
le, ie>áae v cultw-n! eblert 1. IateUte/1 Saví lékový eLUeU.ee klUÍ k. ^Xla».
kwew ekkaeu K. B. Servveaábo.
Skautek! fw*t< Junák - Je kawtí e velel kabale« i rUlet a klet orlí. Peale!«
ai 4vl 4oeetLloil ealatuje teto boulí aeaavLelo aa peveleal a Xecalltl
w4
erfwalMde. PoUtaCc* «aaulLao itáli Uetavá plaý a rUoolaý ilvot po! pflre.
ěeeýa arewla láárno— a a líbe». Y ďubau X9O9 aaXal a*ala!ate*4 weUiet ipreat»
4aJ ia. okaěitl a akautok “Cla*.
7»kor^* obranu Preat like 3Ur*k - 17. Äxboa 1909 vy!al teato výběr ev! aU
klada! prooláleal, kUró pelepaale 4oe*t Jeká lleol. T probWeaí ao a.J, pra.
ví, le Výbor aa obre» P. Stárka mlM a dAviry, U Jo waabyta! vpr«ve!llv4>
41 uapoéUkal aaií rpoleéoootl, a a aí ee ko!14 obraaet Bajce aa eUtal er<*^
ay ale L aa jedaoillvé okUoy, aby aebyll IkeetoJaýaL k čoudu kteréhokoliv ao>
prévea véuénébo člověka.
Výbor Y4cl»vt Šavle . vnikl v b/oauě 1909 v Prwe a jeká Ueaae ao e!U
nit bal!ý, ale aaewielaal o oéaouěanía T.I., atotoláuje ao o eXll aoUvLalýab
Lalalatlv (t.J. oo lahajeaía 41ale<u) a aooeúhlaal o poruXeréafa lL4aký«h poév.
fctrdnd
■Mlwrtet-Hrvf.gl
tis <ato> cvejl sotiaiseaL o4 ledna 1909 a ilaaaot lakoto UruiaaX vyplývá a Jato
aéjrvu* Paorebaéjlí UXoreeao oo aaa vina aa^oda/lX* »Lekal.
lervm 19«

Václav IV. umírá Zemi so rozděluje na dva tábory.

140 00 Praha 4

Revoluční 1285, byt 312, 760 00 Gottwaldov

VOPMM

130 00 Praha 3

m Novoměstskou rodaid se postaví do Ha Úu I zenm

118 00 Praha l

180 00 Praha 3

Jiráskově 1330,

lipská 13,

142 OO Praha 4

130 00 Praha 3

Vrchlického 96,

Olga Sulcová,

Pavel Záleeký,

Kamenická 45,- 170 00 Praha 7

Lanka Hrachová,

Jon zižka z Trocnova. Při zprávě o defenestraci král

SKI

150 00 Praha 5

130 OO Praha 3

120 00 Praha 2

U železné lávky 6,

Stanislav Devátý,

110 00 Praha 1

»

ISO

Ivan D.jraal,

760 00 Gottwaldov

Sonuail Doležal, Vinohradská 6,

Filipova 2019,

Národní 30,

Josef Darusz, Wilhelm. Placka 31,

ekol.

120 00 Praha 2

Křižíkova 37,

120 00 Praha 2

440 01 Louny

Ml

?CSS

Luboš Vydra.

Břetislav Nedbalek,

17,

Kanárkovo 5,

760 01 Gottwaldov

Ondřej Černý,

5.května 1783,

Hrají: Z. Štěpánek. K. Háper, V. Matulovd, L Pelok

Padělky 1/3444,

Hana Marvanová,

Karlovo nám.

120 00 Praha

466 00 Jablonec nad Nisou

no na horu Tobor. V Praze roste duch vzpoury. Po útoku

Peer Bartoš.

Nad lesnin divadlem 1213,

Lubor Kohout,
Alois Nedvěd,

vydává HUÍEXPĎKTH0M£WD€0

SPUSA

K pasekám 727,

Němcové 3,

Distribuce CDÍřkUM ČESKÉHO VIDEA

152 00 Praha 5

Anglická 3,

a.

Stanislav Pošusta, Na Nikolaj cs 20,

Nad pomníkem 2,

Mandler.

SSOS

120 00 Praha 2

13.

Václav Malý,

Bedřich Koutný,

Roman Rákoenik,

120 00 Praha 2

Karlovo-násu

Václav Bends.

KPP

flvfi roky. Jeho store

Anglická 9.

Vlasta Chraeoetová, Celakovekého sady 10,

120 00 Praha 2

Trojanova l,

Saěa Vondra,

Petr UM.

120 00 Praha 2

120 00 Praha 2

IKP

dal pruský lid se bouří o žádá krále o spravedlnost No
. venkově se Hdé «házejí o největší shromáždění |e svolá-

Ječná 7,

Dana Němcová,
VONS

Resslova l,

Vladimír Xabrna.

751 31 Lipník nad 3ečvou

Zahradní 392.

Tosiáá Hradílsk,

100 00 Praha 10

100 00 Praha 10

JANŽIŽKA

Ch 77

Běchovická 10,

Josef Stenlík, Jahodová 2890,

1955L Délka: 115 minut Režk Jifi Hríák

Miluše Fischerové,

KSP-0

ČR,

mluvčích n.závlsíých Iniciativ

a výborů:

Od smrt Jano Huso aplyni^y

Adresy hlavních pčsdscsviteiů popř.

